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Cooperation and Learning. About friction, the complexity of tasks, and exchange of experience
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upon how employees shape conditions for cooperation, and the importance these conditions have
for their possibilities to exchange experiences and influence each other’s task understanding,
i.e., their possibilities to learn from each other through collaboration. The thesis’ theoretical
bases are action theory and constructivism. The study uses a case-study approach, and involves
a combination of participant observation and interviewing techniques. The starting point was to
identify factors that appeared to assist or hinder the exchange of experience. One conclusion is
that the division of labour seems to have been central to how conditions are shaped and is the
basis for teachers' possibilities for experience-exchange. The combination of a common, physical
context, and the friction between the teachers’ actions, seems to promote experience-exchange
between teachers and contribute to the possibility to learn from each other. Friction could be
seen as the basis for teachers’ need to achieve consensus and coordinate action, since friction is
a hindrance. Consequently, friction entails both obstacles and opportunities for coordination and
learning. The conditions giving rise to frictions that are overcome seem to be shaped by the way
teachers divide the work. Tasks with a high degree of complexity seldom cause friction, which is
avoided in these contexts through individual labour. Friction seems to occur and be overcome more
frequently during cooperation on easier tasks. Teachers' attempts to collaborate on complex tasks,
and simultaneously divide work individually, seem to increase the risk of insurmountable friction
arising, from power-related and communication barriers.
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1 Inledning

Den här avhandlingen handlar om sammanhangets betydelse för människors
möjligheter att lära av varandra. Närmare bestämt om hur medarbetare formar villkor för samarbete och vilken betydelse det har för deras möjligheter
att utbyta erfarenheter.
Avhandlingen kan delvis ses som en förlängning av en tidigare magisteruppsats, Samarbete och kollektivt lärande. Hur lärare organiserar samarbete i den vardagliga praktiken (Stedt 2002). Uppsatsen skrevs inom ramen för ett flerårigt forskningsprojekt, LUSS (Lärande, Utveckling, Samverkan i Skolan) som pågick 1997-2002 och som hade till syfte att belysa
hur skolor organiserar sin vardagliga verksamhet och vad det innebar för
lärarnas möjligheter att lära och utveckla kompetens. Mitt engagemang i
projektet medförde ett flertal intervjuer och deltagande observationer av
formella mötessamtal med lärare på olika skolor. Denna tidigare empiri har
dock inte legat till grund för analysen i den här avhandlingen. De obesvarade
frågor som min egen studie lämnade efter sig har emellertid haft stor betydelse för den formulerade frågeställningen i den här avhandlingen. Låt mig
berätta lite om den tidigare studien som utgångspunkt för att närmare förklara vad jag avser att nå för kunskap i den här studien.
Skolverket (2003) formulerade en förväntan att lärare tog ett kollektivt
ansvar för skolans praktik genom att diskutera relationen mellan utförande
och mål. Förväntan innebar att lärarna i diskussionerna pendlade mellan en
s.k. ”professionell tolkningsbas” och de formulerade målen i styrdokumenten. Den professionella tolkningsbasen skulle då utgöra en plattform för lärarna så att de kunde komma överens om hur de tillsammans kunde tolka och
använda styrdokumenten i skolans praktiska verksamhet. Den viktiga länken
i diskussionen mellan utförande och styrdokument beskrevs vara lärarnas
utbyte av personliga och erfarenhetsgrundade kunskaper. I ljuset av detta
studerade jag lärarnas organiserande av samarbete samt villkoren för lärares
utbyte av erfarenheter i den vardagliga praktiken.
Studiens resultat visade att lärare i samtal med varandra förhöll sig på
olika sätt i formella och informella mötessammanhang och att dessa sammanhang fungerade som beroende av varandra. Frågor som diskuterades
under formella möten baserades, å ena sidan, på tidigare diskussioner och
reflektioner som förts informellt. Å andra sidan levererade de formella mötessammanhangen uppgifter för vidare reflektion och bearbetning till de
informella diskussionerna. Detta ledde till att lärare uppvisade ett mer in13

strumentellt och effektivt förhållningssätt under formella möten och ett mer
reflekterande, förståelseorienterat förhållningssätt i de informella sammanhangen.
Att inte ge tid för reflekterande samtal under formella mötessamtal ledde
till olika problem. Genom de informella sammanhangen fick lärarna tillgång
till sina kollegor men de behövde också själva vara tillgängliga. Just detta
tycktes få den informella organisationen att ”svämma över” och upplevas
som både tröttsam och svårkontrollerad av många lärare. Innebörden av
dessa resultat var att möjligheten till erfarenhetsutbyten och reflekterande
samtal kunde se väldigt olika ut för enskilda lärare, vilket medförde ojämlika
förhållanden vad gällde möjligheter till egen utveckling samt delaktighet och
inflytande i verksamhetens utformning.
Studien medförde också några obesvarade frågor. Jag tyckte mig exempelvis skönja en viss kvalitetsskillnad i det sätt lärarna talade med varandra
under mötessamtalen. Samtal som uppstod med koppling till en händelse
som de varit med om tillsammans, t.ex. en ”öppet hus kväll”, framstod vara
mer tydligt kopplade till lärarnas konkreta erfarenheter. Detta tycktes också
underlätta för gemensamma ställningstaganden. I samtal som saknade koppling till händelser och situationer lärarna tagit del av tillsammans, syntes inte
detta lika tydligt.
Lärarna uttryckte också att de ofta vände sig till speciallärarna i frågor
som berörde undervisning och pedagogiska frågor. Det framstod inte vara
med anledning av deras speciallärarkompetens utan snarare för att de befunnit sig i klassrummet och sett det läraren ville tala om. Lärarna vände sig
således inte till kollegorna i sitt arbetslag med dessa frågor, trots det gemensamma verksamhetsansvar laget tilldelats.
Jag upplevde också att lärarna sökte både samarbete och pedagogiska diskussioner med kollegor, dock inte med utgångspunkt i arbetslaget. Några av
lärarna hade t.o.m. försökt att undervisa tillsammans men menade att det var
mycket svårt att koordinera och positionera sig till varandra i ett sådant samarbete.
Iakttagelserna väckte en undran hos mig huruvida betydelsen av gemensamt upplevda erfarenheter inverkar på medarbetares möjligheter att lära av
varandra samt betydelsen av att lärare samtalar i ett sammanhang men utför
det man talar om enskilt i ett att annat. Frågorna har sedan lett mig vidare in
på tankar kring hur medarbetare formar villkor för samarbete och vilken
betydelse dessa villkor har för medarbetarnas möjligheter att lära av
varandra genom erfarenhetsutbyten i samarbetet.
Det är inte skolans organisation som primärt intresserar mig. Det är snarare mitt intresse för människors arbetsvillkor som gör att jag studerar dessa
frågor. Jag har ändå valt att fortsätta studera högstadielärares samarbete i lag
såsom det tedde sig år 2004, främst med anledning av de kontakter som redan etablerades med anledning av LUSS-projektet. Högstadielärarnas samarbete fungerar i den här avhandlingen som ett exempel på fenomen som
14

berör hur sättet att samarbeta formas och har betydelse för medarbetares
möjligheter att lära av varandra genom samarbete på en arbetsplats.
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter

2.1 Samarbete och lärande i arbetslivet
Under hela 1900-talet har arbetsorganisationen varit föremål för diskussion
och prövning av förbättringar som kan bidra till effektivare och mer konkurrenskraftig produktion (Nilsson 1999). Intresset för dessa frågor ökade i
Sverige under mitten av 1980-talet. Skälen har ofta förklarats vara växande
lågkonjunktur samt förändrade förutsättningar som den informationsteknologiska (IT) utvecklingen medförde (Nilsson 1999; Hagström 2007; Granberg & Ohlsson 2011). Utifrån en strävan att matcha den snabba förändringstakten och den globalisering de nya kommunikationsmedlen möjliggjorde började man se över hur organisationer och medarbetare kunde göras
förändringsbenägna som en såväl anpassnings- som utvecklingsriktad åtgärd
i förhållande till samtidens förändrade villkor.
Inom organisationsforskningen har forskare med olika inriktningar uppmärksammat betydelsen av lärande och kunskap. Forskare har utifrån dessa
inriktningar studerat organisationen med lite olika innebörd, vilket medfört
olika begreppsanvändning (jfr Esterby-Smith & Lyles 2003). Inriktningarna
har många rötter från tidigt 1900-tal (t.ex. Taylor 1942/1911; Fayol 1916)
och från 1950- och 60-talet (t.ex. Cyert & March 1963; Thompson 1967).
Tanken om organisationen som en lärande enhet introducerades av forskare redan under 1960-talet, då under begrepp som ”organizational
behavior” och ”administration behavior” (Miner 2005). I forskning som
påbörjades redan under 1950-talet noterades att organisationer tenderar att
söka stabilisera sig och reducera osäkerheter, på många olika sätt i samspelet
med sin omgivning. Cyert och March (1963) beskriver organisationers beteenden i termer av förhandlande visavi sin omgivning, vilket benämns ”negotiated environment of organization” (Pfeffer & Salancik 1978, s. 144). Cyert
och Marchs forskning kan även ses ha vissa likheter med de feedbackrörelser
Argyris och Schön (1978) lanserade några årtionden senare.
Begreppet ”organisatoriskt lärande” fick genomslagskraft under 1970talet med Argyris och Schöns organisationsteorier om singlelooplärande och
doublelooplärande (Argyris 1976; Argyris & Schön 1978). Singlelooplärande innebär att organisationen möter och hanterar problem utifrån befintliga regler och referensramar. Ett doublelooplärande innebär att organisat16

ionen är öppen för och förändrar gemensamma regler och rutiner inom organisationen. Detta resonemang har tydliga kopplingar till Piagets (1968) teorier om barns kognitiva mognad som en utvecklingsprocess i samspel med
sin omgivning. Jag återkommer till Piaget längre fram i kapitlet.
”Organisatorisk kunskap” handlar om hur kunskap formas och kommer
till uttryck mellan människor i organisationer i olika kulturella sammanhang.
I grunden kan t.ex. kulturella samhällsdiskurser påverka hur kunskap konstitueras och kommuniceras mellan medarbetare i en organisation. Hierarkiska
och kulturella skillnader fordrar också att dialog förs mellan medarbetare
(Nonaka & Takeuchi 1995). Ett tema inom forskning om organisatorisk kunskap är själva begreppet kunskap med dess mångdimensionella innebörd
(Granberg & Ohlsson 2011). Fokus på olika kunskapsnivåer är vanliga, som
utifrån individnivån kan jämföras med Argyris och Schöns (1978) tankar om
looplärande på organisationsnivå. Människor kan säga handla och lära på
olika kunskapsnivåer, vilket berör handlandets kognitiva regleringsnivåer.
Handlingsregleringsteorin med sin kognitionspsykologiska framtoning beskriver att människans agerande på olika kunskapsnivåer erbjuder olika villkor för handling och lärande. Teorin har används vid studier för att förklara
mänskligt felhandlande (t.ex. Rasmussen 1982; 1985¸ Reason 1990) och i
forskning med intresse för utveckling av arbetets innehåll (t.ex. Ellström
1992; Frese & Zapf 1994). Ellström (1992) lyfter i sin modell fram fyra
olika kunskapsnivåer. Implicit (tyst) kunskap kommer till uttryck vid rutinbaserat handlande och erbjuder ett reproduktivt lärande. Procedurkunskap
(”knowing-how”) kommer till uttryck vid regelbaserat handlande och erbjuder metodstyrt lärande. Teoretisk kunskap (”knowing-that”) kommer till
uttryck vid kunskapsbaserat handlande och erbjuder problemstyrt lärande.
Meta-kognitiv kunskap, slutligen, kommer till uttryck vid reflektivt handlande och erbjuder ett utvecklingsinriktat, kreativt lärande. Dessa teorier
anknyter således till medarbetares möjlighet till samordning och utveckling i
samarbete.
Det ökade intresset för medarbetares lärande i samband med organisationsutveckling under sluten av 1980-talet ledde till en trend och begreppet
”lärande organisation” blev ett ledord med särskilt stor genomslagskraft i
Sverige under 1990-talet. Begreppet skapar dock oklarheter utifrån konstruktivistisk teori eftersom det är individer som lär, inte organisationer, varför
uttrycket ”lärande i organisation” har föreslagits (Granberg 1997; Larsson
2004, Granberg & Ohlsson 2004) Den kanske mest framträdande forskaren
inom området menar att ”den lärande organisationen” kan betraktas som en
femte disciplin, ett system, som inrymmer fyra andra discipliner och tillsammans bär upp förutsättningar för medarbetares lärande på ett sätt som
kan tillvaratas och komma både individen och organisationen tillgodo
(Senge 1995). Senge är en stark förespråkare för teamorganisationer varför
jag återkommer till honom längre fram.
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Organisationsforsking med anknytning till teknik har pågått länge. Under
senare delen av 1950-talet kom forskare, exempelvis Herbert Simon, att intressera sig för artificiell intelligens och möjligheterna med datorer som kunskapsstöd i organisationer (Miner 2005). Med informationsteknologins kraftiga utveckling under 1980-talet ökade intresset för informationsteknik som
möjlighet och hinder för samarbete och lärande i organisationer. ”Knowledge management” (KM) lanserades som begrepp, ungefär samtidigt som
”den lärande organisationen” (Granberg & Ohlsson 2011). KM handlar om
att ”kodifiera, lagra, hantera och sprida kunskap i organisationer” (Larsson
och Löwstedt 2002, s 96) Huvudfokus kan sägas vara att utveckla tekniker
för effektiv informationsbehandling (Pedler m.fl. 1996).
I Sverige pågick under 1980 och 1990-talet organisationsforskning med
intresse för medarbetares kompetensutveckling och för implementering av
ny teknik (t.ex. Norén 1987; Löfberg 1992; Docherty & Dilschmann 1993).
Norén (1987) studerade fyra mindre företags arbete med att introducera ny
teknik. Norén noterade att den nya tekniken kunde skapa målrelaterade konflikter mellan företagsledning och användare. Under den här tiden var det
vanligt att ny teknik inhandlades utan att man riktigt visste vad tekniken
kunde användas till. Specialkunskapen att använda tekniken kom att hamna
hos anställda i företagen vilket kunde medföra en okontrollerbar situation för
företagens ledning. Möjligheterna med den nya tekniken stämde inte överens
med företagens historia, i vilken företagens mål och visioner vilade.
Docherty & Dilschmann (1993) fann att teknikstöd också kunde bli ett
hinder. Tekniken kunde visserligen erbjuda nya möjligheter men inom givna
ramar. Teknikstödet kom på det sättet att bli teknikstyrning.
Seminariet för miljöpedagogik och kunskapsbildning etablerades vid pedagogiska institutionen på Stockholms universitet i början av 1980-talet.
Seminariet bestod av en grupp forskare med intresse för lärande och kunskapsbildning i arbetslivet. Den miljöpedagogiska analysen var ett försök att
relatera formen för lärande till lärandets innehåll (Löfberg 1992). Seminariet
har sedan några år tillbaka upphört.
I mitten av 2000-talet startade vid samma institution seminariet Forum för
OrganisationsPedagogik (FOPe), numera benämt Organisationspedagogiska
seminariet. Organisationspedagogik är en forskningsinriktning som har rötter i det miljöpedagogiska seminariet. På ett likartat sätt, som miljöpedagogiken, riktas organisationspedagogikens analys mot lärandets villkor, processer och innehåll i arbetslivet. Organisationspedagogik kännetecknas av ett
tydligt handlingsteoretiskt intresse med fokus på samordningsprocesser ”…
genom vilka organisationens resurser och handlingar formas till ett utförande
av det som organisationen ska utföra” (Granberg & Ohlsson 2011, s. 20).
Forskarnas intressen omfattar både teoretisk utveckling och praktisk tillämpning med fokus på många olika typer av lärande i arbetsorganisationer (Döös
m.fl. 2006), vilket gör att forskningsinriktningen är relativt bred och i varierad utsträckning omfattar många av de tidigare nämnda inriktningarna. Även
18

föreliggande avhandling faller inom ramen för den organisationspedagogiska
forskningsinriktningen.

2.1.1 Villkor för medarbetare att lära av varandra
Informationsteknologins framväxt under 1980-talet och framåt medförde
forskning med fokus på implementering och medarbetares utveckling av
kompetens att använda ny informationsteknik. Löfberg (1992) visar intresse
för medarbetares lärprocesser och användandet av informationsteknologi för
att understödja kompetensutveckling. Han menade att villkoren för medarbetares kompetensutveckling skiljde sig åt om arbetsuppgifterna utfördes enskilt eller gemensamt. Senare forskning har visat på samma sak (Larsson
2004; Fransson 2006).
Larsson (2004) menar att skolor har olika förmåga att hantera lärande och
den kunskap som finns i organisationen, detta benämner han som en organisations organiseringskompetens. Larsson studerade fyra olika skolors deltagande i ett gemensamt projekt som syftade till att utveckla skolornas kompetens och användning av IT. Resultaten av hans studie visade att de fyra skolorna utvecklade nya gemensamma handlingsstrukturer i olika hög grad, dvs.
resultatet av utvecklingsprojektet föll olika väl ut. Larsson menar att förutsättningarna för en lyckad förändringsprocess i grunden handlar om huruvida
erfarenheter och kompetenser synliggörs i handling och att medarbetarna ser
varandra som en resurs. Om inte dessa grundläggande förutsättningar råder
så menar han att det är svårt för lärarna att se och tillvarata varandras olikheter i någon djupare mening. Larsson pekar också på betydelsen av samordning genom gemensamma uppgifter och gemensamma intentioner samt
betydelsen av att lärarna uppfattar sig själva som en del av en organisatorisk
helhet eller team. Sammantaget utgör detta förutsättningar för etablerandet
av nya gemensamma handlingsstrukturer. Handlingsstrukturerna menar han
är ett uttryck för skolans organisatoriska kompetens. Vidare menar Larsson
att en viktig förutsättning för att nya handlingsstrukturer inte ska falla i
glömska är den disciplinering som följer av att lärarna ser varandras handlingar. På så vis upprätthålls ett slags tvång genom ömsesidig kontroll. Likaså utgör detta goda förutsättningar för att nya medarbetare aktivt insocialiseras i dessa handlingsstrukturer.
Fransson (2006) belyser och jämför förutsättningarna för nyblivna fänrikar och grundskollärares yrkesintroduktion. Fransson menar att fänrikarnas
yrkesutövning är mer synlig och mer kollektivt orienterad än lärarnas yrkesutövning. Officerarna är mer beroende av varandra och samarbetar således i
högre grad jämfört med lärarna som arbetar mer självständigt. En av de studerade lärarna framhålls dock ha förutsättningar som inrymmer både möjlighet till samordning med kollegor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Fänrikarna erbjöds dock endast möjligheter till anpassning i den nya yrkesrollen
medan lärarens förutsättningar omfattade både anpassning och utveckling av
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sin kompetens med anledning av stöd från kollegor vid samarbeten. Enligt
Fransson orsakades denna skillnad av samarbetets olika interaktiva innehåll.
Lärarens samarbete erbjöd möjligheter till reflekterande samtal som kunde
medföra utveckling av nya handlingsrutiner. I fänrikarnas samarbete var
regler och handlingsrutiner på förhand givna, därför fanns inte förutsättningar för ett mer utvecklingsorinterat samarbete. Detta går helt i linje med Ellströms (1992; 2003; 2004) resonemang om arbetskontextens betydelse för
medarbetares möjligheter till utvecklingsinriktat respektive anpassningsinriktat lärande. Om detta återkommer jag längre fram i kapitlet.
2.1.1.1 Explicit och implicit kunskap
Den utveckling som sker inom organisationer har förklarats orsakas av interaktion mellan individers implicita (outtalade) och explicita (uttalade) kunskaper (t.ex. Ohlsson 2002; 2004). Den explicita kunskapen är lättare för
medarbetare att ta del av tillsammans eftersom den är synlig, genom t.ex.
ord, siffror, koder och formler. Den implicita kunskapen är mycket svårare
att ta del av tillsammans då den är svår att verbalisera och göra tillgänglig
för andra (Nonaka & Takeuchi 1995).
Dixon (1994) beskriver relationen mellan vad hon kallar privata och kollektiva meningsstrukturer i en organisation och menar att den kollektiva
kunskapen är avhängig vilka meningsstrukturer som offentliggörs och därmed görs tillgängliga och kan bli en del av den organisatoriska kunskapen
(jfr även Löfberg 1992; Ohlsson 1996; Senge 1995). Relationer som uppstår
mellan medarbetare kan vara mer eller mindre betydelsefulla för kunskapsspridning i relation till medarbetares kompetens att utföra arbetsuppgifter.
Därför kan det vara av vikt att samarbete mellan medarbetare inrymmer
”kompetensbärande relationer” som har bäring på de arbetsuppgifter en
medarbetare är anställd för att utföra (Döös 2011).
Nonaka & Takeuchi (1995) menar att implicita kunskaper sprids genom
medarbetares socialisation i organisationen. Socialisation sker hela tiden i
det vardagliga arbetet genom etablerade arbetsrutiner och genom att medarbetare observerar och imiterar varandra.
I skolans värld har detta uppmärksammats av flera forskare (t.ex. Egerbladh & Tiller 1998; Colnerud & Granström 2002; Thornberg 2004; Ohlsson
2004). Enligt Egerbladh och Tiller (1998) uppstår det ofta ett glapp mellan
lärares uttalade föreställningar och lärares faktiska erfarenheter och agerande
när de planerar verksamheten. Uppställda mål kan därför bli svåra att realisera. Bekännelser till ideala mål kan skapa oönskade förutsättningar och om
lärare saknar ett språk som kan frigöra deras reella erfarenheter utgör detta
också hinder för samarbete och samförstånd. Författarna menar att lärare ofta
uttrycker stöd åt ideala tankegångar men samtidigt beklagar sin egen otillräcklighet. Ofta föreligger krav på effektivitet som inte lämnar utrymme för
en problematiserande dialog mellan lärare som arbetar tillsammans. Lärarnas
reella erfarenheter lyfts då inte fram och därmed riskeras de viktigaste käl20

lorna i det gemensamma samtalet att omintetgöras. Författarna menar att om
en sådan utveckling fortskrider kan det få allvarliga följder för demokratin,
vilken är nödvändig för att säkra samtliga lärares inflytande och deltagande i
gemensamma diskussioner.
Thornberg (2004) ifrågasätter huruvida tysta kunskaper, såsom normer
och värderingar, överhuvudtaget går att komma överens om. Thornberg refererar till formuleringar i skolans styrdokument som berör förväntningar om
att skolan ska förmedla värderingar till eleverna: ”de grundläggande värden
som vårt samhällsliv vilar på” (Lpo94, s. 5) och ”vårt samhälles gemensamma värderingar” (Lpo94, s. 10). Formuleringar som dessa skapar en del
oklarheter kring huruvida det råder konsensus i samhället om värden och
normer. Om människor lever eller strävar efter att leva upp till styrdokumentens formulerade värden är dessutom en empirisk fråga. Förutom att innebörden av sådana formuleringar kan tydas som en tro på sanningen om det
goda och det rätta är det orealistiskt att tro på ett linjärt samband mellan statliga styrdokument och den reella skolverksamheten (jfr även Alexandersson
1999).
Thornberg menar att det finns omständigheter som har betydelse för lärares möjligheter att föra reflekterande samtal om de värderingar som förmedlas genom en skolas verksamhet. Alla människor förmedlar värderingar på
ett omedvetet sätt genom sina förgivettaganden. För lärare i arbetet med
eleverna kommer det till uttryck i deras handlingar och val av undervisningsmaterial. Thornberg kallar detta för implicit värdepedagogik. Skolor
ägnar mycket tid till att försöka etablera ett gemensamt förhållningssätt kring
värdefrågor, vanligen benämnt värdegrundsarbete. Det finns således likheter
mellan Thornbergs (2004) och Nonaka & Takeuchis (1995) resonemang
kring hur tysta kunskaper sprids i en organisation. Konsekvensen av Thornbergs forskning är dock att förutsättningarna för lärarna att ta kontroll över
vilken värdepåverkan som sker i skolan är begränsade. Att sedan föra reflekterande samtal kring dessa frågor blir en ”tuff” utmaning.
2.1.1.2 Samarbete och arbetets komplexitet
Kontexten utgör både möjligheter och hinder för medarbetares samarbete
och lärande i arbetet. En betydelsefull omständighet som har uppmärksammats i forskning om skolan är kontextens karaktär och arbetets komplexitet
(t.ex. Hultman 2001; Ohlsson 2004).
Lärares komplexa arbetskontext kan sägas resa krav på lärares behov av
friutrymme och kan på det sättet begränsa lärares möjligheter till samarbete
och lärande. Hultman beskriver (2001) lärares arbetskontext som anarkistisk
utifrån möjligheterna att lära i arbetsutövandet. Oklarheter och delvis motstridiga mål samt elevers olika behov av undervisningsstrategier gör att arbetet inte på ett enkelt sätt kan rutiniseras. En lärares handlingsfrihet kan därför
vara avgörande för möjligheten att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt.
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2.1.1.3 Professionens betydelse för samarbete och lärande
Professioner kan ge stadga åt en verksamhets handlingsrutiner både genom
dess hierarkiska position till underordnade och förankring i en medarbetares
personliga identitet. För den medarbetare som innehar en profession kan
stora möjligheter vanligen erbjudas till individuell autonomi och personlig
kompetensutveckling (Thunborg 1999). Thunborg studerade medarbetares
lärande inom hälso- och sjukvården och fann att läkarnas, sjuksköterskornas
och undersköterkornas möjligheter till autonomi och lärande var förknippade
med den identitet yrkesrollen innebar. Utifrån detta uppstod beroenden mellan olika hierarkiska positioner. Längst ned i hierarkin befann sig undersköterskorna, vilka också var mest beroende och begränsade av de villkor som
underordningen medförde. I likhet med Fransson (2006) fann Thunborg att
beroenden mellan medarbetare förvisso erbjuder möjligheter till ett anpassat
lärande men utgör också begränsningar för lärande med utvecklingspotential.
De möjligheter professionen erbjuder kan därför sägas inrymma goda möjligheter för den enskilde individen men är kanske inte i alla delar lika optimal för utveckling av organisationens handlingsrutiner med hänsyn till alla
medarbetares behov av handlingsutrymme (jfr Nonaka & Takeuchi 1995).
I linje med ovanstående kan en lärares handlingsutrymme sägas uppstå i
mötet mellan hur professionen och organisationen ger mening åt lärarens
yrkesutövande (t.ex. Parding 2007; Gannerud & Rönnerman 2007). Gannerud & Rönnerman (ibid.) fann i sin studie att lärare i grundskolan upplevde
spänningsförhållanden mellan de begränsningar organisationens villkor innebar och de intentioner lärarna hade utifrån sina professionella kunskaper
och tolkning av vad läraruppdraget innebar. Det är heller inte ovanligt att
enskilda lärare arbetar under olika organisatoriska villkor, som bl.a. kan
medföra att lärare utestängs från den kollegiala gemenskapen (Stedt 2002;
2004).

2.1.2 Arbetslag och lärande
Senge (1995) är en stark förespråkare av teamorganisationer och menar att
teamen erbjuder vad han kallar ”teamlärande”. Teamlärande är egentligen
detsamma som att teamets medlemmar lär av varandra genom dialog. Inspirerad av Bohm (1990) menar Senge att dialogen skiljer sig från innebörden
av diskusson. Diskussionen inrymmer argumentation och försvar av åsikter
medan dialogen är öppen och fri och erbjuder därför större möjligheter till
utbyte av tankar. Senges (1995) teamlärande kan därför sägas vara en förutsättning för ”kollektivt lärande” (Ohlsson 1996; Granberg & Ohlsson 2005;
Döös & Wilhelmson 2005; 2011). Kollektivt lärande avser den process genom vilken människor utbyter förståelse i relation till uppgifter och situationer. Processen förklaras utgöra grund för människors samordnade handlingsförmåga. Döös och Wilhelmson menar:
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Lärande som kollektiv process innebär att människor lär genom någon form
av interaktivt och kommunikativt handlande; en lärprocess som skapar mervärde i form av synergi. Vidare brukar man avse ett lärande som resulterar i
föreställningar som i någon mening är gemensamma, i en likartad förståelse
av något visst och en däri grundad mer gemensam handlingsförmåga och
kompetens (Döös & Wilhelmson 2005, s. 211)

De normer och värden, som ligger till grund för en organisations handlingsrutiner benämns av Örtenblad (2002; 2004) som en ”organisations minne”
Enligt honom så förutsätter samarbete i team att lärandeklimatets normer och
värden blir en del av organisationens minne.
I linje med detta menar Ellström och Ekholm (2004) att lagbildning inte
per automatik innebär att samarbete och ”kollektiva lärprocesser” uppstår.
Genom att studera vårdbiträdens arbetslag inom hemtjänsten fann de att erfarenhetsutbyten och reflektion inte kommer av sig självt, det behövs någon
form av ingripande. Forskarna beskriver vårdarbetet som ett ensamarbete,
där de beslut som ett vårdbiträde fattar har sin grund i personliga kunskaper
och erfarenheter. De fann heller ingenting som tydde på organisatoriskt stöd
för reflekterande samtal i relation till verksamhetens utformning. Dock förekom spontant utbyte mellan vårdpersonal vid olika situationer men dessa
situationer erbjöd inte någon systematik. Forskarna upplevde snarare vårdpersonalens erfarenhetsutbyten som fragmentariska och ”här-och-nuinriktade” samt inriktade på det praktiska arbetet. Att prata om och diskutera
verksamheten förklarades helt underordnat det praktiska arbetet. En reflektion man kan göra är att vårdbiträden i sin underordade position sannolikt
saknar möjlighet att diskutera och få gehör för iakttagelser som relaterar till
verksamhetens utformning (jfr Thunborg 1999).
Blossing (2000) har problematiserat lärares kollektiva arbete i arbetslag.
Skolornas arbetssociala liv beskrivs på ytan likna ett samarbete i arbetslag
men i realiteten karaktäriseras av en arbetskultur som främjar den enskilde
lärarens självstyre.
Ahlstrands (1995) forskning visar att lärare bedriver samarbete och samtal
med varandra på olika sätt i formella och informella sammanhang. Hon menar att den formella arenan visserligen genom sin organisationsform med
arbetslag skapar förutsättningar till möten mellan lärare och därmed minskar
isoleringen. Men det kvarstår organisatoriska hinder för ett fungerande formellt samarbetsforum som främst tycks handla om skolors arbetslagsstruktur, lärares individuella frihet samt tidsutrymme för att lära känna varandras
grundläggande värderingar och synsätt. Att inte få tillräckligt med tid för
samtal gör det svårt för lärare att utveckla samsyn kring viktiga frågor.
Ståhls (1998) iakttagelser av både formella och informella mötesformer
visar att dessa mötesfora inte är integrerade med varandra. De informella
mötena bildar ett system där skolan framstår som en pedagogisk och organisatorisk övärld. Lärarna tycks inte använda arbetslaget eller den enhet de
tillhör som bas för att utveckla och förändra sitt arbete.
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Enligt Olin (2009) kan det handla om att lärare är ansvarstagande. Att ta
ansvar för sina handlingar är att följa sin egen övertygelse och det man tror
är rätt. Många gånger kan det vara svårt för en lärare att vara sig själv trogen
och samtidigt följa kollektiva överenskommelser med kollegor om dessa inte
överensstämmer med de egna idealen. Hon ställer sig därför tveksam inför
rimligheten i att lärare i arbetslag alltid klarar att nå överenskommelser.
Forskningen om arbetslag inom LUSS-projektet (Ohlsson 2004) visade
liknande resultat. I motsats till Ståhl visade dessa studier att formella och
informella mötesformer fick sin funktion i förhållande till varandra (Stedt
2002; 2004). Min egen studie har presenterats kort i inledningskapitlet. Här
lyfts fram projektets övergripande fynd som berör lärarnas lagsamarbete och
organiserandeprocesser (Ohlsson 2002; 2004).
Resultaten pekar på olika spänningsförhållanden mellan uttalade och outtalade organiserande aktiviteter som bidrar till att upprätthålla reflektion som
en individuell angelägenhet eller förekommande i samtal inom subgrupper.
Genom detta får läraryrkets karaktär en relativt stark tonvikt på individuellt
ansvar och utförande i praktiken.
Lärare tenderade också att i samtal om elever undvika reflekterande samtal som inrymde hur och varför de själva agerade. På detta sätt hamnade
fokus på elevens uppförande medan lärarens agerande i situationen inte problematiserades. Läraryrkets emotionella sidor och det faktum att utförandet
är så personrelaterat, tycktes göra det svårt för lärare att förhålla sig kritiskt
granskande till varandras agerande. Kritik mot en lärares handlingar framstod därför inte på ett enkelt sätt kunna hållas isär från kritik mot dem som
person.
Lärare kunde också välja eller välja bort samarbetspartner eller samarbetssammanhang. Formellt försökte lärare organisera för lagarbete men samtidigt kunde de välja att inte vara delaktiga i lagarbetet utan att behöva förklara sig. Ett sådant undvikande ledde till att lärare upprätthöll utförandet
som en individuell angelägenhet samt att det samarbete som skedde inom
arbetslagen uppstod selektivt och bars upp av personliga relationer som bildar undergrupperingar. Förvisso karaktäriserades dessa undergrupper av en
mer nära dialog och mer intensivt samarbete men det uppstod sällan möten
mellan olika undergrupper och inte heller några försök till samarbete över
gränserna. Det selektiva samarbetet kunde på det sättet beskrivas vara inneslutet i ömsesidig och tyst överenskommelse om att man inte kan samarbeta
med alla. Trots att studien även omfattade arbetslag som karaktäriseras av en
mer utvecklad samarbetsanda, tycktes inte spänningsförhållanden mellan det
explicita och implicita organiserandet av lärarnas yrkesutövande göra sig
mindre gällande. Man kan därför ställa sig frågan om lagbildning på ett givet
sätt främjar potentialen för samarbete?
Det fanns också skillnader mellan arbetslagen som hade betydelse för
samarbetets karaktär (Ohlsson & Stedt 2003). Små och mer sammanhållna
lag tycktes erbjuda bättre möjligheter till samarbete och lärande mellan lä24

rarna. Inom dessa lag var man däremot inte så toleranta för oliktänkande,
vilket utgjorde begränsningar för samarbetets innehåll och utformning. De
större och mer löst kopplade arbetslagen inrymde inte erfarenhetsutbyten och
reflekterande samtal i samma utsträckning vilket ledde till att möjligheterna
att utveckla samförstånd i relation till det vardagliga arbetet var mycket begränsade. Lagen var däremot inte lika känsliga för olikheter, vilket gjorde att
olika kompetenser kunde verka parallellt inom laget och på det sättet bevaras
inom skolans organisation. Man kan peka på för- och nackdelar med såväl
sammansatta som med löst kopplade arbetslag. Likaså kan man undra över
värdet av erfarenhetsutbyten och reflekterande samtal om dessa inskränker
verksamheten innehållsligt. Antagandet att människor bidrar till varandras
utveckling genom erfarenhetsutbyten torde vara allmänt accepterat inom
forskningen. Frågan är dock under vilka betingelser detta sker?
För att närmare klargöra relationen mellan lärande och samarbete i lag
övergår jag nu till att redovisa min syn på hur samarbete formas i en kontext
och vilka möjligheter det innebär för medarbetare att lära av varandra i samarbete. Den teoretiska ansatsen har sin grund i handlingsteori, där handling,
reflektion, uppgift, kontext och erfarenhetsutbyte utgör centrala begrepp för
min förståelse. Avsnittet är indelat i tre delar: lärande, erfarenhetsutbyten
som grund för möjligheten att lära av varandra och möjlighet att lära av
varandra genom samarbete. Kapitlet avslutas med en redovisning av mitt
syfte med avhandlingen samt mina forskningsfrågor.

2.2 Lärande
Lärande i arbetslivet har studerats av forskare över hela världen med olika
metoder och med olika teoretiska utgångspunkter (Fenwick & Rubenson
2005). Lite grovt kan man identifiera en åtskillnad mellan främst konstruktivistisk teori och socio-kulturell teori. Den konstruktivistiska synen på lärande har sin utgångspunkt i människans kognitiva processer med rötter från
Piaget (1968). Det socio-kulturella perspektivet tar sina utgångspunkter i det
kulturella och sociala meningssammanhanget för människors interaktion
med varandra. Lärandet beskrivs ske genom interaktionen mellan människor
och inte som en företeelse som kan isoleras till den enskilda individen. Detta
perspektiv har rötter från Vygotskijs (Cole m.fl. 1978) teori om språkets och
kulturens betydelse för människors utveckling av tänkande. Lärande kan
också ses som ett resultat av människans samspel med sin omgivning och
som sker med anledning av hennes handlande (Kolb 1984; Löfberg & Ohlsson 1995). En sådan ansats belyser individens handlingar i det sociala sammanhanget. Under senare tid har försök till ansatser utvecklats där konstruktivistiska och socio-kulturella perspektiv kombinerats för att belysa både
individfaktorernas och omgivningsfaktorernas betydelse för lärande (t.ex.
Illeris 2004; Ohlsson m.fl. 2004; Johansson 2011).
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Min utgångspunkt i den här avhandlingen är att lärande sker som ett resultat
av de handlingar som människor utför. Handlingar ses som villkorade dels
av individens uppgiftsförståelse och avsikter men också av den inverkan
kontexten medför i form av handlingserbjudanden. Jag utgår från individen i
relation till sin omgivning och tar min utgångspunkt i konstruktivismen (jfr
Kolb 1984; Piaget 1968). Det innebär på intet sätt att jag bortser från betydelsen av människors samspel för människors lärande. Tvärtom söker jag
belysa medarbetares möjligheter att lära av varandra. Själva förståelsen som
ligger till grund för människors handlingar förlägger jag dock hos individen
och menar samtidigt att denna förståelse alltid utvecklas i samspel med omgivningen.
Piaget (1968) använder jämviktsbegreppet för att förklara uppkomsten
och utvecklingen av olika kvalitativa stadier i barnets tänkande. Sedermera
har Piagets jämviktsteori tillämpats inom forskning om vuxna människors
lärande (t.ex. Kolb 1984; Hagström 1995; Granberg & Ohlsson 2011). Det är
framför allt jämvikten som en process för individens utveckling av kunskap
som har gjort avtryck i dagens forskning om individens lärande och kommit
att benämnas erfarenhetsbaserat lärande (jfr Kolb 1984).
Jämviktsbegreppets roll har sin grund i synen på människans som ett öppet system i förhållande till sin omvärld. Jämvikten avser den anpassningsprocess mellan systemets inre och yttre faktorer som följer av att individen
(systemet) är mottaglig (öppet) för fysisk och social miljöpåverkan (Piaget
1968). Kurt Lewin förde ett likande resonemang i sin utveckling av fältteorin
(Kolb 1984). Lewin studerade individens ”livsrum” och såg individens beteende som resultat av en växelverkan mellan inre och yttre krafter (Knowles
1990). Även John Dewey (1910/1998; 1938) betonade den dialektiska processen mellan individen och hennes omgivning.
Alla beteenden strävar, enligt Piaget (1968), efter jämvikt mellan inre och
yttre faktorer. Beteendet blir på det sättet länken mellan systemets inre och
yttre omgivning på samma vis som handlingen utgör en länk mellan människan och hennes omvärld. Det bör ändå sägas att:
… jämvikt på intet sätt avser ett vilotillstånd; vi ser jämvikten som ett resultat
av individens kompensatoriska aktivitet inför yttre störningar (Piaget 1968, s.
108)

Den kompensatoriska aktiviteten kommer till uttryck i relationen mellan
individen och hennes omgivning och beskrivs utifrån begreppen assimilation
och ackommodation (Piaget 1968). Assimilering betyder att människan
varseblir och ger mening åt sina erfarenheter av omgivningen utifrån sina
befintliga tankestrukturer. När tankestrukturerna inte räcker till för att ge
mening åt dessa uppstår bristande jämvikt hos individen (i systemet) och en
kompenserande aktivitet, ackommodation, träder i kraft. Ackommodation
förändrar individens tankestrukturer, dvs. tänkande, och skapar jämvikt så att
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individen kan ge mening åt sina erfarenheter. Ett jämviktstillstånd innebär att
assimilering är möjlig, dvs. att individen kan ge mening åt intryck från omgivningen.
Enligt Dewey (1938) är meningsskapandet en reflektiv process i förhållande till upplevda erfarenheter som uppstår genom individens samspel med
sin omgivning. Dewey skiljer mellan två sidor av erfarenheten som relaterar
till varandra. En primär upplevelse av en erfarenhet, såsom vi uppfattar den
med våra sinnen, kompletteras med en sekundär upplevelse, såsom vi förstår
den utifrån våra tidigare erfarenheter. Detta medför en distinktion mellan en
omedelbart upplevd erfarenhet och en reflektiv erfarenhet. Genom den reflektiva erfarenheten beskrivs individen ge mening åt sina erfarenheter. Resonemanget hänger väl samman med Piagets (1968) teori om jämvikt mellan
assimilation och ackommodation. En reflektiv erfarenhet kan både leda till
assimilering och ackommodering. Detta väcker frågan om hur man kan definiera begreppet lärande. Genom ackommodation förändras individens kognitiva strukturer genom att de utvecklas. Lika väl kan assimilation leda till
förändringar i form av förstärkta kognitiva strukturer, vilket gör det möjligt
för individen att utveckla autonoma beteenden. Ett sätt att definiera lärandet
är att beskriva processen i termer av förändring:
Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett
resultat av individens samspel med sin omgivning (Ellström 1992, s. 67).

Utifrån en konstruktivistisk ansats kan man relatera till det sociokulturella
perspektivet genom att fastställa relationen mellan Piagets utvecklingspsykologiska perspektiv (1968) och Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (Cole m.fl. 1978).
The zone of proximal development is where learning occurs. Through experiences of imitation and communication with others and interaction with the
physical environment, internal developmental potentialities are enacted and
practiced until they are internalized as an independent development achievement. Thus, learning becomes the vehicle for human development via interactions between individuals with their biologic potentialities and the society
with its symbols, tools, and other cultural artifacts. Human beings create culture with all its artificial stimuli to further their own development (Kolb 1984,
s. 133).

Kunskap kan, enligt citatet, beskrivas som både personligt och socialt buret
och formas beroende av varandra. Den kunskap som skapas genom transformering av erfarenhet sker genom interaktion mellan personlig kunskap
och social kunskap. Individens kunskapsutveckling både formar och formas
av sin sociala omgivning, vilket medför att människor också påverkar och
påverkas av varandras kunskapsutveckling.
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Individer ingår alltid i varandras kontext, till vilken individen som ett enskilt
system anpassar sig (jfr Piaget 1968). Att lära av varandra innebär att individer anpassar sig till varandra. Anpassningen kan vara enkelriktad, inte minst
med anledning av sociala hierarkier och maktordningar (jfr Coopey 1996). I
likhet med Dewey (1910/1998;1938) menar jag att människans lärande är en
ändamålsenlig process i vilken individen utvecklas genom samspel med sin
omvärld och genom det lär sig sådant som är viktigt för att ta kunna del av
detta samspel, såsom språk, sociala regler etc.

2.2.1 Handlingens betydelse för lärande
David Kolbs (1984) teori om erfarenhetslärande har sin grund i Piagets,
Deweys och Lewins teorier om individens interaktion med omvärlden för sin
utveckling. Kolb beskriver lärandet som den process som omvandlar erfarenheter till kunskap.
Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience (Kolb 1984, s. 38).

Utgångpunkten för bildandet ny kunskap beskrivs vara individens redan
befintliga kunskaper. Denna kunskap ligger till grund för hur människan
förstår och skapar mening åt sin omvärld (ibid.). Kolb beskriver hur individen begripliggör erfarenheter på två nivåer, vilket kan jämföras med hur
Dewey (1938) beskriver den primära och sekundära erfarenheten. Den första
nivån handlar om hur hon förnimmer omvärlden genom sina sinnen inom
ramen för hennes perceptionsförmåga. Den andra nivån handlar om fattningsförmåga i en mer abstrakt mening, såsom operationellt tänkande och
språkliga färdigheter. Den första nivån innebär ett omedelbart uppfattande av
och reaktion mot omvärlden medan den andra nivån innebär möjlighet till
distansering, eftertänksamhet och laborativt utrymme i tanken. Båda dessa
förståelsenivåer innebär att människan reagerar och förstår världen utifrån
sina tidigare erfarenheter och kunskaper men den senare nivån medför att vi
kan utmana oss själva i tanken och våra befintliga förståelsegrunder.
Hur människan förstår en uppgift eller situation ligger också till grund för
hennes handlande (ibid.). Handlingarna styrs av föreställningar om vilken
effekt handlingarna förväntas ge. Man kan säga att handlingarna är intentionellt riktade, dvs. att det finns en avsikt med handlingen. Konsekvensen av
en handling motsvarar inte alltid individens förväntan av handlingen. De
oväntade konsekvenserna öppnar för möjligheten till reflektion och ger individen tillfälle att pröva andra sätt att ge mening åt sina erfarenheter. Individen ges på så sätt förutsättningar att förändra tidigare kunskaper så att nya
förhållanden i omvärlden kan hanteras. Handling och reflektion blir därigenom kopplade till varandra och har tillsammans en central betydelse för utveckling av nya kunskaper. Dock är den ursprungliga förståelsen en utgång28

punkt och förutsättning för ny kunskapsbildning vilket gör att lärande som
fenomen alltid inrymmer återskapande av tidigare kunskaper (jfr t.ex. Molander 1993; Engeström 1987; Ellström 1992).
Resultatet av en handling, dvs. den effekt som en handling medför, genererar nya erfarenheter som individen reflekterar över och ger mening åt. På
så vis så bygger individen upp kunskaper om världen som ligger till grund
för hennes fortlöpande handlande. Lärandet sker som ett resultat av individens interaktion med omgivningen via handlingen. På det sättet blir handlingen länken mellan individ och omvärld, där individens erfarenhetsgrundade kunskaper kan antas formas och omformas via fortlöpande handlingar
(jfr Kolb 1984; Dewey 1910/1998;1938).

2.2.2 Reflektionens betydelse för lärandet
Oavsett ontologiska utgångspunkter tycks forskare vara överens om att reflektion, om än med olika betydelse, är en förutsättning för lärande.
Molander (1993) menar att reflektion berör den omedelbara presentationen av en uppgift, situation eller ett problem som individen står inför. Reflektion medför både utveckling och reproduktion av individens tänkande. Utvecklingen följer av att vi genom reflektion ifrågasätter att vi ser världen på
ett visst sätt. Det reproducerande följer av att vi återanvänder tidigare erfarenheter som förutsättning för vårt ytterligare meningskapande. Reflektion
kan beskrivas som en mental aktivitet som inbegriper ifrågasättande av erfarenheter. Reflektionen över en erfarenhet vi inte kan ge mening åt, beskrivs
vara av speciell betydelse för lärandet då just reflektionen utgör grunden för
att söka efter ett (nytt) sätt att förstå. Genom reflektionen möjliggörs granskning och omprövning av erfarenheter.
Reflektion kan också beskrivas som en framåtriktad process. Framåtriktad
reflektion inträffar före ett agerande. Detta sker t.ex. när vi konstruerar planer och frambringar preliminära idéer för att fastställa en tänkbar given situation. Genom reflektion kan individen analysera samband mellan orsak och
verkan och därigenom dra slutsatser av tidigare händelser och ställa prognoser angående framtida händelser (Ohlsson 2004).
Man kan göra åtskillnad mellan självreflektion, utåtriktad reflektion och
abstrakt reflektion (Alexandersson 1999). Självreflektion innebär att sätta sig
själv som person ifråga och sitt eget handlande. Reflektion kan också vara
riktat mot något utanför individen själv, t.ex. en arbetsuppgift. Innebörden av
abstrakt reflektion kan hänföras till en högre teoretisk abstraktionsnivå och
innebär kritiskt tänkande och meningsskapande. Oavsett betydelse bidrar
reflektionen utifrån ett sådant perspektiv till ett mera medvetet handlande
hos individen.
Reflektion kan även ha en mer implicit, dvs. underförstådd innebörd
(Schön 1983). Teorin om reflektion i handling beskriver hur reflektion kan
komma till utryck hos människor på ett intuitivt sätt, som när vi reflekterar
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på avvikelser utan att vi kan verbalisera vad vi reflekterat över och varför.
Som en konsekvens av detta beskrivs reflektionen ske mindre tydligt för oss
själva och mer direkt i själva utövandet av en uppgift, dvs. invävt i handlingen. Detta innebär inte att vi är fångar i föreställningar som vi inte kan verbalisera. Potentiellt kan vi frigöra vårt intuitiva reflektionsbeteende genom
kritisk reflektion (Alexandersson 1999). Kritisk reflektion kan beskrivas som
ett ifrågasättande av de kontextuella aspekter som vi människor tar för givna.
Kritisk reflektion involverar därför kritik av de fundament som våra sanningar och det vi tar för givet är uppbyggda på.
Reflektion kan också beskrivas ha en känslomässig innebörd (van Woerkom 2003). Det handlar då om huruvida vi öppnar eller sluter oss känslomässigt inför nya sätt att skapa mening åt en situation, uppgift eller utsaga.
Om någon eller något som vi inte förstår ger en positiv eller negativ känsla
så kan det inverka på viljan att pröva eller omvärdera vår egen syn eller sätt
att förstå.
Reflektionen har alltså definierats på olika sätt av olika forskare som en
individuell och mental, interaktiv och social, implicit och som en känslostyrd
företeelse. Olika teoretiska perspektiv ger lite olika innebörd åt begreppet
reflektion. I vissa avseenden överlappar definitionerna varandra men generellt tycks det dock som att teorier om reflektion med fokus på individen har
en tyngd mot det explicita medan de mer implicita framträder tydligare i
teorier med fokus på interaktion (Høyrup 2004).
En förening av olika perspektiv kan dock medföra begreppsliga oklarheter. Schön (1983) har exempelvis kritiserats av Molander (1993) för sin teori
om reflektion i handling. Molander menar att reflektion i handling inte är
möjlig då ”reflektionen kräver en frånvaro av omedelbart handlingstryck.
Det finns en uppenbar spänning mellan handling och reflektion” (1993, s.
277).
Jag kan hålla med Molander om att handling och reflektion rimligen inte
kan ske samtidigt. Grunden i handlingsteorin bygger på att det finns en
spänning mellan handling och reflektion. Denna spänning kan dock vara mer
eller mindre medveten för individen och för sinnet vara mer eller mindre
möjligt att särskilja. I ett pågående handlande kommer spänningen mellan
reflektion och handling till uttryck genom individens fortlöpande korrigeringar i relation till det hon avser att åstadkomma med sitt handlande. I det
här arbetet kommer jag dock först och främst att använda begreppet reflektion i en bred och allmän betydelse.

2.2.3 Uppgiftsförståelse som villkor för lärande
Människan kan beskrivas som aktiv och intentionellt riktad mot sin omvärld.
Förståelsen av en uppgift blir synlig genom att människan, utifrån sina samlade kunskaper, förväntar sig att se den på ett visst sätt (Löfberg 1995; Döös
2001). På så sätt föreligger en selektiv dimension i människans sätt att upp30

fatta och förstå uppgiften, eller ”saken” som den benämns av Janson (2001)
och som illustreras nedan (figur 1). Den selektiva dimensionen medför att
människan bär med sig föreställningar om vad som kan tänkas vara relevant
och användbart i sin omvärld. Genom sina handlingar inverkar hon på och
skapar förändringar i omvärlden som ger förutsättningar för upptäckter av
nya aspekter av omvärlden. På detta sätt blir människan en aktiv medskapare
av villkoren för sitt lärande och därmed vilka aspekter som väcker reflektion.
Handlingar kan i existentiell mening alltid ses vara uppgiftsorienterade
samtidigt som ”uppgiften” alltid är inbäddad i en kontext (Löfberg 1995).
Vad som i övrigt skapar villkoren för individens lärande är följaktligen den
kontext i vilken individen handlar och samspelar med andra människor.

Figur 1 Individens intentionellt riktade perspektiv (p) som synliggör aspekter (a) av
en sak (Janson 2001, s. 241, min undertext)

2.2.4 Uppgiftens kontextberoende
Hur människor ger mening åt en uppgift är avhängigt dess kontext. Med
kontext menas under de villkor människor ges möjligheter att identifiera
uppgifter och möjligheter till handlande (Löfberg 1995).
För att människan skall framträda som en intentionell-funktionell enhet måste
hon ses i relation till ett större sammanhang eller system, en kontext, vilken
skänker henne mening och funktion. Då en sådan kontext i objektiv mening
inte existerar måste den enskilda individen skapa den (Janson 1975, s. 26).

Hur människan ”skapar” en kontext skulle kunna förklaras med hjälp av
Peirces (1990) beskrivning av människans relation till omvärlden genom
begreppen förstahet, andrahet och tredjehet.
Förstaheten är begreppet för varat eller existerandet såsom oberoende av allting annat. Andraheten är begreppet för varat såsom relaterat till eller reage-
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rande på något annat. Tredjeheten är begreppet för den förmedling {mediation} varigenom ett första och ett andra bringas i relation till varandra (Peirce
1990, s. 155).

Förstaheten kan ses som den värld människan lever i och förnimmer men
som hon inte fullt ut är medveten om eller känner till. Tredjeheten är de samlade kunskaper hon har tillgodogjort sig genom erfarenhet. Tredjeheten utgör
ett perspektiv utifrån vilken hon betraktar Förstaheten. I mötet mellan Tredjeheten och Förstaheten framträder Andraheten i form av aspekter som individen kan bli varse och ge mening åt. Andraheten kan därför sägas vara en
konstruktion av Förstaheten vilket sker utifrån Tredjeheten. Andraheten
framträder därmed som individens konstruerade kontext (jfr Löfberg 2001).
Jag menar inte för den skull att människan är fullt medveten om hur och
varför hon handlar. Genom begreppen livsvärldskontext och situationskontext tydliggörs både individens och kontextens relevans för människors
handlingar (Habermas 1988). Livsvärldskontexten är den värld vi tar för
given och inte ifrågasätter men är samtidigt en tolkningsresurs i form av
samlade bakgrundsantaganden som reproduceras genom kulturell tradition.
Situationskontexten är visserligen inbäddad i livsvärlden men står för det
sammanhang som vi på ett mer medvetet sätt kan förhålla oss till, vilket
öppnar för möjligheten att förhålla oss kritiskt problematiserande. Det är i
förhållande till situationskontexten som människan handlar och förhåller sig
intentionellt målinriktad och där handlingsförmågan och de rationella valen
kommer till uttryck.
Att uppfatta och lösa en uppgift är att tolka den i sin kontext. Lösandet av
en uppgift reser därför krav på att individen ger mening åt uppgiften i dess
specifika kontext.
När vi talar om att lösa uppgifter är det två aspekter i förhållande till kontexten som måste beaktas. Å ena sidan är det fråga om att handla i syfte att lösa
den uppgift som uppfattas. Å den andra sidan är det fråga om att tolka kontextuella omständigheter så att en uppgift överhuvudtaget kan uppfattas. Att tala
om människans kontext i termer av ”lärvillkor” innebär således en fokusering
på kontexten i termer av dess möjlighet att erbjuda villkor för avsiktligt handlande (Löfberg 1995, s. 121).

En kontext kan beskrivas som framförhandlad, historiskt och kulturellt, i det
pågående och mot framtiden, genom människors samspel (jfr Engeström
1987). Sociala och strukturella faktorer kan sägas utgöra möjligheter och
begränsningar för individens förståelse och handlingar. Kontexten begränsar
eller villkorar med anledning av det meningsinnehåll kontexten ges i människors samspel (jfr Reed 1993; Good 2007). Människors samspel förändrar
fortlöpande kontexten eftersom människor bär med sig en mer eller mindre
säregen historia i mötet med varandra. Denna dimension av samspelet i kontexten kan därför sägas både medföra en utvecklingspotential (Engeström
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1987) men också medföra internaliserande och socialiserande effekter (jfr
Berger & Luckmann 1966/1979).
Det finns således anledning att tala om kontextens avgränsande och utvecklande innebörd, eller i termer av möjligheter och erbjudanden (jfr även
Gibson1979; Reed 1993; Billet 2001; Good 2007).
Att tala om kontextens erbjudanden är med andra ord ett sätt att avgränsa avsiktliga handlingar i betydelsen uppfattade uppgifter och uppfattade lösningar,
med hänsyn till vad som möjliggörs eller erbjuds av omgivningen. Samtidigt
är det också en fråga om utveckling och identifiering av nya erbjudanden i
samband med att ny kunskap konstrueras (genom nya handlingar) (Löfberg
1995, s. 128 min parentes).

2.3 Erfarenhetsutbyten som grund för möjlighet att lära
av varandra
Lärande handlar om att utveckla kunskaper. Dessa kunskaper ligger till
grund för hur individen agerar i relation till nya erfarenheter. Möjligheten att
lära av varandra kan beskrivas utifrån relationen mellan å ena sidan erfarenheter och handlingar som är privata och därmed inte tillgängliga för andra
och å andra sidan de som är tillgängliga för andra, dvs. erfarenheter och
handlingar som är eller har gjorts offentliga. Innebörden av denna relation
kan jämföras med innebörden av Nancy Dixons (1994) begrepp privata meningsstrukturer och tillgängliga meningsstrukturer.

2.3.1 Reflekterande samtal och dess betydelse för möjligheten
att lära av varandra
När människor lär av varandra innebär det att de bryter in i varandras meningsskapande processer så att de potentiellt ges möjlighet att reflektera över
och påverkas av varandras sätt att skapa mening. I ett samarbetssammanhang
innebär det att människor potentiellt kan bidra till en ökad differentiering i
tänkandet kring en uppgifts sakförhållanden. Den ökade differentieringen
kan potentiellt bidra till en vidgad förståelse och en mer ändamålsenlig handlingskoordinering i utförandet av en uppgift (Ohlsson 2004).
Med anledning av de olikheter som reflekterande samtal kan synliggöra
följer potentiella synergieffekter. Genom att tydliggöra och korsbefrukta
flera möjliga handlingsalternativ i förhållande till ett sammanhang och en
uppgift som ska utföras kan reflekterande samtal erbjuda kompetensutveckling både för individen och för organisationen (Senge 1995; Ohlsson 2004).
En förutsättning för att samarbete ska leda till att medarbetarna lär av
varandra kan beskrivas vara att de för samtal om hur de ger mening åt sina
arbetsuppgifter. Hur människor ingriper i varandras meningsskapande pro33

cesser refererar ofta till det verbala språkets och det medvetna tänkandets
betydelse (t.ex. Habermas 1988).
Samtalet utgör en viktig länk mellan det som kan beskrivas som privata
och offentliga meningsstrukturer (Dixon 1994; Ohlsson 1996; 2004). Vissa
företeelser såsom upplevelser, känslor och tankar, behöver berättas för att
kunna bli tillgängliga för andra.
Sättet att samtala kan ses vara av avgörande betydelse för huruvida olikheter synliggörs och tillvaratas. Vissa framhåller att om människor talar på
ett speciellt sätt ökar potentialen för erfarenhetsutbyte (t.ex. Senge 1995;
Isaacs 1993; Wilhelmson & Döös 2012). De menar att konsensus behöver
nås under demokratiska former där olika åsikter får komma till uttryck i en
anda av tolerans och respekt. Dialogen kan beskrivas inrymma viktiga beståndsdelar för att så ska ske. Det finns olika sätt att beskriva dialogens inneboende karaktär. En beskrivning har gjorts av Wilhelmson & Döös (ibid.,
se figur 2). De menar att dialogen inte bara handlar om talet, lyssnandet är en
lika viktig ingrediens, liksom att finna både närhet och distans till sitt eget
och andras tal. Närhet handlar här om vems perspektiv som antas i samtalet.
Distansen kopplar till ett kritiskt reflekterande gentemot det egna eller någon
annans talande. Utifrån detta beskrivs dialogen föra med sig både differentierande och integrerande kvaliteter mellan talarna och där sammansmältande
och utvecklingsinriktade dimensioner kan sägas vara förutsättande inslag för
att dialogen som helhet kan leda till samförstånd. Ett samtal som inrymmer
dessa beståndsdelar kan därför ses medföra öppningar mellan medarbetares
olika sätt att tänka och förstå.

Figur 2 Dialogkompetensens ingredienser och kvaliteter (från Wilhelmson & Döös,
2012).

2.3.2 Erfarenhetsutbyte genom samtal i relation till en sak
Att genom samtal utbyta erfarenheter handlar också om att talarna relaterar
sina respektive erfarenheter till en gemensam sakfråga. Erfarenhetsutbyten
genom samtal kan beskrivas som ”utbyten av sakförhållanden” (jfr Janson
2001). Ett samtal mellan två personer kan benämnas som en treställig relat34

ion där två subjekt interagerar genom att utbyta sakförhållanden i relation till
en gemensam aspekt av ett objekt.
Ett möte uppstår mellan två parter, A och B, om åtminstone någon del av var
och ens sakaspekt sammanfaller med den andres i ett gemensamt sakförhållande (gem aspekt). Det gemensamma sakförhållandet står följaktligen för de
aspekter av saken som parterna uppfattar på samma sätt, benämner på samma
sätt, tillskriver samma mening. Interaktion handlar om utbyte av sakförhållanden med detta gemensamma sakförhållande som utgångspunkt. Utan en sådan
utgångspunkt skulle interaktörerna inte förstå varandra. De skulle bokstavligen, inte tala om samma sak (Janson 2001, s. 245-246).

Figur 3 Perspektiv och aspekt i den treställiga relationen (Janson 2001, s. 245).

2.3.3 Uppgiften som en gemensam sak
I samtalet mellan medarbetare kring en uppgift och under förutsättningen att
var och en av individerna kan förhålla sig till uppgiften så att ”gemensamma
sakförhållanden” framträder, uppstår möjligheten till reflektion av den andres tolkning av uppgiften. Härigenom får båda medarbetarna möjligheter
till omtolkning av sina subjektivt uppfattade uppgifter och kan potentiellt
förhålla sig till uppgiften med en större förståelsebild. Under dessa förutsättningar kan en eller båda medarbetarna potentiellt tillförskansa sig en ökad
förståelse för den uppgift som ska utföras.
Samtalet ger medarbetare potentiella möjligheter till erfarenhetsutbyten i
relation till sina arbetsuppgifter. Genom att det ges möjlighet till erfarenhetsutbyte inom ramen för ett samarbete och under förutsättning att medarbetare finner anledning och ges möjlighet till att mötas kring en uppgift kan
en större förståelse för uppgiften utvecklas. Om fler medarbetare utbyter
tankar på detta viset ges möjlighet att i en bredare kollektiv mening nå vidgad kunskap om en uppgift (jfr även Ohlsson 2004; Döös & Wilhelmson
2005; 2011). Å andra sidan kan erfarenhetsutbyte, om förutsättningar saknas
att ansluta till uppgiften vara av marginellt, inget eller till och med av nega35

tivt värde för individernas möjlighet att lära av varandra. Den vanligaste
orsaken till detta är helt enkelt att de samtalande parterna har alltför olika
perspektiv och intresse av uppgiften, det uppstår vad man kan benämna som
en konflikt.
Konflikter uppstår då den ene inte kan begripa den andre, de bådas meningshorisonter överlappar inte varandra utan de talar bokstavligen förbi varandra.
Saken framträder på det sätt den ”kan” utifrån subjektets position, på samma
sätt som kontextuella erbjudanden endast framträder utifrån individens särskilda intention och position (Aspán 2009, s. 30).

2.3.3.1 Maktrelationer som hinder för lärande i kommunikation
Maktförhållandet mellan samtalande parter kan ha betydelse för möjligheten
att lära av varandra (Wilhelmson 1998; Janson 2001). En relation som kännetecknas av över- och underordning kan lätt leda till ett ömsesidigt fastlåsande där den överordnade dominerar samtalet. Wilhelmson & Döös (2012)
benämner detta som ett kommunikativt skruvstäd. Samtal som hamnar i ett
skruvstäd medför risker både för den dominante och för den undergivne. En
dominant person kan på falsk grund tro sig få gehör för sina uttalanden och
samtidigt gå miste om alternativa perspektiv på den sak som diskuteras. En
undergiven person får små möjligheter att utveckla sitt eget synsätt och riskerar dessutom att utveckla en negativ självbild genom att få sin underordnade roll bekräftad av den överordnade.
2.3.3.1.1 Vertikalitet och horisontalitet
Maktrelationer kan beskrivas med hjälp av begreppen vertikalitet och horisontalitet (Janson 2001). En vertikal relation kännetecknas av att en person
genom sin överordnade position med avsikt formar en underordnad persons
perspektiv och därmed definierar vilken aspekt som ska framträda i den underordnade personens sakförhållande. En vertikal relation kan mycket väl
vara både rationell och varm ur lärandesynpunkt och bygga på kärlek eller
omsorg som till exempel i föräldra-barn- eller lärar-elev-relationer (ibid.). I
en samarbetssituation finns dock en överhängande risk att den vertikala relationen resulterar i en skruvstädssituation (jfr Wilhelmson & Döös 2012)
och att medarbetare genom manipulation motiveras till underkastelse (jfr
Janson 2001).
En horisontell relation kännetecknas, i motsats till den vertikala, av ömsesidighet där parterna avser att ta del av varandras perspektiv för att ta del av
hur den andre uppfattar saken (ibid.). Det är således i den horisontella relationen som ömsesidigt utbyte av sakaspekter är möjlig.
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2.3.3.2 Svårigheten att tala om handlingar
Ett annat hinder som kan uppstå är att när människor talar om sina handlingar, t.ex. hur de hanterar en uppgift, kan de sällan återge vad som orsakar det
faktiska handlandet på ett fullständigt sätt. Det konkreta handlandet styrs i
stor utsträckning av underförstådda föreställningar som inte alltid kan verbaliseras eller ens är tydliga för individen själv. Argyris (1990; 1999) beskriver
detta utifrån begreppen ”theories-in-use” och ”espoused theories”. I ett
samarbetssammanhang skulle detta kunna innebära att medarbetare oavsiktligt talar förbi varandra eller utelämnar viktiga faktaunderlag vid erfarenhetsutbyten.
Waldenström (2001) menar att i ett samtal om hantering av en uppgift blir
den andres handlingar meningsfulla i en kontext som kan delas. Orden får
sin mening i människors relation till den uppgift de väljer att hantera tillsammans, dvs. via en uppgift som går att relatera till en kontext alla iblandade parter känner. Detta igenkännande utgör en viktig förutsättning för att
medarbetares erfarenhetsutbyten ska leda till utveckling av samförstånd.
Huruvida medarbetare i samtal hanterar relationen mellan det konkreta
handlandet och den generella förståelsen har koppling till beredskap och
igenkänning av vissa typer av situationer och utgör en viktig dimension för
möjligheten att lära av varandra (jfr Ohlsson 2004). Förmågan att omvandla
konkreta erfarenheter och diskutera dem i abstrakta och generella termer är
viktigt för samtalets innehåll och precisering. Colnerud & Granström (2002)
menar att ett professionellt språk kan hjälpa medarbetare att precisera samtalets innehåll och frigöra individuella erfarenheter från det sammanhang som
erfarenheten gjorts i, vilket möjliggör, exempelvis för lärare, att kunna diskutera frågor kring värdegrund i relation till praktiskt utförande.
2.3.3.3 Se varandra i handling
Huruvida förståelsen för det man samtalar om har utvecklats i enskildhet
eller gemensamt bland fler lagmedlemmar får betydelse för möjligheterna att
anpassa olika sätt att förstå en uppgift (Larsson 2004; Fransson 2006). Vikten av att se varandra i handling kan förklaras utifrån den potential som finns
i face-to-face-situationen (Berger och Luckmann 1966/1979).
I face-to-face-situationen är den andre närvarande för mig i ett levande nu
som vi båda delar. Jag vet att jag i samma levande nu är närvarande för honom. Mitt och hans ”här och nu” inkräktar ständigt på varandra så länge som
face-to-face-situationen fortsätter. Följden blir ett fortlöpande utbyte av uttrycksrörelser oss emellan. Jag ser att han ler, sedan att han reagerar på min
ogillande uppsyn genom att sluta le, sedan att han ler igen när jag ler och så
vidare. Varje uttryck hos mig är orienterat mot honom, och vice versa, och vi
kan båda samtidigt uppfatta dessa fortlöpande och ömsesidiga expressiva
handlingar. Detta innebär att jag i face-to-face-situationen kan uppleva den
andres subjektiva känslor genom ett maximalt antal symtom. Naturligtvis kan
jag feltolka några av dessa symtom. Jag tror kanske att den andre ler när han i
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själva verket flinar självbelåtet. Inte desto mindre existerar det ingen annan
form av social relation som kan frambringa det överflöd på subjektiva symtom
som uppträder i face-to-face-situationen. Bara här kommer den andres subjektivitet verkligt ”nära” en. Alla andra former av relationer till den andre är i varierande grad ”avlägsna” (Berger och Luckmann 1966/1979, s. 41).

Att se varandra i utförandet av de uppgifter samtalet handlar om skulle, enligt Bergers och Luckmanns resonemang, kunna innebära stora skillnader i
samtalets kvalitet och innehåll.
2.3.3.4 Interaktion via uppgiften
Uppgiftsformulering som sker tillsammans utgör ett viktigt fundament för
samarbete (Wenger 1998). Att tillsammans utveckla förståelsen av en uppgift ramar in och på så sätt påverkar de intentioner medarbetare har med sitt
handlande. Erfarenhetsutbyten erbjuder därför inte bara möjligheter till synergieffekter utan även till sammanhållning.
Döös och Wilhelmson (2005; 2011) menar att medarbetare interagerar
och lär av varandras handlingar på gemensamma handlingsarenor. Men
dessa arenor kan inte endast begränsas till möjligheten att se varandra i
handling.
Handlingsarena förstås här som ett rumsligt begrepp. Att den är gemensam
innebär att det är en plats där individer kan se andras utförande av arbetsuppgifter, deras handlingar eller dessas resultat och konsekvenser. Handlingsarenan kan existera såväl bokstavligt som i ett kontrollrum eller bildligt i en teknisk lösning som bär spår av andras handlingar (Döös och Wilhelmson 2005,
s. 210)

En gemensam handlingsarena refererar enligt ovan till en kontext som berör
dels det fysiska rummet, där medarbetare kan se varandra i handling, dels
uppgiften, som grund för medarbetares möjligheter att se spår av kollegors
handlingar. Utifrån ovanstående resonemang finns följaktligen skäl att beakta ett särskiljande och en öppenhet för att handlingar kan betraktas i det
pågående utförandet och som spår av kollegors handlingar vid utförande av
egna arbetsuppgifter.
2.3.3.5 Handlingsutrymme som villkor för att lära av varandra
Individens möjligheter att påverka sin omgivning med sina handlingar benämns med begreppet ”handlingsutrymme”. Handlingsutrymmet har central
betydelse för människors möjlighet till lärande och berör sådant som individens handlingskontroll och egen utfallskontroll. Handlingskontrollen är viktig för individens förmåga att omsätta sina intentioner och planer i konkret
handling. Utfallskontroll är viktig för möjligheten att korrigera konsekvenserna av det egna handlandet. I grunden förutsätter människors möjligheter
att lära av sina handlingar att människor både kan påverka omgivningsfaktorer med sina handlingar men också att de ges möjligheten att lära av effek38

ten av de handlingar som utförs (jfr Ellström 1992; Aronsson & Berglind
1990).
Utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv kan samarbetets betydelse för
medarbetares möjligheter att lära av varandra sägas beröra medarbetarnas
möjligheter att påverka varandras uppgiftsförståelse med sina respektive
handlingar. Lika viktig synes möjligheten vara att ta del av resultaten av
påverkansförsök. Man kan säga att möjligheten att lära av varandra reser
krav på någon form av ömsesidigt upprätthållande av handlingars sekventiella organisation (jfr Ellström 1992; Frese & Zapf 1994; Rasmussen 1985).

2.4 Samarbete och möjligheten att lära av varandra
Samarbete förväntas ofta leda till en sammanhållen och förbättrad handlingsförmåga hos medarbetare i en verksamhet (Senge 1995; Granberg & Ohlsson
2005). Samarbete i lag kan ses som ett sätt att skapa flexibla och självgående
arbetsgrupper och som ett sätt att främja möjligheten för medarbetare att ta
del av varandra erfarenheter (t.ex. Kock 2002; Ohlsson 2004; Granberg &
Ohlsson 2005). Medarbetare är för den skull inte alltid villiga att samarbeta.
Om samarbetet exempelvis är påtvingat kan det ha en destruktiv inverkan
som riskerar att väcka olika typer av motstånd eller hindra redan befintligt
samarbete (Hargreaves 1998). Schön (1972) menar att sociala system, t.ex.
en arbetsgrupp, är självförstärkande och strävar efter att bevara balans och
benämner detta ”dynamisk konservatism”. Dynamisk konservatism tar sig
uttryck som ett gradvist motstånd eller förnekande av omgivningsfaktorer
som reser krav på förändringar i systemet. Det är därför inte helt enkelt att på
formell basis använda samarbete som medel för att åstadkomma förbättringar i en organisation. Det handlar många gånger om att inte kunna förutse hur
medarbetares samspel villkorar utfallet av samarbete.
Samarbete innebär att människor samordnar sina handlingar för att nå ett
mål. Samarbete på en arbetsplats reser krav på samförstånd mellan medarbetare i relation till gemensamma mål. I processen att utveckla samförstånd
kan man säga att medarbetarna potentiellt kan påverka varandras olika sätt
att förstå målet.
Att samordna handlingar innebär att människor skapar en gemensam
handlingsplan. Samarbete sker ”mellan (minst två) aktörer, vilka samordnar
sina instrumentella handlingar1 för att genomföra en gemensam handlingsplan” (Habermas 1988, s. 175, min fotnot). Utifrån en sådan generell beskrivning kan man ställa sig frågan hur innebörden av en handlingsplan ska
förstås.

1

Begreppet instrumentell handling har en strategisk och målrationell innebörd där målet är
individuell framgång (Habermas 1988).
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En handlingsplan innebär här en bestämning av vad och hur någonting ska
utföras utifrån aktörernas tänkbara handlingsalternativ. Samarbete medför
krav på någon form av handlingskoordinering mellan de samarbetande individerna. Vidare förutsätter koordineringen ett visst samförstånd. Detta säger
inte någonting om huruvida samförståndet innebär att agera lika, olika eller
samtidigt. En uppdelning av en arbetsuppgift kan lika väl betraktas som en
gemensam handlingsplan som ett gemensamt utförande i tid och rum. Samförståndet berör alltså handlingsplanens specifika innehåll.
Samarbete förutsätter att människor förstår varandras beskrivningar av
sakförhållanden. Ömsesidig förståelse blir på så sätt viktigt liksom att de
som medverkar i samarbetet gör tillräckligt överensstämmande situationstolkningar. Förutsättningen för att människor utvecklar samförstånd i samarbeten reser krav på intersubjektiva erkännanden av hur sakförhållanden i en
situation kan accepteras som sanna eller giltiga (ibid.). En grundförutsättning
i sammanhanget är att medarbetares samförstånd utvecklas i relation till en
gemensam handlingsplan, vilket kan jämföras med flera subjekts utveckling
av ett gemensamt sakförhållande (Janson 2001). Det sakförhållande som
beskrivs angående handlingsplanens specifika innehåll måste således gå att
känna igen och förhålla sig till.
Samarbete som en form av social handling kan betraktas utifrån en rationell synvinkel. Weber (1922/1983) skiljde exempelvis på rationella och ickerationella handlingar. En rationell handling kan vara både målrationell och
värderationell och till handlingar som inte är rationella räknade Weber de
som har sin grund i vanor och traditioner samt i affekter. Habermas (1988)
menar dock att alla rationella handlingar är målrationella men frågan är vad
som utgör målet. Han gör därför skillnad mellan strategiska handlingar där
målet är individuell framgång och kommunikativa handlingar där målet är
förståelse och samförstånd. Strategiska handlingar och kommunikativa handlingar har således koppling till innebörden av vertikala och horisontella relationer (Janson 2001).
Samarbeten inrymmer både strategiskt och kommunikativt handlande.
Det är den förståelseorienterade dimensionen som på ett direkt sätt relaterar
till horisontella relationer och till möjligheten för medarbetare att ömsesidigt
lära av varandra. Samtidigt måste de strategiska handlingarna, med koppling
till innebörden av vertikala relationer, också och med nödvändighet generera
möjligheter till lärande hos medarbetarna även om ett sådant lärande inte
behöver vara ömsesidigt. Risken är dock uppenbar för de negativa effekter
som omnämnts i samband med en maktrelaterad problematik i kommunikation (s. 36).

2.4.1 Arbetsorganisationens kontext
En arbetsorganisatorisk kontext är både social, fysisk och kulturell (jfr Ellström 1992; Ohlsson 2004). Den sociala kontexten består av de människor
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som arbetar i verksamheten och som bildar sociala strukturer, såsom arbetsfördelning och informella och formella samarbetsrelationer etc. Den fysiska/materiella kontexten består av det rumsliga som t.ex. arbetsrum, skrivbord samt tillgängliga arbetsredskap. Den kulturella/symboliska kontexten
består av medarbetarnas kunskaper, förställningar, värderingar och normer,
som styr medarbetares föreställningar om vad som är önskvärt och möjligt
att göra i olika situationer.
En organisation är en samling människor med en övergripande verksamhetsuppgift (jfr Argyris & Schön 1978; Ahrne 1994). Organisationen har en
struktur genom vilken arbetsuppgifter fördelas mellan medarbetarna i verksamheten. Organisation av verksamheter sker i syfte att effektivt kunna nå
uppsatta mål (Abrahamsson 1992). Målformuleringens vikt betonas för att
främja lärande, motivation och arbetsprestationer hos individen. Individer
som ingår i organisationer kan komma att tilldelas mer eller mindre uttalade
arbetsuppgifter. En medarbetare ges ansvar att utföra ett visst arbete under
vissa ibland oklara premisser. Vanligtvis åtföljs ett sådant ansvar i mer eller
mindre grad till befogenheten att utföra dessa uppgifter. Arbetsfördelning
med formellt kopplade ansvar- och befogenheter medför fundamentala villkor för individernas grunder att förstå och utföra sina arbetsuppgifter autonomt. Dessa villkor utgör delar av de ramar inom vilka individens handlingsutrymme ges.
En uppgift kan vara formulerad och given av organisatoriska villkor eller
mål för en verksamhet. Detta kan i det här sammanhanget benämnas som
övergripande uppgifter. Uppdraget kan i sin tur brytas ner i underliggande
uppdrag eller uppgifter som i sin tur samverkar med de övergripande uppgifterna. Varje individ i en organisation eller ett arbetslag förhåller sig ständigt i
relation till dessa övergripande och nedbrutna underliggande uppgifter. Baserat på individuella subjektiva preferenser och förutsättningar förstår och
formulerar individen sina uppgifter. Dessa individuellt formulerade uppgifter
kan också benämnas som av individen konstruerade uppgifter (Schön 1983).
En uppgift kan konstrueras i det nära samspelet mellan människor utan
nödvändig eller direkt koppling till den övergripande uppgiften. Ett sådant
samspel kan uppstå utifrån människors samintressen eller om det föreligger
direkta eller tänkta beroenden av varandras handlingar. Med denna grund
finns förutsättningar för att konstruera uppgifter i samverkan med andra
människor. Detta kan jämföras med Jansons (2001) resonemang om att människors sakaspekter sammanfaller så att utbyte av sakförhållanden kan ske
och möjliggöra ett gemensamt vidgat sakförhållande. Förutsättningarna för
att lära av varandra genom samarbete kan utifrån detta sägas handla om
medarbetares möjligheter till erfarenhetsutbyte och samförstånd om hur
uppgifter ska förstås och hanteras.
I mötet mellan människor utvecklas överenskommelser om hur samarbetet ska förstås, dvs. vilka normer som anses råda. Dessa normer har en
vägledande innebörd för vilka handlingar som uppfattas vara lämpliga i en
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given situation. Den arbetsorganisatoriska kontexten med dess inneboende
normer har följaktligen stor inverkan på medarbetares handlingar och kan
sägas erbjuda olika föreställningar om möjliga handlingsalternativ i utförandet av en uppgift (jfr Gibson 1979; Reed 1993; Good 2007).
Kontexten kan sägas erbjuda ett handlingsutrymme som tas i bruk vid
hanteringen av en uppgift. Man kan säga att det uppstår en lärkontext kring
själva uppgiften (jfr Johansson 2011). Uppgiftens kontext utgör därför en
central arena för medarbetares möjligheter att lära av varandra, i synnerhet
om deras uppgifter sammanfaller.
Medarbetares arbetsuppgifter kan vara mer eller mindre integrerade med
varandra för sitt utövande. Möjligheten att själv utföra sina arbetsuppgifter,
dvs. att individen har såväl ansvar för som befogenhet att genomföra uppgiften torde inverka på såväl behovet att samarbeta med andra som att påverka
andra i sitt arbete.
Handlingens betydelse för lärandet innebär också att lärande och kompetens är begrepp som har beröring med varandra. Kompetens innebär en individs förmåga att handla i relation till en viss uppgift eller ett visst arbete (jfr
Ellström 1992). Människan kan bli bättre på att handla i relation till något,
dvs. uppnå någon form av rationellt handlande i relation till ett mål eller en
uppgift. Vad som är en kompetent handling är dock förknippad med rådande
normer och kultur i den specifika kontexten. En person kan därför anses vara
kompetent för en specifik uppgift på en arbetsplats men inte alls på en annan
(Ohlsson 2004).
2.4.1.1 Informellt samarbete och makt
Det råder alltid en maktordning i organisationer där vissa nyckelpersoner
fördelar och kontrollerar kunskaps- och informationsflödet både inom och
utom organisationen. En otydlig hierarkisk organisationsstruktur gör att informella krafter får större utrymme och risken är att de helt tar över den reella styrningen av organisationen. Coopey (1996) menar att informella organisationsstrukturer är problematiska. En informell styrning av en verksamhet
medför att maktordningen blir svårare att identifiera och kritiskt granska de
maktförhållanden som råder. I en sådan dold organisationsstruktur blir individen aldrig riktigt fri och det finns en överhängande risk för självanklagelse
då individen på falska grunder tror att hon kan påverka organisationen med
sina handlingar. Det vill säga att hon eller han tror sig ha ett handlingsutrymme som i realiteten inte finns.
2.4.1.2 Behovet av balans mellan utveckling och anpassning
Kolb (1996) menar att när människor utför arbete som reser krav på vissa
utvecklade förmågor utvecklas en speciell lärstil. Ellström (1992; 2003;
2004) för ett liknande resonemang kring arbetsuppgifters krav på anpassning
eller utveckling. Att se på lärandeprocessen som utvecklings- och anpass42

ningsprocesser har även gjorts av andra (t.ex. Argyris 1990; Engeström
1987).
Ett anpassningsinriktat lärande refererar till ett reproduktivt och rutinartat
handlande medan ett utvecklingsinriktat lärande refererar till ett innovativt
och kreativt handlande (Ellström 2004). Medarbetares erfarenhetsutbyten
kan följaktligen leda både till utveckling och till anpassning i utförandet av
de arbetsuppgifter medarbetare har att lösa tillsammans (jfr även Fransson
2006). På en arbetsplats aktualiserar detta två olika logiker som har relevans
för ett arbetsintegrerat lärande, exempelvis i ett arbetslag. Det ena är utförandets logik och det andra är utvecklingens logik (Ellström 2003; 2004).
Utvecklingens logik utmärks av en strävan att främja reflektion och innovativitet med syftet att upptäcka och pröva nya handlingsalternativ för att
möta upp förändrade villkor i verksamheten. Denna logik framhåller variation och mångfald och främjar heterogenitet vad gäller kunskaper, värderingar och arbetssätt. Logiken förutsätter därför ett utvecklingsinriktat lärande,
vilket kan jämföras med innebörden av expansivt lärande (Engeström 1987),
som innebär att skillnader mellan människors olika sätt att agera tillvaratas
som en strävan mot innovativa lösningar och handlingsmönster. I en sådan
strävan uppmuntras kritisk reflektion och ett ständigt ifrågasättande av verksamhetens förutsättningar, mål och medel samt det egna förhållningssättet i
utförandet av arbetsuppgifter (Ellström 2003; 2004).
En anpassningsinriktad lärandelogik innebär en strävan mot rutin och lika
agerande för att tillmötesgå behov av stabilitet. Rutin för med sig en stabilitet som organisationen behöver för att undvika instabilitet i utförandet mot
gemensamma mål (ibid.).
Tydliga och klart formulerade mål kan ur ett perspektiv ses vara fundamentala för medarbetares hantering av arbetsuppgifter. Samtidigt ser ofta
verkligheten annorlunda ut med vagt formulerade mål som konkretiseras,
förändras och omtolkas under själva handlandet (March & Olsen 1976).
Ellström (2003) problematiserar detta ytterligare genom att belysa organisationens behov av både utveckling och anpassning. Ett tydligt måltänkande går
helt i linje med en anpassningsinriktad lärandelogik medan en utvecklingsinriktad logik harmonierar bättre med en vagt formulerad målbild och målkonflikter. Olika behov som kan finnas i en organisation medför därför en motsägelse vad gäller medarbetares lärande i relation till måltänkande.
För ett konstruktivt samarbete i arbetslag kan man peka på betydelsefulla
kvaliteter i både en anpassningsinriktad och en utvecklingsinriktad lärandelogik. Utvecklingens logik ställer högre krav på medarbetarnas frihetsgrader
i handlingsutrymmet, eftersom medarbetaren behöver möjlighet till autonomi. Medarbetarna kan då experimentera, pröva och ta beslut om nya handlingsalternativ i sitt konkreta arbetsutövande och kan på så sätt medverka i
verksamhetens utformning. Medan anpassningens logik i stället ger stabilitet, sammanhållning samt möjligheter till ett tydligare måltänkande.
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Det är dock inte alltid på förhand givet vilken lärandelogik medarbetaren ska
följa, utan behöver ofta självständigt balansera utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat agerande i sitt arbetsutövande (Hagström 2007). Detta ställer mer komplexa anspråk på individens förmåga att hantera balansen mellan
sig själv och det (yrkes)sociala sammanhang hon verkar i, som inte alltid är
så lätt att upprätthålla (Hanson 2004; Hagström och Kjellberg 2005) och som
t.o.m. kan vara en hälsorisk (Lindfors 2002).
Yttre kontextuella förhållanden, som t.ex. förändrade arbetsvillkor, har
bidragit till en alltmer gränslös arbetssituation (Hagström 2007). Då individens handlande både påverkar och påverkas av kontexten (jfr Kolb 1984),
kan också handlingsutrymmet betraktas som dubbelriktat. Hagström (2007)
skiljer i linje med detta på en inre subjektivt uppfattad kontext och en yttre
objektiv kontext som individen inte utifrån sin subjektiva världsuppfattning
kan bortse ifrån. En svårighet som medarbetare kan möta är att förändrade
yttre strukturella villkor i arbetlivet bidrar till en högre grad av gränslöshet
som på ett avgörande sätt förändrar kravet på medarbetares förmåga att relatera sig själva till andra människor och andra sätt att tänka (ibid.).
Individen förefaller i det globala samhället, oftare än förr, behöva möta och
konfronteras med andra referensramar som kan stå i konflikt med den egna.
Det ställer högre krav på förmågan att kunna relatera andras perspektiv till det
egna även när dessa tycks stå i kontrast gentemot varandra, ett slags relativisering av det egna sociala sammanhanget och kunskapsperspektivet. Detta kan i
sin tur utmana djupt rotade föreställningar om hur vi förstår oss själva och
omvärlden (Hagström 2007, s. 263).

Ett samarbete kan liknas vid en kontext som inrymmer både inre och yttre
kontextuella villkor för den enskilda individen och som formats av de människor som ingår i samarbetet. Samarbetet, betraktat i sitt sammanhang, kan
vidare ses innebära både möjligheter och hinder för lagmedlemmarnas förmåga och utrymme att påverkas och påverka varandra med sina handlingar.
Det kan exempelvis vara svårt för medarbetare att balansera mellan individuell övertygelse och kollegiala överenskommelser. Det individuella kan få
stå tillbaka för den kollegiala gruppen, och vice versa. Detta kan innebära att
medarbetarna inte tar fullt ansvar för hur de förstår och löser sina arbetsuppgifter eller att de kollegiala överenskommelserna inte har någon reell verkan
i praktiken (jfr Olin 2009).
Dynamiken och balansen mellan individuell autonomi och kollektiv integrering är därför av intresse för att förstå individers handlingsutrymme att
lära av varandra inom ramen för ett kollektiv, såsom i ett arbetslag. Närmare
bestämt, i den här avhandlingen, vad olika sätt att samarbeta i lag innebär för
handlingsutrymmet att utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelser.
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2.4.1.3 Samarbetets villkor
Kulturbegreppet har använts för att synliggöra sociala processer i organisationen utifrån antagandet att meningsskapande sker genom relationer
(Sebrant 1999; Hosking & Dachler 1995). Dessa processer har då identifierats och tolkats genom att man beskrivit människors olika handlande och
utsagor i olika situationer, dvs. i kontexten (jfr Hosking & Morley 1991).
Ett sådant processorienterat perspektiv kan beskrivas utifrån två dimensioner, det ena handlar om innehåll det andra om form (jfr t.ex. Hargreaves
1998; Alvesson & Berg 1992). Innehållet står för attityder, värderingar,
övertygelser, vanor, antaganden och samfällda handlingsmönster. Formen
utgörs av de karaktäristiska relationsmönster och umgängesformer som uppstår mellan medarbetare, det vill säga den struktur som framträder med anledning av det sätt som medarbetare interagerar med sina kollegor. Relationsmönstret i formen är mer eller mindre dynamiskt, mer eller mindre stabilt och kan förändras över tid. Det är i formen som innehållet realiseras,
reproduceras och omdefinieras. Innehållet blir en produkt av rörelser i relationsmönstret vilket innebär att villkoren för samarbete formas i mötet mellan
innehållet och formen. Det kan sägas att villkoren för samarbete ständigt
omformas genom och i det pågående organiserandet:
Organisation is an ongoing process within the frame of the organisational
structure and at the same time creating this frame. One aspect of organising
for qualified learning to take place whilst executing work tasks lies in the designing of various types of work processes that afford communication as well
as joint action where people see each other in action (Döös 2010, s. 2).

2.5 Sammanfattningsvis…
Utifrån antagandet att handling och reflektion är av central betydelse för
lärande finns en koppling mellan lärande och samarbete. Handlingen har en
ändamålsenlig innebörd i den meningen att människan handlar med utgångspunkt i hur hon förstår en uppgift, situation eller ett sammanhang och vad
hon avser åstadkomma med sin handling. Reflektion över handlingars utfall
gör det möjligt att utvärdera och förändra tidigare kunskaper som legat till
grund för den ursprungliga handlingen. På så vis bygger människan upp nya
kunskaper om världen som ligger till grund för hennes kommande handlingar. Människors föreställningar samt möjligheter att påverka och se utfallet av
sina handlingar har därför avgörande betydelse för huruvida lärande sker.
Medarbetare har möjlighet att lära av varandra när de ges förutsättningar
att utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse (jfr t.ex.
Larsson 2004; Fransson 2006; Johansson 2011; Döös och Wilhelmson
2005). På en arbetsplats kan sådant erfarenhetsutbyte ske då medarbetares
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perspektiv på en uppgift sammanfaller helt eller delvis. I mötet finns potentialen för utbyte av sakaspekter som har relevans för uppgiftsförståelsen.
Genom utbytet erbjuds möjligheten till skapande av ett vidare gemensamt
sakförhållande som kan ge uppgiften ett vidare eller mer preciserat meningsinnehåll (jfr Janson 2001). På så vis kan medarbetare bidra till en utvecklad
uppgiftsförståelse och därmed lära av varandra.
Uppgiften kan beskrivas vara inbäddad i en kontext och blir begriplig i
densamma (Reed 1993; Good 2007). En kontext är i sin grund framförhandlat genom människors överenskommelser i samspel med varandra (jfr Engeström 1987). Människors handlingar medför förändringar av kontexten och
därmed förutsättningarna för individernas identifiering och förståelse av
uppgiften. Utifrån dessa antaganden kan man säga att uppgiften både formas
i och formas av kontexten genom människors meningsskapande och handlande i arbetet med uppgiften (Löfberg 1995; 2001). I kontexten formas därför även villkor för samarbete mellan medarbetare. De är just dessa villkor
för formandet av samarbete som jag anser är av central vikt att förstå. I synnerhet om avsikten med samarbetet är att skapa utrymme för erfarenhetsutbyten mellan medarbetares för att främja samordning och förståelse av arbetsuppgifter.
Vi kan inte i egentlig mening uttala oss om huruvida medarbetare lär, dvs.
vi kan inte krypa in i huvudet på människor och se deras tankar eller avsikter. Vi kan dock genom att ta del av deras handlingar, talet inbegripet, nå
större förståelse för om och hur medarbetare har samlats kring en uppgift.
Att tala i termer av handling och uppgift ger mig som forskare möjlighet att
tala om och analysera en lärprocess som annars inte kan iakttas på ett direkt
sätt.
Från denna utsiktspunkt innebär ”att lösa uppgiften” också att bygga upp den
kunskap som är nödvändig för att kunna lösa uppgiften i fråga. ”Uppgiftslösandet” kan betraktas som ett existentiellt projekt som utvecklas med ökad
erfarenhet, eller, i termer av lärande, med konstruktion av alltmer adekvat
kunskap som grund för projektet att lösa uppgifter. ”Uppgift” och ”uppgiftslösandet” ger oss således möjlighet att analysera lärandet som den aktivitet
som kan leda till bildandet av ny kunskap. Lärandet kan i sig också betraktas
som ett sådant uppgiftslösande projekt (Löfberg 1995, s. 121).
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2.5.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med den här avhandlingen är att belysa hur medarbetare har format
villkor för samarbete samt den betydelse dessa villkor har för deras möjligheter att utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse – det
vill säga för deras möjligheter att lära av varandra genom samarbetet.
Utifrån följande forskningsfrågor avser jag att söka empiriska data som
kan tjäna som analysunderlag för att uppfylla ovan nämnda syfte:
1.
2.
3.

Hur organiserar medarbetare samarbete i lag?
Vilka olika sätt att samarbeta i lag kan identifieras?
Om vad, när och varför utbyter medarbetare erfarenheter vid olika sätt att
samarbeta i lag?
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3 Metod

Det här kapitlet inleds med en beskrivning av utgångspunkterna för vald
metod. Vidare redogörs för studiens design och hur den har genomförts.
Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.

3.1 Utgångspunkter
En viktig fråga för forskaren att ta hänsyn till när hon väljer metodansats är
vilken typ av kunskap som forskaren avser att utveckla med sin studie. Jag
har valt en kvalitativ ansats utifrån ambitionen att på empirisk grund söka
utveckla teoretisk kunskap om ett fenomen. För detta syfte valdes en plats,
där fenomenet förmodades visa sig, att studera för att ge ett empiriskt underlag som kunde ligga till grund för det jag sökt kunskap om. Studiens subjekt, dvs. jag själv som forskare, har genom studien konstruerat det underlag
som legat till grund för min analys. Det empiriska underlaget har tagit form
utifrån mina tolkningar och förståelse av det fenomen jag studerat, dvs.
forskningsobjektet. Det fenomen jag har studerat är medarbetares formande
av samarbetsvillkor och dess betydelse för möjligheten att lära av varandra.
Under rubriken ”metoddiskussion och etiska överväganden” förs ett vidare
resonemang om möjligheten till generalisering.

3.2 Studiens design
För den här avhandlingen har jag valt en fallstudieansats, vilket rymmer
möjlighet till ingående och detaljerade studier av ett forskningsobjekt. Ett
fall är en av forskaren avgränsad enhet som är möjlig att studera empiriskt
(Bryman 2002). Genom en sådan avgränsning har jag sökt belysa fallets
karaktäristika, i form av olika kvaliteter, med ambitionen att upptäcka sidor
och relationer mellan företeelser som utmärker fallet.
Det som intresserade mig när jag valde plats för studien var vad som
kunde utspela sig mellan människor som befann sig där, dvs. det jag sökte
kunskap om och avsåg att uttala mig om. Mitt forskningsobjekt, medarbetares formande av villkor för samarbete, var något jag på förhand bedömt
skulle kunna studeras genom att studera de aktiviteter som utspelades på den
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plats som valdes ut. På det sättet kan platsen för studien, studiens locus,
särskiljas från fokus för forskningsobjektet (Qvarsell 1996).
Den specifika skolan, fallet, valdes med anledning av en tidigare etablerad
kontakt med skolans rektor. Genom henne fick jag information om att arbetslagen samarbetade på olika sätt och verkade relativt fristående från
varandra. Jag bedömde utifrån denna information att jag kunde ges möjlighet
att studera olika arbetsgruppers sätt att samarbeta inom ramen för en och
samma arbetsorganisation, vilket dessutom skulle innebära en väsentlig tidsbesparing för min del.

3.2.1 Motiv till vald teknik
Argyris (1990; 1999) har uppmärksammat problemet att när människor berättar om hur och varför de handlar på ett visst sätt överensstämmer det inte
alltid med verkligheten. I min studie har jag valt att kombinera deltagande
observationer, som resulterat i samtal och fältanteckningar, med formella
intervjuer, i syfte att söka reducera det problem Argyris uppmärksammat.
Människors handlande styrs, förutom av de mer medvetna intentionerna,
av företeelser som individen av olika skäl är mindre eller inte alls medveten
om. Relaterar man det resonemanget till ett rent intervjuförfarande blir det
därför svårt för en forskare att nå djupare förståelse om en persons faktiska
handlande om det bara återberättas. Ett rent observationsförfarande innebär å
andra sidan risken att forskaren gör felaktiga eller irrelevanta tolkningar av
det forskaren observerar. På detta sätt kan man hävda att en samtalsuppföljning per automatik erbjuder en fortlöpande validitetskontroll (jfr Kvale och
Brinkmann 2009). I den här studien har detta varit speciellt viktigt att tänka
på, eftersom jag avsett att skapa förståelse kring lärarnas samarbete och erfarenhetsutbyte i relation till arbetsuppgifter. Det observerade, en situation
eller händelse, blir då en gemensam sakfråga att förhålla sig till i samtalet.
Att ringa in en gemensam sakfråga kan beskrivas vara en förutsättning för
erfarenhetsutbyten kring något bestämt (jfr Löfberg, 2001; Janson, 2001;
Aspán 2009). En tydlig gemensamt fokuserad sakfråga minskar risken att
respektive sakfrågor glider isär, dvs. att forskaren och informanten talar om
olika saker. Detta menar jag är en förutsättning för intersubjektivitet mellan
forskaren och informanten, om man med intersubjektivitet menar en ”överenskommelse eller förståelse mellan två eller flera personer om en observation eller ett argument” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 358).
Intervjun som teknik hade inte, utifrån ovanstående resonemang, varit tillräckligt för att förstå hur villkoren för samarbetet formats och kom till uttryck. Med ett rent observationsförfarande hade jag å andra sidan inte kunnat
få ta del av hur medarbetarna tänkte kring och vilka motiv som styrde dem
att inleda samarbete med kollegorna. Svårigheten med dessa ytterligheter är
risken för att tolkningar som grundas på oreflekterade självklarheter hos
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forskaren och/eller hos informanterna inte ifrågasätts om enbart den ena
respektive den andra metoden används.
I en tidigare studie (Stedt 2002) fick jag själv erfara att sammanhanget har
betydelse för innehållet i de samtal som förs mellan forskaren och informanten. De samtal som fördes i samband med lärares pågående aktiviteter väckte
frågor hos mig, som jag annars inte skulle ha kommit på att ställa och väckte
frågor om sådant som informanterna inte reflekterat över själva. Informanterna tycktes också kunna berätta mer omfångsrikt och nyanserat om sina
tankar och avsikter i samtal som uppstod under eller i anslutning till den
pågående aktiviteten. Möjligheten att samtala med informanterna under
deras pågående vardagsarbete visade sig vara av central vikt för att komma
fram till svar på mina frågor. Denna erfarenhet har på ett avgörande sätt påverkat och legat grund för mitt val att följa, observera och samtala med informanterna under deras vardagliga aktiviteter samt föra fältanteckningar
som följdes upp med formella intervjuer. I den meningen har jag inspirerats
av etnografisk metod (Alvesson & Sköldberg 2008; Bryman 2002; Qvarsell
1996)

3.3 Genomförande av studien
3.3.1 Skolan
Den studerade skolan ligger i utkanten till en av Södermanlands städer. Den
totala skolverksamheten omfattade vid tidpunkten för studien förskola, fritidshem och förskoleklass samt grundskola i årskurserna ett till nio, totalt
568 barn och elever. Studien är dock endast utförd med lärare som arbetade
med tolv klasser i årskurserna sju till nio, totalt ca 280 elever. Dessa elever
utgjorde en blandning av stadsbor och elever från landsbygden och ca 15 %
hade annat etniskt ursprung än svenskt.

3.3.2 Arbetslagen
Det fanns fyra arbetslag i årskurserna sju till nio. Tre av de fyra arbetslagen
hade ansvar för ett gemensamt antal klasser. Det fjärde arbetslaget hade en
annan funktion, vilket jag återkommer till nedan. Det fanns tolv klasser på
högstadiet, fyra klasser i varje årskurs, och lagen hade ansvar för fyra klasser
enligt nedanstående princip:
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Lag ett: ansvarade för två sjuor, en åtta och en nia.
Lag två: ansvarade för en sjua, två åttor och en nia.
Lag tre: ansvarade för en sjua, en åtta och två nior.

Lagen följde sina klasser från årskurs sju till årskurs nio, vilket innebar att
lag ett som detta år ansvarade för två sjuor fick ansvar för två klasser i årskurs åtta nästkommande år osv.
I studien ingår tre av de fyra arbetslagen samt en mindre arbetsgrupp som
verkade under det fjärde arbetslaget. Skälet till att det fjärde arbetslaget inte
ingår i studien var att detta arbetslag inte hade till uppgift att samarbeta kring
något specifikt i vardagsarbetet. Att studera den lilla arbetsgruppen blev en
självklar möjlighet till att kontrastera skillnader, vad gäller olika sätt att
samarbeta, jämfört med de stora arbetslagen, eftersom dessa lärare arbetade
tillsammans med samma elever samtidigt i samma klassrum. En viktig skillnad var också antalet personer som samarbetade i arbetsgruppen jämfört med
arbetslagen. De stora arbetslagen bestod av drygt tio personer medan den
lilla arbetsgruppen bara bestod av fem personer.
Varje arbetslag/arbetsgrupp som studerats har i avhandlingen uppkallats
efter arbetslagsledarnas fingerade namn; Anderslaget, Karinlaget, Annikalaget och Ollegruppen. Benämningen Ollelaget som också förekommer i det
första resultatkapitlet avser det större lag, vilket Ollegruppen verkar under,
men som inte studerats. Arbetslagsledaren i Ollelaget är samma person som
den ansvarige för Ollegruppen. De övriga personerna i Ollegruppen hade
dock sin arbetslagstillhörighet i olika arbetslag.

3.3.3 Val och presentation av de centrala informanterna
De centrala informanterna valdes strategiskt utifrån att kunna studera alla
arbetslag på skolan. Vid studiens början hade rektorn bokat in utvecklingsledaren Karin (jfr benämningen arbetslagsledaren) som jag följde under den
första veckan. Jag upptäckte snart att det fanns stora fördelar med att Karin
var utvecklingsledare. Det gav mig möjlighet att lyssna på och se Karin i
samspråk med de övriga medlemmarna i hennes arbetslag. Detta gav mig
även möjligheter att samspråka med många av dessa lärare genom att delta i
de informella samtalen. Sådana samtal uppstod fortlöpande under raster, på
lunchen, i korridorer etc. Därför kom merparten av mina centrala informanter att bli just utvecklingsledarna i de stora arbetslagen. Att jag i så hög grad
fick ta del av det formella ledarskapet i de olika arbetslagen var därför inte
med avsikt i den meningen att jag var speciellt intresserad av ledarskapet i
arbeteslagen. En nackdel med att följa de formella ledarna var dock att data i
hög grad kom att återspegla utvecklingsledarnas perspektiv. Jag bedömde
dock att det var värdefullt att få tillgång till det antal möten med och mellan
lärare som just detta urval medförde.
Informanterna valdes också med tanke på min avsikt att studera så många
olika typer av lärare och sammanhang som möjligt. Med mitt urval har jag
fångat olikheter som t.ex. ämnestillhörighet, kön, ålder, erfarenhet av yrket
samt lärarbehörighet. Jag hade inte några avsikter att generalisera utifrån
dessa olikheter. Snarare avsåg jag att urvalet skulle ge så många olika infall51

svinklar som möjligt till det empiriska underlaget genom iakttagelser av
olika typer av möten mellan lärare. De centrala informanterna utgjordes av
följande personer:











Karin är drygt 40 år och utvecklingsledare för Karinlaget, med behörighet att undervisa i högstadiet och gymnasiet i svenska, religion
och historia. Hon har arbetat som lärare i knappt tjugo år och på nuvarande skola i drygt tio år.
Anders är i 50-årsåldern och är behörig lärare och utvecklingsledare
för Anderslaget. Han undervisar i ämnena matematik, fysik och teknik. Anders har arbetat som lärare sedan slutet av 1970-talet och har
senare utbildat sig och fått behörighet att undervisa i matematik och
No.
Annika är i 45-årsåldern och utvecklingsledare för Annikalaget. Hon
är behörig lärare och undervisar i matematik och No. Annika har ca
25 års erfarenhet som lärare och på nuvarande skola har hon arbetat i
drygt tio år.
Olle är i 40-årsåldern och utvecklingsledare för Ollelaget. Han bedriver undervisning främst i Ollegruppen tillsammans med fyra
andra personer. Olle är behörig lärare i matematik och i No. Han har
arbetat som lärare i ca sju år, med några år på nuvarande skola.
Ulla är drygt 60 år och arbetar i Annikalaget. Hon är behörig hemkunskapslärare med drygt 40 års erfarenhet av läraryrket och har arbetat nästan lika länge på nuvarande skola.
Niklas är i 30-årsåldern, arbetar i Karinlaget och undervisar i ämnena engelska och tyska. Niklas är obehörig men har dokumenterade
kunskaper i engelska och tyska genom en fyraårig akademisk examen. Niklas har fem års erfarenhet av läraryrket, vilka han tillgodogjort sig på nuvarande skola.

3.3.4 Tiden
Datainsamlingsarbetet pågick under sammanlagt sex veckor med början i
slutet av januari till första veckan i mars 2004, med ett uppehåll för en veckas sportlov i februari. Under dessa veckor skuggades sex olika lärare i allt
vad de företog sig under sin arbetsdag från det att de kom till jobbet på morgonen och tills de gick hem för kvällen. Endast i de fall läraren satt ensam
kvar med planeringsarbete medan de andra lärarna gått hem för dagen avbröts skuggningen.
Under den tid jag följde mina informanter uppstod många spontana samtal. De flesta samtalen uppstod enskilt med den person som skuggades men
samtal uppkom också med andra lärare, ibland även elever, som vi mötte
under skuggningen. Bortsett från deltagande observationer vid undervisning
var jag ofta en deltagare i de allmänna samtal som uppstod i arbetsrummet, i
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korridorer, på raster och i lärarrummet. Sammantaget gav det mig insyn i
och möjlighet att på nära håll studera så gott som all interaktion som den
observerade läraren involverades i under sin arbetsdag.
Under de veckor som datakonstruktionen pågick skuggades informanterna
i följande ordning:







Vecka 1, Karin, utvecklingsledare i Karinlaget skuggades under fyra
dagar
Vecka 2, Anders, utvecklingsledare i Anderslaget skuggades veckans alla fem dagar
Vecka 3, Niklas, medlem i Karinlaget, skuggades under veckans alla
fem dagar
Vecka 4, Olle, ansvarig för Ollegruppen och utvecklingsledare i
Ollelaget, skuggades under veckans alla fem dagar
Vecka 5, uppehåll för sportlov
Vecka 6, Annika, utvecklingsledare i Annikalaget, samt Ulla medlem i Annikalaget skuggades under vardera två dagar

Förtjänsterna med detta upplägg var flera. Den första veckan då Karin observerades gjorde jag mig också bekant med skolan i stort. Det var många
saker som jag behövde förstå om skolan och som vägledde mig i mitt fortsatta urval av informanter. Karins arbetslag studerades under två veckors tid
medan de andra arbetslagen samt Ollegruppen studerades under en vecka
vardera. Att studera Karins lag under två veckor kändes nödvändigt då jag
under den första veckan samtidigt som jag observerade Karin lärde känna
skolan i stort.
Anderslaget studerades under en vecka och representeras endast genom
en person, Anders. Karinlaget och Annikalaget representeras genom två
personer, Karin och Niklas respektive Annika och Ulla. Dessa olikheter har
flera orsaker. I Anderslaget var det svårare att få tillträde jämfört med de
andra lagen. Hemkunskapsläraren Ulla som tillhörde Annikalaget sökte själv
upp mig och ville bli skuggad. Jag såg inte detta som något problem utan
bedömde att hennes medverkan snarare tillförde en ytterligare dimension.
Hon hade en ämnestillhörighet som skiljde sig från de övrigas samt att hon
arbetat mycket länge på skolan.
Ollegruppen studerades under en vecka och representerades i huvudsak
genom Olle. Eftersom lärarna i Ollegruppen arbetade tillsammans i undervisningen medförde min skuggning av Olle att jag även fick möjlighet att
observera och samtala med de övriga i gruppen.
Från lärarhåll sågs det lite som en uppoffring att låta sig bli skuggad och
intervjuad. Jag tyckte därför att det var lämpligt att inte uppta Karins tid
under längre tid är en vecka. Dessutom var jag angelägen om att studera
flera olika lärare i laget om det fanns möjlighet. Niklas var den som frivilligt
erbjöd sig delta vid en förfrågan under arbetslagsmötet den första veckan.
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Under lärarnas dagliga morgonmöte gavs jag också möjlighet att studera
hela skolans personal tillsammans (se kapitel 4). Det förekom också väldigt
många mindre arbetsgrupper på skolan med olika funktioner (se kapitel 4).
Inledningsvis fanns en ambition från min sida att komma tillbaka till skolan
för att studera även dessa mindre arbetsgrupper. Under den första fasen av
analysarbetet bedömde jag dock att mina data var tillräckligt intressanta och
omfattande. Därför skrinlades tanken på att studera dessa mindre arbetsgrupper och jag valde att avgränsa studien till de tre stora arbetslagen och till
Ollegruppen.

3.3.5 Datakonstruktion
Hur medarbetare formar villkor för samarbete är möjligt att studera genom
att iaktta medarbetares samarbete när det uppstår samt att därefter fråga aktörerna om det skedda och låta dem berätta om sina avsikter och motiv för det
samarbete som uppstod. Upplägget av studien innebar därför en kombination
av deltagande observation och intervjuteknik. Genom att följa, observera och
föra samtal med sex olika högstadielärare under hela deras arbetsdagar, i allt
vad de företog sig, fick jag tillgång till lärarnas både individuella och kollektiva aktiviteter. Jag kunde därför studera såväl samtalen mellan lärare som
den individuella klassrumsundervisningen med eleverna och på det viset få
möjlighet att ta del av när och varför erfarenhetsutbyten uppstod.
Jag anlade ett brett perspektiv i datakonstruktionen. Genom att följa olika
lärare under deras arbetsvardag var min ambition att genom deltagande observationer, samtal, fältanteckningar och intervjuer förstå vad lärare i olika
arbetslag samarbetade om, när samarbete uppstod och varför samarbete uppstod i vissa fall men inte i andra. Fokus för min datakonstruktion har varit att
ge underlag för att förstå hur lärare organiserar samarbete, om vad, när och
varför de utbyter erfarenheter och när de avstår från det trots att behov tycks
föreligga. För att inte missa någon information om detta valde jag att skugga
mina informanter och ta del av allt de företog sig under sin arbetsvardag.
3.3.5.1 Deltagande observationer
Under mina deltagande observationer pendlade jag mellan att bara observera, samtala och observera och att samtala. Detta innebar att jag positionerade mig på olika sätt. Ibland var jag endast en iakttagare och ibland en
deltagare i samtalet Det fortlöpande samtalet blev ett naturligt inslag under
de vardagliga observationerna. Genom samtalen fick jag möjlighet att ställa
frågor om det jag observerat, om plötsliga händelser som uppstod samt hur
lärarna upplevde möjligheter och hinder i olika avseenden.
Ett exempel på detta är när arbetslagsledaren Anders letade i materialförrådet efter något han behövde till undervisningen. Han fann inte tillräckligt
många glasrör och beklagade sig försiktigt över allt material som inte användes längre. Denna händelse mynnade ut i ett samtal där jag fick veta hur han
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såg på möjligheterna att uppdatera materialförrådet och hur denna fråga var
kopplad till att inte riskera att hamna i konflikt med en ämneskollega om vad
förrådet skulle innehålla. På så sätt fick de fortlöpande samtalen stor betydelse för min datakonstruktion. Utan en närmare förklaring från informanten
hade bristen på användbart material, av misstag av mig, kunnat tolkas ha
andra orsaksgrunder, exempelvis ekonomiska, och därmed lämnats utan
vidare reflektion. I exemplet med Anders fick jag istället en pusselbit till min
förståelse av varför samarbete och erfarenhetsutbyte mellan lärare kan utebli
trots att ett sådant behov föreligger.
3.3.5.2 Fältanteckningar
Anteckningar fördes kontinuerligt både under pågående observationer, i
efterhand och efter avslutad arbetsdag. Fältanteckningarna omfattande ca
100 handskrivna A4-sidor per vecka och innehöll både återgivna observationer och samtal samt anteckningar med egna tankar och frågor som väckts
under eller efter en dag och efter varje avslutad vecka. Anteckningarna har
dock utförts med viss urskillning. Framför allt då lärarna undervisade enskilt, även om fältanteckningar fördes vid klassrumsobservationer. Att vara
aktivt närvarande i samtal och samtidigt anteckna är heller inte alltid lämpligt eller ens förenligt, varför anteckningar om många samtal gjordes senare
eller delvis i det pågående för att kompletteras i efterhand. Fältanteckningarna var dock nödvändiga för att bevara den information som den deltagande
observationen medförde.
Inledningsvis noterades även vilka typer av samtal den skuggade informanten utförde i en separat förteckning vid sidan av de huvudsakliga fältanteckningarna. Avsikten med detta var att försöka föra statistik över informanternas olika samtal. Det visade sig ganska snart vara ogörligt och snarare
utgöra ett hinder vid betraktandet av informanternas arbete. Därför upphörde
dessa noteringar redan under den första veckan.
3.3.5.3 Observationer av mötessamtal
Genom att ta del av mötessamtal när alla lagets medlemmar var samlade
kunde jag ta del av stämningen i laget, hur man talade med varandra och
framförallt vad man samtalade om. Arbetslagsmötena återspeglade på så sätt
lagets samarbete och funktion. I Ollegruppen hade man inga arbetslagsmöten
men man hade dagliga eftermiddagsmöten. Tre arbetslagsmöten, ett från
varje arbetslag, och ett eftermiddagsmöte med Ollegruppen spelades in på
band och transkriberades senare för närmare granskning. Vid deltagande
observation av mötessamtal som inte spelades in på band antecknades istället
huvuddragen av konversationen mellan lärarna.
Som en följd av upplägget att skugga informanterna fick jag även möjlighet att närvara vid andra typer av formella mötessamtal. I tabell 1 följer en
sammanställning av alla de mötesamtal som jag var närvarande vid.
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Tabell 1 Sammanställning av formella möten som bevistades under deltagande
observationer

Typ av formellt mötessamtal

Antal möten

Morgonmöte med hela
personalen på högstadiet
Mentortid med eleverna
Arbetslagsmöte
Eftermiddagsmöte i Ollegruppen
Styrelse/Ledningsgruppsmöte
Biblioteksgruppen (Karin)
Ämneskonferens (Niklas)
Möte anordnat av kommunen
(Anders)

13
13
4
5

Antal transkriberade

3
1

1
1
1
1

3.3.5.4 Intervjuer och samtal
För att nå djupare förståelse kring iakttagelser under fältarbetet förstärktes
datamaterialet med enskilda intervjuer. Intervjuerna varade ca en och en halv
timme med var och en av huvudinformanterna. Dessa spelades in och transkriberades senare. Avsikten med intervjuerna var att verifiera min förståelse
och att få klarhet i frågor som väckts utifrån mina observationer och fältanteckningar. Intervjuerna gav mig möjlighet att koppla tillbaka till händelser,
utsagor och samtal, både de mellan mig och den intervjuade och de som
utspelat sig mellan den intervjuade och andra personer. Fältanteckningarna
utgjorde därför en central grund för de uppföljande intervjuerna. Intervjuerna
gav också utrymme för informanten att beskriva tankar och tidigare händelser på ett mer eftertänksamt sätt, till skillnad från samtal som uppstår i det
pågående händelseflödet och där olika typer av avbrott kan störa samtalet.
Genom att följa upp tidigare samtal och observationer med intervjuer ges
informanten möjlighet att tänka över sina utsagor och erbjuds en högre grad
av kontroll över det som berättas.
En viktig skillnad mellan mina formella intervjuer jämfört med de informella samtal som uppstod var att den formella intervjun erbjöd den intervjuade det största talutrymmet. Detta blev en naturlig effekt av hur frågor formulerades och följdes upp (Kvale & Brinkmann 2009). Mina frågor var i
huvudsak öppna och uppföljande med ambitionen att kunna ta del av informantens tankar och intentioner och undvika ledande eller ifrågasättande
formuleringar. Samtalen under deltagande observationer hade en mer ömsesidig och på ett sätt inofficiell karaktär, vilket gjorde samtalet mer förtroligt
och gav ett mer omfångsrikt material.
Att föra samtal under arbetets pågående väcker också frågor om etik.
Forskaren kan inte vara helt säker på huruvida informanten skulle ha släppt
ifrån sig informationen under andra samtalsbetingelser (jfr Stedt m.fl. 2005).
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Forskaren kan heller inte vara säker på utsagornas tillförlitlighet då risker för
missuppfattningar föreligger som i hastigheten inte hinner klaras ut. Informanten kan också i stunden lämna ogenomtänkt information. De uppföljande
intervjuerna har därför haft ett stort värde inte minst med anledning av deras
validerande inslag. Omvänt bidrog både observationer och samtalen under
observationerna till möjligheter att återkoppla och därigenom kontextualisera
det vi samtalade om under intervjuerna (jfr Waldenström 2001; Hultman
2001). Genom att göra dessa återkopplingar fick jag möjlighet att ta del av
informantens perspektiv på sådant jag iakttagit under observationerna. Detta,
menar jag, har underlättat mina möjligheter att ta del av informanternas innebörder, infallsvinklar och tolkningar. Att ha en sådan dubbelriktad möjlighet kan på ett avgörande sätt påverka datakonstruktionens innehåll, i synnerhet dess validitet och trovärdighet (Kvale & Brinkman 2009; Bryman 2002;
Yin 2009).
Tabell 2 Sammanställning av intervjuer

Typ av intervju
Uppföljande intervjuer med huvudinformanterna

Antal
6

Antal transkriberade
6

Som en följd av upplägget att skugga informanterna kunde jag närvara vid
många olika typer av informella samtal. I tabell 3 följer en sammanställning
av alla de samtal som uppstod.
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Tabell 3 Sammanställning över tillfällen då informella samtal uppstod mellan lärare
eller mellan mig och lärare under den deltagande observationen

Typ av samtal/sammanhang
Innan/efter morgonmötet
Lunch i lärarrummet

Pedagogisk lunch i elevmatsalen
Kaffepauser
I lärarrummet
I arbetsrummet
I korridorer/vid kopiatorn
Under lektionstid

Korta ordväxlingar under
lektionstid

Kommentar
Gav insyn i hur lärare fångade upp
varandra inför dagens arbete
Dessa tillfällen präglades av samtal med
enskilda eller några fåtal lärare, främst
med den observerade
Dessa tillfällen präglades av allmänt samtalande med fler lärare från olika arbetslag.
Samtal i smågrupp med fler lärare
Samtal mellan enskilda lärare och samtal
mellan lärare i grupp
Samtal mellan enskilda lärare, lärare och
elever och samtal mellan lärare i grupp
Samtal mellan enskilda lärare samt lärare
och elever
Samtal under lektionstid mellan lärare
förekom främst i Ollegruppen men detta
förekom även under Ullas hemkunskapslektioner. Vid dessa gick de två hemkunskapslärarna in i varandras lektionssalar
under pågående undervisning för samtal
eller för att hämta tillbaka elever som
besökte elever i det andra klassrummet.
Lärare som knackar på under lektionstid
för kortare ärenden eller frågor

3.3.6 Databearbetning
Dagliga genomgångar och kompletteringar av dagens fältanteckningar utfördes och följdes upp med reflektioner, preliminära idéer och kommentarer.
Fältanteckningar skrevs för hand och samlades i ett A4-block för varje arbetslag och ett A4-block för Ollegruppen. Dessa anteckningar utgjorde ett
viktigt underlag för mina fortlöpande reflektioner och inför de uppföljande
intervjuerna med de skuggade informanterna.
Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet för en mer ingående
analys. Att transkribera intervjuer har inneburit en del av tolkningsprocessen
genom omvandlingen från inspelade samtal till nedskrivna samtal (jfr Kvale
& Brinkman 2009). Jag har markerat för tankeuppehåll och kommentar, om
det förekommit skratt, djupa suckar etc. När utsagor inte gått att tyda har
detta noterats.
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För citat som publicerats i avhandlingen har jag redigerat stakningar och
grammatiska felformuleringar för att öka läsbarheten. Däremot har jag bevarat talspråkskaraktären i citaten. Avsikten har varit att återge utsagor och
mötessamtal på ett så naturtroget sätt som möjligt. Alla namn som nämns i
avhandlingen är dock fingerade, såväl elevers som lärares namn.
Även mötessamtalen transkriberades. Inledningsvis under inspelningen
lämnade mötesdelatagarna röstprov genom att presentera sig vid namn, vilket oftast hjälpte mig att hålla isär och känna igen vem som talade vid transkriberingsarbetet. När en person inte gick att identifiera utifrån röstprovet
höll jag isär inläggen med kön och sifferbenämning t.ex. ”kvinnlig lärare 1”.
I övrigt har dessa mötessamtal hanteras på samma sätt som de transkriberade
intervjuerna.
Fältanteckningar, utskrivna intervjuer och mötesamtal bearbetades och
sammanställdes. Detta mynnade ut i olika beskrivningar vilka motsvarar
mina fem resultatkapitel, där jag berättar om skolan, arbetslagen och Ollegruppen. Det är med andra ord en rekonstruktion av mig som utgår från all
tidigare konstruerad data. I den empiriska redovisningen har jag refererat till
fältanteckningar samt utskrifter av mötessamtal och intervjuer, t.ex. ”hämtat
från fältanteckningar” och ”intervju med Anders s. 6”. Terminologin ”hämtat
från fältanteckningar” avser sammanställningar från fältanteckningar. ”Utdrag ur fältanteckningar” avser avskrifter från mina fältanteckningar. Dessa
avskrifter har om behov funnits, för att främja läsbarheten, justerats och i
viss mån sammanställts i den empiriska redovisningen.
En fördel med min mer omfattade resultatredovisning är att den låter läsaren få stor insyn i det empiriska material som legat till grund för min analys.

3.3.7 Dataanalys
Under den pågående analysen, i synnerhet i analysarbetets slutliga skede, har
min förståelse av empirin fortlöpande omprövats, förkastats eller förändrats.
Idén om friktionens villkorande innebörd, som är ett viktigt inslag i mina
resultat, fanns med i ett tidigt skede. Jag upptäckte relevansen av den vid
studiet av Ollegruppen. Mitt sätt att förstå friktionen och den relevans friktionen fick för tolkningen av hela materialet utvecklades dock senare under
analysprocessen när jag jämförde lärarnas sätt att samarbeta utifrån tre kategoriserade samarbetsformer. Mitt analyserande förhållningssätt kan liknas
vid innebörden av och relationen mellan begreppen abduktion och retroduktion (Qvarsell 1996).
… ”abduktion” (att dra ut centrala erfarenheter och iakttagelser i ett empiriskt
material och föreslå en hypotes) och ”retroduktion” (att baklänges gå in i ett
material för att försöksvis pröva hypotesen)… (Qvarsell 1996, s. 7)
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Analysprocessen kan i stort beskrivas som ett tvåstegsförfarande. I ett första
analyssteg jämförde jag de olika samarbetskonstellationerna (arbetslagen och
Ollegruppen) utifrån vilka möjligheter och hinder för erfarenhetsutbyte som
kunde identifieras. Utgångspunkten för analysen var att identifiera faktorer
som tycktes ge förutsättningar eller orsaka hinder för erfarenhetsutbyten
mellan medarbetarna och därmed urskilja möjligheter för dem att lära av
varandra. Samtidigt försökte jag att vara så öppen som möjligt för att hitta
likheter och skillnader hos de bärande karaktärsdragen i samarbetet. Två
empiriska exempel på hur lärarna tillsammans hanterade uppgifter har lyfts
fram och belysts utifrån vilka möjligheter lärarna hade att utbyta erfarenheter
vid olika sätt att samarbeta.
Ett andra steg har utmynnat i tre kategorier av samarbete som urskilts på
grundval av hur lagen organiserade och fördelade arbetet. Samarbetets form
hade betydelse för huruvida friktion uppstod och kunde överbryggas. Jag har
beskrivit dessa kategorier som olika samarbetsformer; ansvarsfördelning,
hämmad förhandling och samspel. Genom att gå tillbaka och analysera
materialet utifrån denna kategorisering växte min förståelse ytterligare ifråga
om hur lärare formade villkor för samarbete och villkorens betydelse för
möjligheterna att lära av varandra.

3.4 Metoddiskussion och etiska överväganden
3.4.1 Fallstudien och frågan om generaliserbarhet
En teoretisk förståelse för hur medarbetare formar villkor för samarbete och
vilken betydelse det har för deras möjligheter att lära av varandra kan vara
av intresse samt ha relevans även utanför det skolorganisatoriska sammanhanget. Häri ligger den analytiska utmaningen att söka se de generella drag
som är tillräckligt allmänna för att kunna tjäna som teoretisk förståelse och
som går utöver det sammanhang som studerats. Detta är dock inte detsamma
som att generalisera studiens resultat utifrån kvantitativa mått (Bryman
2002). Det kan dock finnas möjlighet till analytisk generalisering. Analytisk
generalisering handlar om att vidareutveckla teoretiska verktyg för tillämpning och prövning i andra forskningssammanhang (Yin 2009). Innebörden
av en analytisk generalisering är därför en fråga om relationen mellan teori
och empiri. Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för en analys av
empirisk data kan förändras med anledning av en studies resultat. Utifrån en
sådan förändring kan man förstå empiriskt grundade forskningsresultat som
bidrag till teoretisk utveckling inom en viss teoribildning. Alvesson & Kärreman (2007) beskriver teorins otillräcklighet i relation till ett empiriskt fenomen med begreppet breakdown. Begreppet breakdown kan härledas till
Heideggers resonemang om när förväntningar på ett fenomen inte infrias och
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därmed kräver en förändrad teoretisk förklaring (Qvarsell 1996). Det är
följaktligen inte på förhand givet att de resultat en fallstudie bidrar med leder
till en sådan generaliseringsmöjlighet.
En forskare kan sägas ha större möjligheter att beskriva under vilka betingelser en teori kan bekräftas eller är otillräcklig genom en jämförande
fallstudie (Bryman 2002). I föreliggande studie gavs en möjlighet att studera
olika arbetslag var för sig, inom ramen för samma fallstudie, vilket innebar
att det fanns förutsättningar att jämföra arbetslagen med varandra. Denna
särskilda förutsättning bedömdes på ett positivt sätt kunna bidra till och
skapa möjligheter för utveckling av relevanta idéer och begrepp för vidare
teoribildning.

3.4.2 Frågan om access
Att kunna utföra hela studien inom en och samma skola hade många fördelar, inte minst för att det sparade mycket tid och arbete jämfört med om jag
behövt åka till fler olika arbetsplatser. Men det fanns också negativa sidor,
framför allt så var upplägget att lägga fem veckors intensiv observation inom
ramen för sex veckor mycket arbetskrävande. Även om mina informanter
hade lunch och rast fortsatte mitt eget observationsarbete och det var i stort
sett bara under toalettbesök som observationerna avbröts. Att hela tiden gå
så tätt bredvid olika människor, med den närvaro och vakenhet som krävdes,
utlöste en känsla av mental utmattning även en tid efter vistelsen på skolan.
Att utföra studien under så kort tid som inom ramen för sex veckor var
egentligen inte planerat från början. Att det skulle vara möjligt att få en så
stor mängd empiriskt material var inte heller något som jag hade räknat med
inledningsvis. Jag blev glatt överraskad när jag insåg värdet av den access
jag fått till huvudinformanterna samt till lärarna och skolan i stort.
Att få access är ingen självklarhet och ofta krävs det en längre tids vistelse i den kontext som studeras för att personerna som vistas där ska öppna
sig och börja berätta om sina erfarenheter och tankar. Det är också därför
etnografiska studier vanligen pågår under längre tid (Alvesson & Sköldberg
2008; Bryman 2002). Att vistas lång tid och nära informanter i den kontext
som studeras innebär också en risk. Om en forskare lär känna en kontext för
väl, tenderar den att bli otillgängligt, helt enkelt för att det kan bli svårt för
forskaren att hålla distansen (jfr innebörden av ”going native” Repstad
1993). En annan risk, som inte med nödvändighet har med tidsaspekten att
göra, är att forskaren kan bli så betagen av den studerade kontexten att hon
får svårt att förhålla sig vetenskapligt kritisk och distanserad till det studerade objektet (jfr innebörden av ”förtrogenhetsfällan” i Eliasson 1995).
I den här studien har jag upplevt både närhet till informanterna och betagenhet av kontexten men med en annan innebörd och med andra konsekvenser än de Repstad (1993) och Elisasson (1995) tar upp. Jag vill hävda att
närheten till kontexten och informanterna visserligen varit ansträngande men
61

också i väsentlig grad bidragit till att jag upptäckt relevanta skeenden som
sedan kommit att ligga till grund för min analys. Närheten har också bidragit
till att jag fått ta del av känslig information, vilket lett till att jag behövt
överväga vad som varit etiskt försvarbart att presentera av den information
jag fått ta del av och hur sådan information i så fall skulle kunna presenteras
på ett etiskt försvarbart sätt. Betagenheten som Eliasson (ibid.) tar upp fick
för mig en omvänd innebörd och jag fick anstränga mig för att inte gå för
hårt fram med mina frågor. De viktigaste etiska ställningstaganden jag haft
att överväga under arbetet med den här avhandlingen berör således hur jag
som forskare skulle hantera balansen mellan forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet 1990).

3.4.3 Etik
Ett problem som kan uppstå i ett nära sampel mellan forskare och informant
är att informanten släpper ifrån sig sådan information som hon senare ångrar.
Det är inte alltid så lätt för forskaren att veta om något sådant problem föreligger och därför har det varit viktigt att fortlöpande känna av och i samtal
validera informanternas utsagor. Den uppföljande intervjun har varit särskilt
viktig i det avseendet. Närheten till informanterna har i den här studien också
medfört en del känslig empiri. Många delar av den empirin har varit viktiga
för analysen. Det har därför uppstått situationer då jag behövt ta ställning till
om det varit angeläget att redovisa den aktuella empirin med anledning av
dess höga relevans för studiens syfte eller om skyddet för den berörda informantens integritet vägt tyngre. För att tillmötesgå individskyddskravet har
jag därför i min framställning bemödat mig om att ge en så neutral skildring
som möjligt. I enlighet med konfidentialitetskravet är alla namn som förekommer i avhandlingen fingerade. Detta hindrar dock inte att informanterna
kan känna igen sig själva i den empiriska redovisningen, vilket till och med
kan sägas vara ett validitetskriterium. För att återknyta till Repstad (1993)
och Eliasson (1995) så har närheten till informanterna, i mitt fall, inte hindrat
mig från att ”se” kontexten, utan tvärtom öppnat för en empirisk förståelse
som dock inte alltid har kunnat tas i bruk, med hänsyn till individskyddskravet, trots att det skulle kunna ha varit relevant för studiens syfte.
Närheten i samspelet med informanterna väcker också frågan om den
oavsiktliga och okontrollerbara påverkan som forskarens aktiviteter kan
medföra. I min studie hade jag inte någon ambition att tillsammans med
personer från den studerade praktiken utveckla densamma i någon riktning.
Den påverkan som kan tänkas ha skett hos informanterna med anledning av
våra samtal och min närvaro är därför inte avsiktlig. Tvärtom avsåg jag att
själv lära av praktikerna genom att ta del av lärarnas perspektiv. Därför skiljer sig mitt interaktiva forskningsupplägg från traditionell interaktiv forskning, där ett gemensamt ansvarstagande mellan forskare och praktiker angå-
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ende forskningsfrågor och utvecklingsprocesser betonas (jfr Svensson m.fl.
2002).
Gränsen mellan vad som är avsiktlig påverkan och vad som inte är det
kan ibland vara hårfin. Ett exempel på detta var ett samtal jag hade med
Niklas efter det att jag observerat honom under en av hans lektioner i tyska.
Detta inträffade på den fjärde av fem dagar och jag hade hunnit iaktta Niklas
vid ett antal undervisningstillfällen. Det var Niklas som initierade samtalet
genom att han sa till mig att han förundrades över att lektioner kan fungera
så olika bra. Den just avslutade lektionen hade, enligt Niklas, fungerat väldigt bra men han menade att för ämneskollegan som hade en motsvarande
elevgrupp fungerade det inte alls lika bra, trots att de planerade upplägg och
uppgifter tillsammans. Sådana skillnader menade han också kunde vara mellan hans egna undervisningsgrupper men han visste aldrig riktigt varför en
lektion fungerade bra eller inte. Detta blev inledningen till att jag delgav
Niklas min syn på hur jag tänkte om varför den just avslutade lektion hade
fungerat.
Efter det ovan redovisade samtalet började Niklas pröva och tala med mig
om nya didaktiska grepp. Händelsen kan sägas ha medfört en oavsiktlig intervention från min sida. Visserligen var jag glad över att jag kunnat ge något tillbaka, och som jag förstod var värdefullt för Niklas, för det bidrag han
gett till mitt avhandlingsarbete. Problemet var dock att jag insåg att jag hade
påverkat Niklas på ett sätt som jag nu inte kunde följa upp eller ta ansvar för
eftersom observationen med honom var över. Jag har dock ingen anledning
att tro att min påverkan i just det här exemplet fick några allvarliga följder
men det visar ändå på problematiken att forskaren kan sätta igång processer
hos sina informanter och att forskaren inte alltid har möjlighet följa upp eller
ta ansvar för detta.
Betagenhet av en kontext kan, i motsats till forskarens frånvaro av kritisk
blick, leda till ett förstärkt kritiskt förhållningssätt. Betagenheten, som en
form av ”kärlek” till kontexten, kan ta sig uttryck i ett starkt engagemang. En
stark betagenhet i kombination med ett nära och förtroligt samspel mellan
forskaren och informanterna kan leda till att forskaren tappar kontrollen i sin
iver att söka förstå olika fenomen. Risken är då att forskaren går för hårt
fram och därmed förargar eller skrämmer bort informanter så att informanten
ifråga avbryter sitt deltagande. Om en sådan konflikt uppstår behöver forskaren lösa konflikten, dels med hänsyn till informantens välmående, dels utifrån risken att förlora värdefull data om informanten väljer att avbryta sitt
samtycke. En kritisk blick kan väcka försvarsreaktioner hos de individer som
observeras eller intervjuas. Eliasson (1995) menar dock att en forskare som
värnar om sitt kritiska förhållningssätt också måste acceptera och kunna
hantera försvarsreaktioner som kan komma från informanterna.
Huruvida jag lyckats hantera balansen mellan individskyddskravet och
forskningskravet har delvis varit utom räckhåll för mig att bedöma. Utifrån
ovanstående diskussion anser jag att det är befogat att ifrågasätta det etiskt
63

försvarbara i en metod som bygger på ett nära samspel mellan forskaren och
informanten. Åtminstone var det en stor utmaning för mig som forskare att ta
ansvar för och hantera ett samspel som i sin grund var omöjligt att ensam
kontrollera.
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4 Arbetslagen och samarbetsarenorna

Det här kapitlet syftar till att kort presentera de studerade arbetslagen och
Ollegruppen samt beskriva det skolsammanhang som dessa samarbetskonstellationer verkar i. Jag avser också att klargöra vad som döljer sig bakom
förekommande benämningar av de olika samarbetsgrupper som kan framträda i resultatredovisningen.

4.1 Arbetslagen
Den mest betydande arbetsgruppindelningen på skolan var arbetslagen. Tre
av dessa fyra lag var formade utifrån ett gemensamt antal elever, fyra klasser
vardera, och arbetade relativt frikopplade från varandra.
I områdesplanen, som skolans rektor står bakom, framhålls en strävan att
lärarna i de olika arbetslagen skall arbeta utifrån ett gemensamt tema. I det
officiella dokumentet framhålls också en speciell pedagogik som det utvalda
pedagogiska idealet. Men det var bara i ett arbetslag som man arbetade på ett
sätt som inspirerats av detta ideal. I ett annat arbetslag arbetade man också
temainriktat men där lade olika ämneslärare sitt ämnesspecifika perspektiv
på något gemensamt tema utan att för den skull ansluta sig till ett gemensamt
pedagogiskt ideal. I ett annat arbetslag arbetade man mer med traditionell
ämnesundervisning och hade bara något mindre och enstaka inslag av tema
per år. Det fanns också ett arbetslag som var sammansatt av personer med
olika stödfunktioner för eleverna generellt på skolan. Detta lag omfattade
personer som skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, vaktmästare och skolkökspersonal samt personal från kafeterian och förberedelsegruppen2.
Varje arbetslag/arbetsgrupp har i avhandlingen uppkallats efter arbetslagsledarnas fingerade namn; Anderslaget, Karinlaget, Annikalaget, Ollelaget och
Ollegruppen.
Anderslaget hade ett gemensamt arbetsrum med personliga arbetsplatser
för enskilt lärararbete och ett större bord för gemensamma konferenser. I
arbetsrummet fanns också en gemensam arbetsdator. Laget arbetade traditionellt utan någon gemensam pedagogik eller utifrån något regelbundet
2

En föreberedelsegrupp arbetar vanligen med barn som nyligen anlänt till Sverige och har
annat modersmål än svenska.
65

tema. Temaarbeten förekom visserligen men i begränsad omfattning, enligt
Anders, och rörde sig om ett mindre gemensamt temaprojekt per år.
Karinlaget hade också ett gemensamt arbetsrum med personliga arbetsplatser för enskilt lärararbete och ett större bord för gemensamma konferenser. I arbetsrummet fanns också en gemensam arbetsdator. Det här laget
arbetade temainriktat men utan något gemensamt pedagogiskt ideal.
Annikalaget hade inte något gemensamt arbetsrum utan hade sina enskilda arbetsplatser i flera mindre rum med två till fyra personer i varje. För
arbetslagsmöten användes ett klassrum. Lagets gemensamma arbetsdator var
placerad i ett rum intill lärarrummet som användes även av lärare från de
andra arbetslagen. Det här laget arbetade temainriktat utifrån ett gemensamt
pedagogiskt ideal kring en uppgift som inkluderade alla lagets medlemmar.
Ollelaget var sammansatt av helt andra skäl än de övriga arbetslagen. Laget bestod av skolpersonal som inte undervisade elever utan hade andra
funktioner såsom skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, vaktmästare, personal från matbespisningen och bibliotek etc. De sammankallades av Olle som hade till uppgift att sprida information som annars inte
nådde fram till de här personalgrupperna. De träffades en gång var tredje
vecka för att få denna information och hade inte till uppgift att samarbeta
kring något specifikt i det pågående vardagsarbetet. Av det skälet valde jag
att inte studera Olles arbetslag. Jag valde istället att studera en mindre arbetsgrupp (Ollegruppen) som Olle hade ansvar för och som verkade under
Ollelaget men fritt mot samtliga elever på skolan. De som arbetade i Ollegruppen hade också olika tillhörighet i de fyra arbetslagen.
Ollegruppen bestod av fem personer som undervisade sex pojkar från
årskurs sju i basämnena; matematik, engelska och svenska. Undervisningen
bedrevs gemensamt i gemensamma lokaler där personalgruppen också hade
dagliga eftermiddagsmöten.
De fyra arbetslagen kan beskrivas som mindre fristående enheter. Varje
arbetslag följde en egen schemastruktur som innebar att lärare och elever
från de olika lagen hade sina raster vid olika tidpunkter. På så vis hade man
fått bukt med många tidigare elevkonflikter och fått stöket i korridorerna att
dämpas.

4.2 Utvecklingsledarnas betydelse och arbetslagens
olika karaktär
Arbetslagsledarna på den här skolan kallades utvecklingsledare men båda
benämningarna finns kvar i lärares berättande. Rektorn på skolan delegerade
mycket ansvar till sina olika arbetslag. Utvecklingsledarna uppvisade en
tydlig samordnande funktion, dvs. ansvarade för dagordningen, sammanställde olika individers uttalanden och formulerade gemensamma beslut och
66

var en betydelsefull länk mellan rektorn och arbetslaget. Därmed kom utvecklingsledarna genom ansvaret för respektive arbetslag att förfoga över
viktiga ledningsfunktioner på skolan. Arbetslagen var också fria att forma
sitt eget arbetssätt men verkade också utvecklas utifrån den person som var
utvecklingsledare.
Jag tror att det är så, vi [utvecklingsledarna] påverkar väldigt hur lagen blir.
Och jag tror genom att man jobbar så mycket i arbetslagen och man jobbar på,
det har varit okej från rektorshåll, alltså tidigare rektor då som, och även nu
då. Men när de här arbetslagen bildades att det var okej att vi skulle få utveckla vår egen kultur, så att säga, så tror jag att vi har gjort det också. Sen så
tycker jag ändå att man … alltså jag har ju mycket kontakt med de andra arbetslagsledarna och även pratar med folk och så där och har kontakt från
andra arbetslag. Så att vi är ju inga öar på det viset men visst kör vi våra egna
race lite grand, det gör vi ju. Vi väljer ju att jobba med tema när vi vill ha det
och på vårt sätt. Ett annat arbetslag de jobbar med tema på ett helt annat sätt.
Och det tredje arbetslaget, ja de kanske har ett tema en gång per år bara och så
här. Så vi jobbar ju väldigt olika så. Vi är inte beroende av varandra på det viset hur vi väljer att lägga upp undervisningen (intervju med Karin s. 22).

På det hela taget arbetade arbetslagen oberoende av varandra. Två gånger i
veckan träffades de tre stora arbetslagen. Den ena av dessa träffar var av mer
traditionell dagordningskaraktär och det som motsvarade vad man kan kalla
för arbetslagsmöte medan den andra användes till olika typer av aktiviteter
för lärarna inom arbetslaget, såsom fortbildning, handledning eller projektförberedelser etc.
Lärarna själva, och framför allt utvecklingsledarna, ansåg att både elever
och lärare med fördel kunde dra nytta av att arbetslagen var så olika. I skolans områdesplan och kvalitetsredovisning omnämns också att lärarna har
stor frihet vad gäller arbetssätt och pedagogik. Citatet nedan är taget från
intervjun med Anders där han beskriver det positiva med olikheterna mellan
de tre stora arbetslagen.
Det blir liksom tre skolor i en skola på de senare årskurserna då alltså. Och jag
kan inte se någon nackdel i det. Jag tror att variationer och mångfald i de
flesta fall är av godo. Behöver inte vara likformigt, hela alltihopa alltså. Och
eleverna kan ju här välja då. Dom kan göra ett antal val på samma skola. Och
faktiskt få ganska olika arbetsmetoder, och sätt som lärarna arbetar på. Man
kan ju aktivt göra det valet att man arbetar efter den pedagogiska stil som i
Annikas lag, och det är ju ganska tematiskt omfattande kan vi säga. Det bygger på olika temata för olika terminer. Karinlaget arbetar åt det hållet fast inte
lika utpräglat tematiskt som Annikalaget gör. Och mitt arbetslag då, vi har
temaverksamhet vi också men inte lika mycket alltså. En del elever vill inte ha
så mycket av sådan arbetsmetodik. Bland annat utav det skälet att de inte klarar av det (intervju med Anders s. 16).

Olles arbetslag skiljde sig från de andra lagen, inte bara p.g.a. sammansättningen, utan också för att det inte var sammansatt med syftet att samarbeta.
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Syftet var snarare att tillgodose personer med viktig information. I sin helhet
bestod detta arbetslag av övrig personal som hade blandade funktioner i skolan. Detta arbetslag träffades därför mer sällan jämfört med de andra lagen.
Den mindre arbetsgrupp som Olle ansvarade för och som verkade under
Olles stora arbetslag var sammansatt av fem personer från alla fyra arbetslagen.
… alltså den här lilla gruppen som du har sett, det är ju Ollegruppen som vi
kallar den för då. Det är ju vi som jobbar kring grabbarna. Men vi är bara en
del i Ollelaget. För sen tillkommer ju då skolkurator, skolsköterska, studieoch yrkesvägledning, kafeterian och förberedelsegruppen. Och i och med att
vi är spridda och har så olika arbetsuppgifter och alla behöver jobba med sina
saker, så har vi sagt att vi träffas bara var tredje vecka. Och är det något akut
där emellan då får jag se till, som utvecklingsledare, att sprida den informationen. Många av de här personerna i mitt arbetslag då, de har förut inte haft ett
arbetslag. Dom har varit lösa hästar. Och det har missats med information, det
har missats med grejer. Så det är därför de är med då i ett arbetslag (intervju
med Olle s. 4).

Ollegruppen hade till uppgift att undervisa elever som inte klarade att gå i
vanliga klasser p.g.a. sociala svårigheter. Verksamhetsidén gick ut på att
hjälpa dessa elever så att de så småningom, helt eller delvis, skulle kunna gå
i en vanlig klass igen. De som undervisade bestod av fem personer, tre lärare
med olika behörighet, en obehörig och en ytterligare så kallad resursperson3.
Samtliga i gruppen arbetade mellan 50-80 % i verksamheten, som var nystartad sedan en dryg termin. Därför omfattades klassen än så länge bara av
sex pojkar i årskurs sju. Ambitionen var dock att utveckla verksamheten och
på sikt ta emot elever från alla tre årskurserna sju, åtta och nio.

4.3 Övriga samarbetsarenor
Utöver arbetslagen fanns andra grupperingar och mötessammanhang på skolan. Dessa grupper har inte studerats ingående men redovisas för att ge en
övergripande beskrivning av skolans vardagliga arbetsorganisation i sin helhet.

4.3.1 Styrgruppen/Ledningsgruppen
I styrgruppen, som av lärare även benämndes ledningsgruppen, medverkade
rektor och alla utvecklingsledare på skolan (årskurserna noll till nio). Rektorn på skolan var en driven visionär med ambitioner om att hennes skola
3

En stödperson verkar i klasser eller för enskilda elever exempelvis p.g.a. fysiska eller sociala
handikapp. I Ollegruppen undervisar den här personen på samma sätt som övriga i gruppen.
Utanför Ollegruppen fungerar hon dock som en traditionell stödperson.
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skulle vara anpassad till, och anpassad för, alla barn oavsett vilken typ av
olikhet som kunde råda. Hon ägnade mycket tid till att skapa utrymme för de
behov som fanns på skolan samt till att knyta nya kontakter och projekt utanför skolan som bedömdes kunna vara gynnsamma för skolans verksamhet. I
styrgruppen representerades de olika arbetslagen av respektive utvecklingsledare. Styrgruppen hade både en ledande och en samordnande funktion där
utvecklingsledarnas centrala uppgift var att agera länk mellan ledningsnivån
och arbetslagen. Inom styrgruppen delgavs information av olika slag. Här
togs också beslut som på olika sätt och i olika omfattning berörde skolan i
stort.

4.3.2 Morgonmöten
Varje morgon klockan åtta samlades alla lärare, rektor och annan skolpersonal i lärarrummet för att gå igenom sådant som påverkade dagens eller
kommande dagars arbete. Mötet, som öppnades och leddes av skolans studierektor, varade i tio till femton minuter och var av informativ karaktär. Den
stående punkten var information om vilka lärare som var frånvarande under
dagen eller hade sjukanmält sig. Man gjorde en snabbcheck huruvida man
behövde ställa in lektioner eller om lärare kunde täcka upp för varandra på
olika sätt. Den information som togs upp hade på ett eller annat sätt relevans
för lärarnas och elevernas arbete. Det kunde till exempel handla om tider och
salar för nationella prov som skulle utföras samt avstämning att arbetsfördelningen kring dessa var ordnad och klar. Enstaka händelser togs också
upp, såsom idrottsdagar och annat som involverade hela skolan. Det ansågs
viktigt att alla kände till vad som skulle ske, när och hur aktiviteter och liknande skulle ske och samordnas. Även information om enstaka elever togs
upp. Exempelvis om en eller några elever skulle besöka annan skola inför
sitt val till gymnasiet. Detta främst för att underlätta sjuk- och frånvarohanteringen som sköttes genom ett separat pärmsystem. Rektorn berättade även
om nya kontakter eller projekt som hon ville att alla lärare skulle känna till.
Det var inte bara studierektorn eller rektorn som gav information under
mötet. Även lärare eller lärargrupper gavs utrymme att ge information som
de ansåg att alla hade behållning av att känna till samt gavs möjlighet att
använda detta tillfälle för att vädra sina åsikter i olika frågor. T.ex. gymnastikläraren som hade invändningar mot hur hon upplevde övriga lärares attityd till gymnastiken. Hon menade att gymnastiken borde respekteras lika
mycket som andra ämnen och att kollegorna alltför lättvindigt lät eleverna ta
ledigt från hennes lektioner för att göra andra saker.
På det här sättet kunde lärare nå ut med olika typer av budskap i ett sammanhang som samlade all personal på skolan. Morgonmötet hade således en
samordnande funktion för skolans hela personalstyrka. Mycket av den information som gavs var dessutom information som skulle förmedlas vidare
till eleverna via mentorerna.
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Lärarna grupperade sig utifrån sin arbetslagstillhörighet under dessa morgonmöten. Karin uttryckte det på följande sätt:
… om man ska sätta sig någonstans vid ett bord, då går, jag alltså, det gör ju
vi, det märker jag ju, vi sätter oss ju gärna bredvid varandra i Karinlaget. Man
går ju inte till någon som inte är i vårt lag och sätter sig (skratt) … om det sitter från oss vid ett annat bord. Sen får gärna andra komma dit alltså, det är helt
okej. Men man söker sig lite till varandra och det gör de andra arbetslagen
också. För det är ju där man känner sig hemma lite grand ändå (intervju med
Karin s. 24).

4.3.3 Mentortid
Alla lärare hade ungefär tio mentorelever var. Att vara mentor innebar bl.a.
dagliga kontakter med mentoreleverna, som de kallade mentortid, och som
hade ungefär samma funktion som lärarnas morgonmöte. Mentorn berättade
och påminde eleverna om viktiga händelser under dagen eller kommande
dagar. Upplägget för mentortiden såg lite olika ut för olika lärare. Varje
klass hade oftast två, ibland tre mentorer. Vissa mentorer träffade hela klassen tillsammans eller turades om och andra träffade sina ca tio elever enskilt.
Mentortiden var också lite olika innehållsmässigt. Vissa lärare förhöll sig
mer informativt till eleverna medan andra, utöver informationen, satte sig
ner med sina elever för en mer personlig pratstund i lugn och ro.
Lärarna träffade sina mentorelever en stund varje dag, på måndagar i 40
minuter och övriga dagar i 15 minuter. Fyra dagar i veckan följde mentortiden direkt efter morgonmötet. På grund av det veckovisa styrgruppsmötet
senarelades mentortiden på torsdagarna. Det var också mentorn som skötte
kontakterna med föräldrar och ansvarade för utvecklingssamtal och följde
upp elevernas eventuella frånvaro. Frånvaron hanterades via ett pärmsystem
där skolans kanslist förde in elevernas sjukanmälningar. Samtliga lärare
förde dagligen in elevernas eventuella frånvaro under deras respektive
undervisning. Slutligen gjorde den ansvarige mentorn en daglig avstämning
för att få kontroll på ogiltig frånvaro hos sina mentorelever.

4.3.4 Ämneskonferenser
På ämneskonferenser träffas lärare som undervisar i samma ämnen. Vissa
lärare menade dock att ämneskonferenser inte var så viktiga som tidigare. Ett
skäl som anfördes var samarbetet i de ämnesövergripande arbetslagen. Arbetslagen hade inte helt kommit att ersätta ämneskonferenserna men de verkade ha medfört att lärare av olika skäl inte tycktes känna så stort engagemang för ämneskonferenserna. Åtminstone i vissa lärargrupper. Språklärarna
upprätthöll i högre grad än andra lärare regelbundna ämneskonferenser.
Vissa ämneslärare upprätthöll i stället samarbetet på ett mer informellt sätt,

70

särskilt om de delade arbetsrum. Ämneskonferenser kunde också vara behovsstyrda och komma till stånd om något behövde diskuteras.

4.3.5 Deltidsgruppen
Deltidgruppen bestod av tre till fyra lärare som arbetade med prestationssvaga elever. Dessa elever fick stöd genom separat undervisning av deltidsgruppen i de ämnen där eleverna inte nådde målen för undervisningen. I
övrigt undervisades dessa elever i sina ordinarie klasser. Lärarna som arbetade i deltidgruppen hade olika arbetslagstillhörighet.

4.3.6 Profilgrupper och andra mindre arbetsgrupper
Lärarna samarbetade också i något de kallade för profilgrupper. Profilgrupperna var en följd av skolans sätt att marknadsföra sig med ett antal olika
intresseområden för att locka till sig elever. Skolan satsade fyra lektionstimmar i veckan för att tillgodose elevernas intresseområden. Alla lärare på
skolan ingick i en sådan profilgrupp. Dock involverades inte alla aktivt i
planeringen eller i undervisningen. Exempelvis tillhörde utvecklingsledaren
Olle kulturprofilen utan att delta aktivt. Han förklarade att det var ett krav
från rektorn att alla skulle tillhöra en profil men han visste inte riktigt vilken
funktion en passiv tillhörighet kunde föra med sig.
… alla på senare årskurserna ska ha en profiltillhörighet. Men att vi bara behövde vara med på ett möte, tror jag det var, per termin. Och det mötet har jag
inte varit med på än för det har inte varit, det är ju i vår. […] Och vad det ska
fylla för funktion, det vet vi inte! (intervju med Olle s. 3)

Det var inte bara profilgrupperna som löpte över arbetslagsgränserna. På
skolan fanns också en mängd andra små sammansatta grupper för olika
funktioner. Dessa arbetsgrupper arbetade dock relativt isolerat från varandra
och lärarna tycktes inte heller ha kännedom om alla gruppers existens.
4.3.6.1 Ett påtvingat samarbete
Det var också så att personer som tillhörde en mindre arbetsgrupp kunde dra
sig undan medverkan på olika sätt. Karin som var med i biblioteksgruppen
menade att hon mer eller mindre kände sig tvingad att delta. Tanken var att
alla lag skulle vara representerade i biblioteksgruppen och det ansågs mest
lämpligt med någon som undervisade i svenska. I Karins lag fanns det ingen
annan svensklärare och det var motvilligt som hon tog på sig uppgiften, vilket gjorde att hon inte kände sig särskilt motiverad att gå på dessa möten
utan beskrev det mer som att hon satt av tiden.
Niklas berättade att han från början gått in i en arbetsgrupp av fri vilja och
intresse men nu börjat dra sig ur.
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IKT [Informations och KommunikationsTeknologi] håller jag på att, liksom
utan att ha sagt till, håller jag väl på att dra mig ur. Jag tycker det är understimulerande att bara prata teknik. Jag trodde det skulle vara mer pedagogisk
diskussion (intervju med Niklas s. 19).

Trots att de olika smågrupperna arbetade relativt isolerade från varandra och
ibland väckte motstånd, bidrog de arbetsgrupperna ändå till att lärare inte
helt och hållet isolerades inom sina respektive arbetslag. Genom de många
mindre arbetsgrupperna skapades en hel del kontaktytor mellan enskilda
personer från olika arbetslag.
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5 Karinlaget

I det här kapitlet avser jag ge en bild av hur Karinlaget samarbetar. På ett
liknande sätt beskrivs, i de tre följande resultatkapitlen, de två övriga arbetslagens och Ollegruppens samarbete.

5.1 Vad man samarbetade
samarbetade

om

och

hur

man

En betydande del av Karinlagets samarbete rörde temaarbetet. Att arbeta
temabaserat handlade i det här arbetslaget om att enas kring en form och en
arbetsplan för temats upplägg som alla lärare därefter kunde ansluta sin
undervisning och examination till. Planen arbetades fram tillsammans i laget
och med elever och föräldrar som idégivare. Tydliga samarbetsuppgifter
rörde också kalendariet som innebar en gemensam tidsplanering för arbetslagets olika aktiviteter samt för de fyra klasser som arbetslaget hade ett gemensamt ansvar för. I regel utgjordes det sistnämnda samarbetet av överenskommelser om hur, var och när information skulle levereras mellan lärarna
inför utvecklingssamtal och liknande. Laget samarbetade också om de frågor
och uppgifter som levererats från styrgruppen. Sammanfattningsvis bestod
samarbetet på ett eller annat sätt av information, planering och organisering
av olika aktiviteter.
Trots att arbetslaget arbetade temainriktat tycktes samarbetet i det stora
hela gå ut på att samordna och fördela ansvarsuppgifter mellan arbetslagets
medlemmar. Planering och organisering utfördes gemensamt genom uppdelning av ansvarsområden medan själva utförandet planerades och bedrevs
individuellt. Därför kom de frågor som behandlades inom laget att fokusera
mycket på administration, information och på det strukturella ramverket för
verksamheten. Där fanns inte heller någon given gemensam pedagogisk
övertygelse och inte heller någon som försökte påverka lärarna i laget i någon riktning vad gäller individuella åsikter och agerande. Snarare framhölls
oliktänkandet som en självklar realitet.
Mitt tankesätt behöver ju inte vara det enda rätta, man måste försöka se saker
och ting ur andras perspektiv också (intervju med Karin s. 7).
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Utvecklingsledaren uppvisade en samordnande funktion, dvs. hon ansvarade
för dagordningen, sammanställde olika individers uttalanden och formulerade gemensamma beslut. Detta med en mer frågande hållning såsom; Är det
så här vi tycker eller hur vill vi ha det?
Jag tycker mig höra en viss övervikt på en digital videokamera, eller har jag
missuppfattat det hela? (Exempel på en fråga från Karin under arbetslagsmötet s. 25)

Det mest framträdande var hur man fördelade ansvarsuppgifterna i det här
laget. Uppdelningen av ansvarsområden innebar att var och en tillskrevs
individuellt ansvar och därmed fick ett individuellt utrymme att förfoga fritt
över. Det fanns utrymme för alla i laget att säga sin mening men det framstod som ett frivilligt inslag att delge kollegorna sin åsikt eller sina behov.
Samarbetet handlade mycket om att få själva ramverket att fungera, dvs. de
planerade tillsammans inför olika händelser eller projekt men sedan utförde
de sina arbetsuppgifter individuellt inom ramen för vad laget kommit överens om.
Jag känner att jag i mitt arbetslag jag litar ju på mina arbetskamrater alltså.
Säger någon; Nej men jag fixar det här! Ja men då behöver inte jag gå och
tjata; Har du verkligen fixat det här? Utan jag litar på att det blir fixat. Och
blir det inte fixat, ja vems är problemet? Det är ju den personens alltså. Så att
vi jobbar ju mycket så i vårt arbetslag. (Intervju med Karin s. 22)

5.2 Vad talar man om?
Vad lärarna samtalade om under arbetslagsmöten var sådant som berörde
laget i sin helhet. Det fanns också sådant som de talade om endast med några
kollegor och vissa saker berörde man inte överhuvudtaget. Nedan redovisas
detta med exempel på sådana samtal som skedde på arbetslagsmöten och
exempel på samtal som fördes endast med vissa kollegor.

5.2.1 Samtal på arbetslagsmöten
De övergripande och återkommande samtalen på arbetslagets möten handlade i hög utsträckning om information och planering av temaarbetet och av
verksamheten i stort.
Karinlaget var just i startgroparna för ett temaarbete. Temat var format
så att undervisning och examination skulle utformas likt en OS-final, där
varje ämne liknades vid en idrottsgren. Det konkreta samarbete som var synligt var när lärare satt i arbetslagsrummet och ordnade med skyltar samt organiserade upplägget med varandra under arbetslagsmötet. Nedanstående
citat handlar om hur föräldrarna skulle involveras i temaarbetet.
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Karin: Ska vi ha någon typ av inspirationskväll eller någonting för föräldrarna
till det här temat eller ska vi ha en redovisningskväll, tycker ni? (Arbetslagsmöte i Karinlaget, s. 12)

Temaarbetet innebar inte att lärarna samarbetade i eller med den konkreta
undervisningen, utan den fortgick med enskilda lärare. Själva undervisningen integrerades således inte på ett ämnesöverskridande sätt. Det verkade inte
heller vara syftet med temaupplägget. Snarare tycktes lärarna fokusera på
huruvida elever och lärare skulle kunna motiveras och engageras i skolarbetet. Rolighetsfaktorn föreföll vara ett starkt motiv. Det pedagogiska arbetssättet skulle vara roligt både för elever och för lärare. Både Niklas och Karin
beskrev temaarbetet som ett roligare sätt att arbeta jämfört med mer traditionella metoder (hämtat från fältanteckningar).
5.2.1.1 Viktigt att eleverna har roligt
Niklas menade att om eleverna tycker det är roligt så mår de bättre och blir
stärkta som individer. För honom hade det exempelvis inneburit att han utvecklat andra examinationsformer i tyskan och i engelskan. Även om han
tyckte att det traditionella, såsom skriftliga prov och veckovisa glosförhör,
gav honom feedback på vad eleverna lärt sig och att de kanske t.o.m. lärde
sig mer, menade han att för mycket av den varan kunde vara negativt på sikt.
… för jag har en känsla av att det är sådant som tar död för liksom det positiva, det glada i att lära sig språk. Det blir bara plugga, plugga, plugga… Det
är mycket bättre att ge dom uppgifter, om man kan, som kan vara lite roliga.
Och då kanske dom bara lär sig tio ord som sitter men dom har med sig positiva upplevelser istället som stärker mycket mer än bara språket. Det stärker ju
individen och då kanske dom inte blir avskräckta att fortsätta med tyskan på
gymnasiet, eller vad det än är (intervju med Niklas s. 15).

Karin ansåg också att det vara viktigt att eleverna tyckte att undervisningen
var rolig. Hon tryckte dock mer på vikten att fånga elevernas intresse och
engagemang vilket hon också ansåg vara en utmaning.
Svårigheter det är ju att få det så intressant som möjligt, att få eleverna att
hitta lusten till lärandet. Det tycker jag är en utmaning som är lite svårare. För
det är ju inte, allting är ju inte roligt. Så det tycker jag väl är att hitta den här
glädjen så att det går av sig självt. Så att de inte tänker på att de jobbar utan att
de gör det för att det är kul. Det är en utmaning som är lite svårare men det är
så vill jag jobba! Jag vill att dom ska tycka att det är roligt! (Intervju med Karin s. 14)

Vad som blir synligt här är att motiven till varför det ska vara roligt för eleverna är olika. Niklas som tycker att det kan innebära att eleverna lär sig
mindre men vinsten är att eleverna stärks som individer. Karin tänker sig
istället att eleverna blir mer intresserade och därmed lär sig mer och lättare
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om de tycker att undervisningen är rolig. Huruvida lärarna känner till
varandras motiv är svårt att säga. Men eftersom undervisningen i klassrummet inte är en gemensam angelägenhet uppstår en situation då dessa olika
motiv kan löpa parallellt och oberoende av varandra. Man skulle kunna jämföra fenomenet med hur de olika arbetslagen fungerar i relationen till
varandra. Hur man bedriver verksamheten i ett arbetslag påverkar inte ett
annat. Därför kan de också arbeta som fristående enheter utan att det skapar
några störningar i de olika arbetslagen. På samma sätt påverkar inte lärarna
inom arbetslaget varandras undervisning i klassrummen. Detsamma gäller
för mentorernas arbete och förhållningssätt med sina enskilda mentorelever.
5.2.1.2 Elevärenden
Lärarnas samtal om elever under arbetslagsmöten innebar i regel att mentorerna bad att få in underlag till utvecklingssamtal, elevvårdskonferenser
(EVK) och klass/betygskonferenser. Utvecklingssamtalen genomfördes med
en årskurs i taget och det ansågs vara viktigt att berörda lärare hade lagt in
bedömningsunderlag i ett genensamt, datoriserat mappsystem där varje enskild elev hade en egen namngiven mapp.
EVK genomfördes om en elevs skolsituation var speciellt svår och eleven
eventuellt kunde behöva någon form av särbehandling. Denna form av samarbete påbörjades genom att underlag samlades in i syfte att kunna utvärdera
elevens hela skolsituation och att därefter i samråd med eleven och föräldrar
hitta lämpliga åtgärder. Nedanstående exempel är taget från ett arbetslagsmöte i Karinlaget. Läraren Mia efterfrågar information om hur det går för
Tobias i de olika ämnena. Hon ber de kollegor som undervisar eleven att
skriva ett bedömningsunderlag och lägga in det i deras gemensamma digitala
dokumentsystem.
Mia: Nästa onsdag den 28:e ska jag ha EVK på Tobias och det ska handla om
den allmänna skolsituationen. Jag skulle vara tacksam om ni som har honom,
alla möjliga ämnen praktiska som teoretiska, kunde skriva någonting kort om
honom. Hur det funkar, om dom positiva sakerna men också dom saker som
inte funkar. Så har vi lite att gå på inför onsdagen. Det vore väldigt snällt! Och
jag har lagt in det under 7c på gemensam 7c, under utvecklingssamtal så har
jag lagt upp en mapp med utvecklingssamtal vårterminen 04. Då finns det en
som heter Tobias där, så om ni kunde bara skriva kort, jag vill, det behöver
inte vara uppsatser men det hjälper oss att kunna hitta en bra lösning för honom. Tanken är att han ska ingå i deltidsgruppen men det vet han inte, vi har
inte presenterat det för honom än. Utan vi ska göra det på det här mötet, att
han ska gå iväg vissa timmar. Vi måste bygga upp mötet på ett bra sätt. Så ni
kan ju hitta dom starka sidorna men även det som inte funkar. Det vore jättebra om ni kunde skriva in det (Karinlagets arbetslagsmöte s. 3).

På det här sättet ger Mia de andra lärarna ett uppdrag att bidra med information om Tobias men i övrigt sker ingen diskussion. Lärarna möter istället upp
med frågor som ramar in vad som förväntas av dem.
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Fredrik: Kan du säga vilket datum det är.
Mia: 28:e januari, och då är det onsdag om en vecka.

Det talas lite i bakgrunden och Mia frågar om alla hittar i databasen och vet
var de ska lägga in informationen.
Mia: Vet alla hur man hittar in dit?
Tove: Ja och då har vi tydligen till och med tisdag på oss att skriva in, eller?
Mia: Ja, precis, jättegärna, och det är som sagt inga uppsatser bara lite grand,
gärna från dom praktiska ämnena också så att om det går att jämföra, då kan
vi kanske se en jämförelse om det funkar bättre där eller, ja kontra dom teoretiska.

De andra lärarna undrade vilken typ av information Mia behöver och exemplifierar frågande med några förslag.
Mia: Skriv sådant! Det vore jättebra! Just om det går lättare att jobba enskilt
än i grupp till exempel. Det är en jättebra information för mig att veta.
Fredrik: Om han är bra att lyssna också?
Mia: Bra lyssnare, ja precis!… så!
Mia: Tack så mycket!

Här samtalar lärarna med fokus på det individuella uppdraget, dvs. vad mentorn vill att de övriga lärarna skall bidra med för information. Det tycks inte
vara någon gemensam angelägenhet att hitta en bra lösning för eleven. Snarare framstår det vara mentorns individuella angelägenhet om än med stöd av
de underlag som lämnas av övriga lärare. Det viktiga för lärarna tycks mer
handla om vad deras individuella uppgift innebär.
Det här var ett vanligt sätt att organisera sig även inför utvecklingssamtalen och inför klasskonferenserna. Underlagen från de olika ämneslärarna
lades in i det digitala dokumentsystemet och sammanställdes av respektive
mentor inför utvecklingssamtalen med elever och föräldrar. En elevs totala
skolsituation blev på det här sättet inte en gemensam fråga att diskutera tillsammans inom arbetslaget.
IT-systemet verkade vara tidsmässigt effektivt och enkelt för lärarna att ta
till. Ibland använde lärare också lappsystem eller bad om att bli kontaktade
om något uppstod. Detta fick då till följd att mentorn var den enda som hade
en mer samlad bild av en elevs hela skolsituation. Detta blev helt enkelt en
följd av att samarbetets grundstruktur i Karinlaget som innebar att fördela
ansvarsområden.
5.2.1.3 Klargörande av ansvarsområden
Mentorerna agerar oftast kring sina mentorelever utan att andra lärare som
undervisar samma elev blir involverade innan åtgärder eller ingripanden
sker. Ett exempel på detta handlar om eleven Mikael som går i en av Karinlagets nior. Han uppnår inte målen för godkänt i ett par av kärnämnena. Där77

för riskerar han att få problem inför gymnasievalet. Joakim, som är Mikaels
mentor, har arbetat fram ett åtgärdsprogram som han presenterar för de andra
lärarna under ett arbetslagsmöte (utsnitt från arbetslagsmöte i Karinlaget s.
6-7).
Joakim: Han är ju inte godkänd i svenska och i matematik ibland kärnämnena, så han kommer att ingå i deltidsgruppen. Resten utav lektionerna har
han i 9a den här terminen.

Det här påverkar de lärare som undervisar eleverna i nian. Lärarna för 9b
mister undervisningsansvaret medan det för de lärare som undervisar i 9a
blir tvärtom. Kring detta uppstår en lätt förvirring och lärarna undrar vem
som egentligen ska undervisa Mikael i So.
Joakim: Nej, han har bara matte, svenska och engelska som det ser ut nu. Vi
måste få ihop hans schema. Vi satt med det i fredags. Och sedan ska han
också vara med Eva, han ska jobba med Patrik också men det är inte klart med
Patrik. Så vi får ta hans schema dag för dag nu tills det är spikat.
Mia: Han ska inte ha So alltså?
Joakim: Nej!
Mia: Nä…
Joakim: Utan han ska koncentrera sig på att få godkänt…
Patrik: Vem ska han ha sen om det nu blir So och om det löser sig med allt
annat med?
Joakim: I nuläget så satsas det på kärnämnena; matte, svenska, engelska. Han
kommer även ha musik eftersom det är hans profil.

Det förefaller alltså vara så att Joakim samarbetar med någon/några andra än
lärarna i arbetslaget i det här ärendet. Möjligen är det med Eva från Anderslaget. Patrik som också liksom Eva arbetar i deltidsgruppen, verkar inte
vara klar över hur det hela skall ordnas. Det tycktes inte heller vara så att
mentorn Joakim behöver någon information från de andra lärarna. Snarare
framstår ärendet vara av ren informativ karaktär i omvänd riktning, dvs.
information om hur åtgärderna ser ut och hur det påverkar de andra lärarnas
undervisningsansvar.
5.2.1.4 Samtal om vikariefrågor
Under ett arbetslagsmöte undrar Karin om någon i arbetslaget kan vikariera
för henne med anledning av ett möte.
Jag är ju med i en sådan här kompetensutvecklingsgrupp mellan gymnasiet
och grundskolan. Och förra gången jag var iväg på det där så sa de att vi
skulle träffas i morgon klockan tio till tolv, men jag har inte fått något besked.
Men om jag skulle behöva vara borta klockan tio till tolv på det där, är det någon som har möjlighet att vikariera för mig då? (Arbetslagsmöte s. 7)
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Det är tänkbart att lärare ges insyn i varandras klassrum genom att vikariera
för varandra. Men att lärarna i Karinlaget på så sätt täckte upp för varandra
innebar inte med nödvändighet att de diskuterade innehållet i undervisningen.
Att täcka upp för varandra – en fråga om relationen mellan
arbetstid och fritid
Niklas menade att det var viktigt att ställa upp för varandra men det betydde
inte att man tog över klassrumssituationen. Om en lärare blev sjuk försökte
de först och främst sätta in en vikarie. Lärarlös undervisning var en alternativ
lösning, om ingen vikarie fanns att tillgå, som syftade till att respektera och
värna om varandras planeringstid och fritid.
5.2.1.4.1

Vi går inte in och vickar in absurdum för varandra, det gör vi inte. Som med
Anna-Karin som är sjuk, nu har hon Oliver som vikarie. Men annars får de
räkna i sitt klassrum och så håller vi ett öga på dem. Det är ingen som går in
och tar hela tiden för det. Då blir det bara att man förflyttar sin planeringstid
till kvällen. Och de flesta av oss har familjer och sådant. Sedan tycker jag i
princip att det kvittar om jag har tre barn hemma och en fru eller om jag har
ingenting hemma. Min fritid är min fritid och vad jag väljer att göra med den
är min sak (intervju med Niklas s. 13).

Karin menade också att man inte kan täcka upp för varandra hur mycket som
helst. Hon menade att man inte bör överskrida fackliga avtal eller ringa upp
sina kollegor på söndagskvällen för att täcka upp för någon som sjukskrivit
sig, det får man sköta på måndag morgon.
Jag skulle inte vilja att någon ringde till mig på söndag kväll och bad mig vikariera. Så därför skulle jag aldrig ringa till någon av mina heller på fritiden
(intervju med Karin s. 23).

5.2.1.5 Samtal om frågor från styrgruppen
Frågor från styrgruppen var en punkt på dagordningen som kunde innehålla
väldigt olika saker. Under det inspelade arbetslagsmötet behandlades två
olika frågor från styrgruppen varav den första frågan om kapitalönskemål
hanterades relativt oproblematiskt.
5.2.1.5.1 ”Kapitalönskemål”
Styrgruppen hade bett alla arbetslag att lämna in en önskelista på saker man
ville köpa in. Önskelistorna skulle sedan hanteras av styrgruppen där utvecklingsledarna fick bevaka lagets intressen. Karinlaget önskade sig många
saker och det utbröt allmän brainstorming. Man undrade vilket som möjligen
gick under benämningen kapital och vilket som skulle köpas inom ramen för
lagets ordinarie materialkonto (arbetslagsmöte s. 20-28).
Karin: En spiralbindare […] Det vill jag ha!
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Katja: Men går inte det på vårat eget konto?

Lärarna önskade sig en massa saker… olika typer av medieutrustning till
undervisningen, fungerande klockor till alla salar, papperskorgar som sitter
fast i väggen för att inte eleverna skulle sparka fotboll med dem. Gymnastiklärarna saknade arbetsplats i arbetslagsrummet och de önskade ett gemensamt skrivbord. Efter många önskemål kom lärarna på att de nog måste
rangordna och kostnadsberäkna önskemålen. Men man började få ont om tid
och bordlade därför detta till torsdagens extra lagtidsmöte.
5.2.1.5.2 ”Inventering av små arbetsgrupper”
Ett annat uppdrag som kom från styrgruppen var att inventera och utvärdera
värdet av alla små arbetsgrupper som fanns på skolan. Det tycktes inte vara
en lika lätt uppgift. Eftersom vissa av dessa grupper inte hade någon representant från det egna laget hade man svårt att utvärdera alla gruppers värde
(arbetslagsmöte i Karinlaget s. 31).
Niklas: Det svåraste är om dom behövs eller inte. Då måste man ju vara insatt
i vad de gör.
Karin: Ja precis, vi kan ju inte bara säga…
Katja: De som har EVK, vad heter den gruppen? Är det omgruppen?
Två röster: Hm
Nettan: Spontant känns det som att alla, alltså att dom flesta är igång och att
det inte är några onödiga grejer. Alltså som folk bara sitter och …
Karin: Nej…
Nettan: Det är en himla massa möten men det är ju inga onödiga möten.
Fredrik: Men vi kan ju bara prata om dom grupper som vi är involverade i då.
Vi kan ju inte sitta och spekulera om andras grupper.
Karin: Nej, det du kan säga är om du tycker att IKT exempelvis, om det behövs.

Det här exemplet visar på hur lärarna upprätthåller och värnar om varandras
självstyre även när det handlar om andra arbetsgruppers verksamhet. Karinlaget räknade samman ca 20 arbetsgrupper men laget kunde inte genomföra
utvärderingen fullt ut utan slog fast att de inte visste så mycket om vad alla
grupper gjorde eller hur de arbetade. En del lärare visste inte ens om att vissa
grupper existerade. Av de grupper som lärarna kunde uttala sig om var det
ingen som pekades ut som onödig, men vissa menade att man borde kunna
ha sina träffar mer sällan. De grupper som ingen visste något om lämnades
utan vidare diskussion (hämtat från Karins arbetslagsmöte s. 28-33). Arbetslaget kom inte heller att reflektera över den upplevda nyttan med de små
arbetsgrupperna utifrån ett eget användarperspektiv.
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5.2.2 Samtal som sker med någon/några kollegor inom och
utom arbetslaget
Samtal som berörde uppgifter inom lärarnas individuella ansvarsområden
behandlades inte heller under arbetslagsmöten. Dessa ärenden hanterades
snarare spontant och fortlöpande när tid och utrymme fanns under dagen.
Det verkade inte heller som om lärarna själva reflekterat så mycket över
detta. Karin blev dock genom studien uppmärksammad på hur mycket hon
faktiskt kommunicerade med andra lärare under dagen och berättade för de
andra om sin upptäckt under ett arbetslagsmöte.
… jag har ju inte tänkt på det själv, hur mycket man kommunicerar under
skoldagen. Men nu blev jag ju, alltså jag tänkte ju på det nu eftersom du skulle
föra den här statistiken. Och jag upptäcker att man håller ju på hela tiden, det
är alltid någon alltså. Och idag har det varit lite extra mycket på grund av ett
elevärende. Så att det började ju väldigt bra eller hur man ska uttrycka det.
Men alltså oj vad man kommunicerar hela dagarna. Slänger en fråga där, bestämmer ett möte där och så vidare. (Arbetslagsmöte i Karinlaget s. 2)

De individuella arbetsuppgifter som främst hanterades vid sidan av det gemensamma arbetet inom laget var elev- och ämnesrelaterade. Detta innebar
således att det hela tiden pågick fortlöpande meningsutbyten mellan enskilda
lärare och andra personer på skolan.
5.2.2.1 Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan ämneslärare
Enligt Niklas fanns det både skillnader och oenigheter inom laget angående
examinationsformer och om hur undervisningen skulle bedrivas. Däremot
upplevde han större enighet med sina ämneskollegor, främst inom engelskan
(hämtat från fältanteckningar).
Lärarna som undervisade i moderna språk upprätthöll i högre grad regelbundna ämneskonferenser där lärare från flera arbetslag ingick. Samarbetet
kunde t.ex. handla om att formulera bedömningskriterier. Sådant samarbete
uppstod främst mellan lärare som undervisade i samma språk. Men det handlade också om att ge varandra tips och idéer samt att undvika dubbelarbete.
Niklas talade om att lärarna tidigare hade byggt upp sin egen materialbank,
men nu hade han och de andra moderna språklärarna i stället börjat bygga
upp en gemensam bank. Niklas menade att lärarna på så vis kunde spara
väldigt mycket tid från det individuella arbetet.
Så nu börjar vi lägga in på servern i datasystemet. Jag gjorde ett klädmemory
till tyskan här i höstas och det tar ett tag att hitta bilder på kläder ute på Internet och lägga upp det snyggt och så. Men sedan när det är gjort då kan jag ju
lägga de bilderna här, så att om spanskan vill ha då är det bara att hon översätter ordet till spanska istället för tyska, så är halva jobbet gjort! Då sparar vi
lite tid. Lägger in länkar till sidor man har hittat som har bra resurser. Sådant
har vi inte gjort så mycket förr (intervju med Niklas s. 22).
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Genom att bygga en gemensam materialbank som alla på ett naturligt sätt
hade tillgång till kunde de spara dyrbar tid. Att spara tid var något som
Niklas framhöll som viktigt och något de behövde vara bättre på.
Det kommer så många andra saker, så vi måste bli bättre på att använda vår
tid på ett vettigt sätt, … och jag menar det är ju många liknande saker vi gör i
språket. Men jag har ingen aning om vad [namn på kollega] gör i spanskan
och inte heller vad [namn på kollega] gör i franskan (intervju med Niklas s.
22).

Karin som undervisade i svenska och i So, tyckte att ämneskonferenser inte
längre kändes så viktiga. Hon träffade sina ämneskollegor ungefär en gång i
månaden men tyckte att arbetet i arbetslaget gjorde att ämneskonferensen
förlorade sitt värde lite grand.
Karin: Jag tycker ju att arbetslaget har tagit över liksom det betydande, det
som är viktigt för en. Ämneskonferenserna känns inte lika viktiga längre.
Intervjuare: Vad beror det på?
Karin: Ja man jobbar i lag nu och man jobbar med tema då i sitt lag. Så att,
nej jag vet inte. Jag tycker inte att man har så mycket sådär. För det mesta när
vi träffas då går vi igenom lite post och sådant. Och jag tycker det, nja, det
kan man väl titta på ändå. Och sen om nu, som nu när det har varit nationella
prov i svenska, då har vi ju träffats innan då för att gå igenom då, så att vi gör
på samma sätt och så där. Så det blir mest att man träffas när det är praktiskt,
praktiska saker som ska göras (intervju med Karin s. 2).

Praktiska saker kunde vara att komma överens om lika regler för elever t.ex.
vid nationella prov. Då var det viktigt att alla elever gavs lika villkor under
tiden de utförde proven. Dessutom var lärarna tvungna att samordna sig för
att schemalägga vem som skulle vakta i skrivsalen eller utföra andra sysslor
som hade med det nationella provet att göra.
Utöver samarbetet kring de nationella proven hände det att ämneslärare
sinsemellan jämförde bedömningar av elevers arbeten (intervjuer med Karin
s. 3 och Niklas s. 22). Detta var en effekt av att man ibland utformade tävlingar och skulle utse de bästa bidragen. Lärarna valde ut ett par av de bästa
bidragen och stämde av sina individuella bedömningar med varandra. Även
om avsikten tycktes vara att tillsammans utse och enas om en vinnare, bidrog
dessa tävlingar till att formuleringar av bedömningskriterier blev föremål för
erfarenhetsutbyten vilket gav lärarna viss insyn i varandras sätt att använda
kriterierna.
5.2.2.2 Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan mentorer
I Karinlaget var det inte ovanligt att de mentorer som hade mentorelever från
samma klass genomförde sin mentortid tillsammans eller turades om att ta
hela klassen. Innehåll och struktur för dessa möten var ungefär detsamma
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som lärarnas egna morgonmöten och syftade främst till att ge eleverna information eller påminnelser. Några förtroliga eller personliga samtal med
eleverna var därför inte så vanligt förekommande. Under måndagarnas
längre mentortid erbjöds eleverna korta och enskilda samtal med den egna
mentorn enligt en turordningslista. Ibland kunde också elever komma in i
arbetslagsrummet och slå sig ner en stund om de hade någon fråga eller bara
för att samtala lite (hämtat från fältanteckningar).
5.2.2.2.1 Två mentorer samarbetar och tar gemensamt ansvar
Margareta som arbetade i Karinlaget hade under en längre tid och i samråd
med föräldrar försökt att hjälpa sin mentorelev Patrik p.g.a. att han blev
mobbad. I det här ärendet används inte det digitala dokumentsystemet för att
samla in information kring eleven Patrik. En del av problemet handlar om
hur skolan skulle kunna stötta Patrik att bli starkare i sin skolsituation. I citatet nedan tycks det som läraren ifråga, förutom att samla in information,
också vill påverka kollegornas förhållningssätt gentemot Patrik.
Det gäller Patrik då i 8b. Och han har det inte så bra just nu, så att vi behöver
hjälp med allt, information om honom. Om ni uppmärksammar någonting i
korridorer, på lektioner, hur han blir behandlad av andra elever. Ser ni någonting som ni tycker borde vara annorlunda så kontakta mig eller Karin angående det här. Det är arbete runt honom, kan vi väl säga. Vi har uppföljningssamtal med hans föräldrar, ett andra och tredje. Vi har ju haft det en gång i
månaden. Men observera så mycket ni kan och se honom. Ta på honom, bekräfta honom (Arbetslagsmöte s. 4).

Karin som var mentor till den utpekade huvudpersonen bland mobbarna
kunde tillsammans med Margareta dra fördel av att de var mentorer för elever från samma klass. De tycktes kunna vidga och utveckla en gemensam
förståelse genom att bidra med varsitt perspektiv på problemet. Detta på
grund av att Margareta kände den mobbades skolsituation bäst och Karin på
ett omvänt sätt – mobbarens.
I det här ärendet kopplades också mobbingteamet och styrgruppen in.
Mobbingteamet för att diskutera och hantera psykosociala stödåtgärder, styrgruppen för att diskutera möjligheten för en eventuell tvångsförflyttning av
den elev som lärarna ansåg var mobbaren. De här samtalen fördes därför på
styrgruppsnivå, mellan berörda mentorer och inom mobbingteamet, inte
inom arbetslaget.
5.2.2.3 Samarbete inför svåra utvecklingssamtal
Det hände också att lärare genomförde utvecklingssamtal eller elevvårdskonferenser tillsammans med någon kollega. Den vanligaste orsaken till detta
föreföll vara att vissa föräldrar upplevdes som alltför svåra att ha kontakt
med. Lärarna berättade att vid de tillfällen som de kände sig angripna av
föräldrar var det skönt och tryggt med en kollega vid sin sida. Detta samar83

bete framstod dock mest vara en fråga om att ge varandra stöd när det var
svårt att förhålla sig till och hantera ”knepiga” föräldrar. Karin berättar om
en situation då rektorn var den hon sökt stöd av.
Ja ett problem som jag hade med en förälder vid ett tillfälle, det var att det var
en pojke som gick i den klassen jag var mentor i men han var inte min mentorelev. […] Så fick den här pojken inte godkänt i svenska av mig. Och jag
blev någon syndabock där för att det inte gick bra för honom på något sätt.
Och då hade jag ju föräldern till den här pojken, som dels pratade illa om mig
då på utvecklingssamtal och så istället för att gå till mig och ta upp problemet.
Och sen så ringde dom också och skällde på mig, att det var mitt fel att han
inte var godkänd i matte och så där också. För att jag hade påverkat de andra
att inte dom ska sätta godkänt på honom och såhär och... Och då måste jag
säga att den gången stod jag mig slätt faktiskt men det var ett mycket specifikt
fall. Där frågade pappan mig om jag spelade in på band vad jag sa till eleverna
och så där. För att jag hade ju sagt både det och det, vilket jag inte alls hade
gjort. Men då tog jag hjälp av rektor. Jag tycker vi ska ha ett möte och träffas,
sa jag. För att jag tror ju på det där i alla fall att prata om saker och ting. Så
jag bad den här pappan som ringde då; att vi kan träffas men jag vill gärna ha
rektor med mig för det du säger är ju väldigt allvarligt. Men när vi bestämde
det där mötet dök dom aldrig upp sen, pappan och pojken, så att jag vet inte
vad det där stod för (intervju med Karin s. 10).

5.3 De fysiska
samarbetet

förhållandena

som

villkor

för

Karinlagets gemensamma arbetsrum var format som ett kontorslandskap där
alla lärare hade ett eget skrivbord. Lärarna hade inte några personliga datorer
eller telefoner utan fick dela på en gemensam dator och på en gemensam
telefon som hade placerats i det gemensamma arbetsrummet.
Att ha ett gemensamt arbetsrum var betydelsefullt för lärarnas samarbete.
Utöver att laget per automatik hade sitt eget konferensrum uppstod en naturlig arbetsyta för det praktiska arbetet med temat. Lärarna drog också fördel
av att ha nära till samarbetspartners inom laget och undslapp därmed många
formella möten. Niklas menade att formella ämneskonferenser sker mer regelbundet om berörda lärare tillhör olika arbetslag eftersom man då har olika
arbetsrum. Annars behövs de inte, utan man löser samarbetet i arbetsrummet
när tillfällen ges under dagen.
Ämneskonferenser, då har jag en modern språkkonferens med [tre kollegor].
Då träffas vi alla fyra moderna språklärare i spanska franska eller tyska. För
att ibland har man tips och idéer att kunna bolla med varandra. [Den andra läraren i tyska] och jag sitter ju rygg mot rygg där borta så en tysk konferens
behöver vi inte direkt. Sen har vi engelska konferenser där vi träffas och då
blir det ganska mycket [en kollega från ett annat arbetslag] och jag som pratar
för våra grupper går parallella (intervju med Niklas s. 6).
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Niklas menade att samarbetet med läraren i tyska hade samma innehåll som
ämneskonferenserna med de övriga språklärarna medan samarbetet med
läraren i tyska uppstod mer spontan och oplanerat. De satt med ryggarna mot
varandra och de ingick båda två i Karinlaget. Därför behövde de inte planera
in eller tidsbestämma några träffar utan planerade tillsammans när behov och
tillfälle uppstod.
Det gemensamma arbetsrummet gav också upphov till spontana ordväxlingar mellan dem som råkade vara i arbetsrummet samtidigt. Här fanns utrymme för spontana frågor under lärarnas individuella arbetsutförande som –
Är det någon som vet…? Andra händelser, såsom t.ex. ett samtal med en
elev eller ett telefonsamtal med en förälder, blev också till viss del offentliga
inom laget.
Sammantaget tycktes allt detta ha betydelse för stämningen och lärarnas
hemmakänsla i arbetslaget.

5.4 Svårigheter som motverkar samarbete mellan lärare
inom laget
Det sätt Karinlaget organiserade sitt samarbete på ledde till en del svårigheter. Att be om hjälp eller få hjälp med undervisningen eller med bemötande
av elever inom laget var inte något självklart trots att man kände varandra
relativt väl.

5.4.1 Vissa saker får man klara själv
Niklas berättade t.ex. om vissa svårigheter han haft i undervisningen, hur
frustrerande det kunde vara att inte kunna byta didaktiska strategier om det
behövdes.
Jag märker ju ibland om jag försöker undervisa någonting och en större del av
en grupp inte förstår, snappar. Min frustration är att jag inte har bredden för
att kunna hitta andra vinklar. Det är irriterande, fruktansvärt irriterande (intervju med Niklas s. 5).

Honom veterligen var de behöriga lärarna dock inte bättre rustade. Niklas
menade att förmågan att kunna förklara på olika sätt växte med erfarenheten
i branschen. Han upplevde också att det fungerade väldigt olika mellan de
undervisningsgrupper han hade. Vissa lektioner fungerade väldigt bra och
andra mindre bra. Det gällde att pröva sig fram menade han. Om en sak inte
fungerade så bytte han strategi och fungerade det så lät han det vara så. Men
varför det blev på det ena eller andra sättet brukade han aldrig ha någon bestämd uppfattning om. Niklas tyckte ändå att det var konstigt att hans lekt85

ioner i tyska med sjätteklassarna fungerade väldigt bra men inte för kollegan
i parallellgruppen. Niklas menade att utgångsläget var detsamma i bägge
grupperna. Det var ingen större skillnad på eleverna och de hade samma
upplägg och innehåll eftersom de båda planerade tyskan tillsammans. Han
tänkte att det mer handlade om att klara av att hålla ordning på sin klass.
Klarar man inte det kan ingen annan komma och ta över. Att hålla ordning
på sin klass menade han var en individuell angelägenhet och som utvecklades med tiden och erfarenheten (hämtat från fältanteckningar).
Men lärarna kunde också ha svårigheter att hantera gränsen mellan det
egna ansvarsområdet och vad de kunde begära att kollegorna hjälpte till
med.

5.4.2 Gränsen mellan det gemensamma och det individuella
ansvarstagandet
Ansvarsfrågan i problemlösningssituationer var något som beskrevs vara
problematiskt. Karin berättade om hur hon på ett medvetet sätt försökte
kämpa emot att ta på sig andras problem. Det kunde t.ex. handla om att
springa andras ärenden eller att lösa problem åt någon annan utan att personen ifråga försökte tänka själv.
Vissa kollegor vill gärna att man ska vara en problemlösare. Det är skönt att
gå till någon och säga; Hur ska jag göra? Och sen förväntas man rapa upp något jättebra svar på hur de ska göra och så. Och det ska man väl egentligen
inte göra men det är lätt att man gör det ibland… eller man, jag gör det ibland.
Och så ibland blir jag så trött på det där och känner; Men lös det själv! Och då
kan jag ångra mig att jag inte markerat det tidigare. […] Det kan handla om
småsaker till svårigheter man har i klassrummet. Hur man ska hantera elever
eller så... det är ju allt möjligt. Det var till exempel en, när hon kommer inrusande från sin lektion och säger; Vad kostar våra loggböcker? Och då förväntas jag ha ett svar att; Ja, hundraen och femtio plus moms! (Karin skrattar)
Och när jag då säger vid de tillfällena att; Jag vet inte det? Då kan, om den läraren är van att få de svaren direkt, bli väldigt sur. De är svåra att ta… (intervju med Karin s. 7).

Karin menade ändå att det var okej om kollegorna frågade henne om råd och
det tycktes finnas en större acceptans för dem som inte hade så stor erfarenhet.
Jag har haft någon som har kommit till mig och frågat hur de ska lösa att det
är så stökigt på matten till exempel. Fast det är ju en mer pedagogisk fråga
och där kan jag känna att det är lite mer beroende på vem som frågar. För det
här är en ganska ung lärare som håller på att utbilda sig och vill ha hjälp av
mig som mer erfaren lärare. Och sen har jag ju den här klassen då som hon
tycker är pratig, så hon tycker att jag kanske vet hur de funkar och sådär. Och
då tycker jag att det är okej att man frågar. Men jag försöker att inte komma
med färdiga lösningar… (intervju med Karin s. 7).
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Karins utsagor visar att det dels kunde vara svårt att stå emot negativa reaktioner från lärare som upplevdes vara alltför krävande. Det verkade också
finnas en rädsla för och en föreställning om risken att hamna i en situation
där lärarna kunde tvingas att ta över och göra en annan lärares jobb. Gränsen
mellan vad som var konstruktivt stöd föreföll vara svår att avgränsa från
innebörden av det individuella egenansvaret. Denna gränsdragning tycktes
vara särskilt svår mellan en mentors ansvar och övriga lärares ansvar när det
gällde vem som tog ansvar för eleverna i klassrummet.
Mentorn var den mest centrala personen och den som styrde organiserandet av elevärenden. Detta kunde leda till att vissa lärare ställde sig helt utan
ansvar i förhållande till de elever som inte ingick i den egna mentorgruppen,
samt att lärare inte tog elevansvar fullt ut under egna lektioner eller om de
stötte på konflikter i korridorer. Karin pekade på svårigheten att dra gränser
mellan viktiga pedagogiska samtal och det som kan upplevas som rena
”björntjänster”, dvs. dåliga tjänster. En typisk ”björntjänst” handlade om att
man inte bör gå in i andras klassrum och ta över för att hjälpa till. Det är inte
bra vare sig för den som hämtar hjälp eller för den som blir hämtad, menade
Karin. Vidare menade hon att mentorsystemet medförde vissa negativa beteenden som berör denna problematik, trots att hon tyckte att det var ett bra
system rent generellt.
Vissa lärare de springer till mentorn och säger att; Du måste prata med dina
elever för nu har de gjort så här och så här och det såg jag, så nu måste du
prata med dem om det! Och då kan jag känna; Men varför springa till mig så
att jag i andra hand ska ta det här när du var där och såg det själv? Oavsett om
du är mentor eller inte så måste du som en vuxen på skolan kunna gå in och ta
det här själv! Det är ju mycket mer effektivt och vi måste ju klara av det allihop. … För till slut blir det ju så att vissa elever tycker att det bara är vissa lärare, det är bara mentorn som har rätt att säga till. Det är bara den man har respekt för de andra kan man strunta i (intervju med Karin s. 8).

Lärare tycktes behöva hantera någon form av balans mellan mentorernas
ansvar och lärares individuella ansvar för eleverna i undervisningen. När
Karin berättade om detta för mig verkade hon ganska klar över problemen.
Men att se problemen är inte detsamma som att hantera dem på ett förlösande sätt eller att man talar öppet med alla. Karin beskrev det så här.
Nej vi pratar nog inte så öppet om det så. Det jag brukar säga ibland; Ja vad
gjorde du då, sa du till dem? Sen är det olika, en del säger så här; Ja, jag var
fram och pratade med dem men jag berättar så att du vet! Och då tycker jag att
det är okej, för då är det en information jag får. Men när jag förväntas göra
någonting åt någon annan för att den inte vågar ta fajten själv, eller vad man
ska säga, då tycker jag att det är lite jobbigt (intervju med Karin s. 8).
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Huruvida lärare gick in i kritiska samtal generellt med varandra var, menade
flera lärare, avhängigt hur väl man kände varandra. Samtidigt hävdade de att
dem man kände allra bäst var kollegor inom det egna arbetslaget (hämtat
från fältanteckningar). Niklas menade dock att det inte är realistiskt att förvänta sig att alla i ett arbetslag kan tala med varandra om allt.
Det är totalt orealistiskt! […] För hur det än är, hur professionella vi än ska
vara så att kritik mot mig ändå, på någon nivå så är det personligt. Det är inte
bara professionellt. För jag är den professionella lärare jag är delvis tack vare
vem jag är som människa. Och ska jag vara en bra lärare så måste jag kunna
vara människa också. Jag kan inte bara vara en professionell maskin. Att
tänka sig att sitta och prata om sådant när hälften av gruppen kanske inte känner mig särskilt väl. Dom förstår inte omständigheterna runt omkring det hela.
Tio personer runt ett bord varav fyra eller fem kanske inte vill säga så mycket,
eller det blir bara kaos och inte är produktivt och… Jag tycker att det är, en
tanke om att sådant ska föras i hela arbetslaget det är platt sagt naivt. Då
måste man hitta tid. Och det här med att ha tid tillsammans är förmodligen vår
största bristvara. Före pengar och allt annat, det är tid (intervju med Niklas s.
27).

5.4.3 Tillitsfrågan
Att känna varandra väl och upprätthålla goda relationer var något som lärarna framhöll vara viktigt och vara en förutsättning för att kunna ge och ta
kritik. Niklas menade att problematiken också hade betydelse för huruvida
man gav och tog emot hjälp av kollegor. Föreställningar om hur man kunde
uppfattas var avgörande för om man bad om hjälp. Och hur man uppfattade
andra var avgörande för om man gav hjälp. Han menade att det krävs bra
relationer både för att ställa upp för en kollega och för att kunna ta emot
hjälp.
Man måste lita på att om en kollega säger till mig; Vad fasen skit i det där då!
Ställ in den lektionen, gå hem eller jag täcker! Jag håller ett öga på dem! Gå
och ta en kopp kaffe, sätt dig och lugna ner dig lite grand! För att ta emot det
så krävs det att jag är trygg i att kollegan inte tänker att; Så gör han det
också!? Jag menade ju inte det eller fasen vad klent att inte ha förberett och
så. Man måste vara trygg i att alla förstått att vi är människor och att ibland så
har man sämre perioder (intervju med Niklas s. 27).

Att hjälpa varandra förefaller här innebära att erkänna misslyckanden eller
omvänt godkänna andras misslyckanden, dvs. det legitima i att offentliggöra
tillkortakommanden. Detta var någonting som Niklas menade tog lite tid att
utveckla i en arbetsgrupp. Detta trots att lärarna i hans eget arbetslag var
dem han kände bäst på skolan.
Det är inte helt självklart att ge hjälp och inte heller ta emot någon eftersom
man först måste bli säker på att man duger i sina kollegors ögon och vice
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versa och att erbjuden hjälp inte inrymmer några baktankar (utdrag ur fältanteckningar).

5.4.4 Ensamansvaret
Det verkade som om lärarna i hög grad lämnades åt sig själva för att klara ut
svåra situationer och för att granska sig själva i klassrumssituationen. Ibland
med stöd av några förtrogna som de kunde lita på. Niklas berättar nedan om
ett tillfälle då han blev kontaktad av några elevers mentor p.g.a. av elevernas
klagomål mot honom (utdrag ur intervju med Niklas s. 26).
Niklas: Jag fick ju höra här i höstas att en viss klass var rädda för mig. Det var
ganska obehagligt att höra. För rädsla och respekt är ju inte i närheten av
samma sak.
Intervjuare: Hur klarade ni ut det?
Niklas: Av förklarliga skäl så kunde läraren som berättade det för mig inte berätta vilka individer som hade sagt det. Det var inte svårt att räkna ut i och för
sig. I och med att jag i den årskullen inte har en hel klass, jag har bara en
blandgrupp. Och hon har bara fyra mentorelever i min klass. Alltså den enda
gruppen jag har i nian, så det var ju inte svårt att räkna ut, någon av dem är det
ju. … Då gäller det att vara tuff och granska sig själv. Och då söker man ju
oftast upp någon att prata med och prata igenom och få, som man litar på och
som kan vara ärlig.
Intervjuare: Vem söker du då?
Niklas: Oftast så är det Karin, Jane eller Tove.
Intervjuare: Det är alltså på ena handen räknat?
Niklas: Ja, man vet ju vilka man vågar prata med så…

Även om det tycktes råda en ganska god stämning i Karins arbetslag var det
ändå en begränsad skara som lärarna ville vände sig till när de stötte på känsliga problem. Det typiska för dessa känsliga ämnen var att de ofta tycktes
handla om kritik mot eget eller någon annans agerande eller om hur en lärare
förhöll sig individuellt i undervisningen. Ett problem som blir tydligt i
Niklas berättelse är att den formella strukturen för samtal och samarbete inte
alltid tar hänsyn till personkemiska förutsättningar. En av de lärare Niklas
kunde vända sig till, Jane, tillhörde dessutom Anderslaget men var en nära
ämneskollega med Niklas. Detta visar att nära arbetsrelationer kan etableras
även mellan personer från olika arbeteslag.
Föreställningar om hur motgångar kan övervinnas med erfarenhet och
som en individuell utmaning tycktes också ha betydelse för huruvida lärarna
tog hjälp av kollegorna i arbetslaget. Att undvika att ta hjälp av laget kan inte
på ett enkelt sätt beskrivas som ovilja eller rädsla att visa sina tillkortakommanden. För att göra saken ytterligare komplex kan det också handla om
känslor för och omsorg om de egna eleverna, vilket beskrivs under nästa
rubrik.
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5.4.5 En mentors dubbla känslor som kan motverka samarbete
med kollegor i arbetslaget
Karin var mentor till Josef, en elev som allmänt beskrevs som besvärlig av
de andra lärarna. Karin menade att hon upplevde det som en konflikt mellan
det egna ansvaret för Josefs skolsituation och kollegornas uppfattning om,
och klagomål på, Josef som en störande elev. När Josef utmålades som
Adams mobbare restes dessutom krav från de andra lärarna att tvångsförflytta Josef till en annan skola. Under ett styrgruppsmöte hade man diskuterat Josefs skolsituation. Karin hade vid detta möte varit mer återhållsam jämfört med hur hon brukade vara på andra möten. Eftersom jag följt Karin i
klassrummet hade jag sett Karins omsorg för Josef och senare också fått det
bekräftat genom våra samtal. I citatet nedan berättar Karin hur hon tänkte om
kollegorna i relation till sina egna upplevelser.
Jag kan ju själv vara vansinnig på den här pojken ibland och tycka - Men
herre gud alltså! Men jag tycker jag ser bakom den här fasaden. Och det är ju
en olycklig liten kille här alltså som försöker. Så mitt hjärta ömmar ju för honom i alla fall. Och det är väl tur att någon gör det, tänkte jag säga. Det jag
kan tycka det är, att det blir så onyanserat av mina arbetskamrater. Då att man
bara hela tiden skäller och säger att - Han är ju så dum och så här då. Att det
är så lätt och ta till det istället för att försöka se lite bakom alltså. Nu är ju inte
vi några psykologer och det ska vi ju inte vara heller men att man kanske ser
att det är nog inte så lätt för honom heller. Sen får man ju inte, alltså jag accepterar ju inte att han slåss och att han ropar fula saker till folk och så där va.
Det accepterar jag ju inte. Det är ju inte det. Men jag försöker, jag känner så
här att jag, att han kan, ska känna att det finns någon som inte bara skäller,
utan som kan se andra saker också. Och han har ju aldrig, aldrig betett sig illa
mot mig (intervju med Karin s. 12).
… ska han nu försöka förändra sig då måste han ju få jättemycket hjälp
och stöttning att göra det. För det är ju svårt att ändra på sig själv. Det gör
man ju inte i en handvändning. … Men sen kan jag ju, det här med om han
ska flytta eller inte. Jag kan ju se det som att det kanske kan vara en chans för
honom att få en ny roll. För han är så fast i sin roll alltså. Så att om han skulle
byta skola kanske han fick chans att vara någon annan än den han har blivit
här. Men å andra sidan jag vet ju den här pojken gärna vill gå här. Han trivs ju
här egentligen. Annars skulle han ju inte komma hit, och vara här varje dag.
… Så att … hm ja, jag vet inte hur det ska bli. …(intervju med Karin s. 13).

Flera av lärarna i laget menade att mentorer gärna tar på sig att lösa elevangelägenheter på egen hand utan att ta hjälp av arbetslaget och tyckte att det
borde förändras. Dessa lärare menade att en elevs skolsituation inte alls behöver vara enbart mentorns ansvar eller egna angelägenhet. Mentorn borde
istället ta mer hjälp av andra i arbetslaget eller av annan adekvat person
(hämtat från fältanteckningar). Här förefaller det som om Karins upplevelse
av de andra lärarnas attityd utgör ett direkt hinder för att hon ska vilja vända
sig till kollegorna. Utifrån detta exempel kan man förstå att ingripanden från
kollegor kan väcka ett känslomässigt motstånd hos en mentor, vilket skulle
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kunna vara en del av förklaringen till att mentorer drar sig för att be kollegor
om hjälp med svåra elevsituationer.

5.4.6 Samma ord men med olika innebörd
Det kunde också vara så att lärarna talade om saker på ett likvärdigt sätt men
uppträdde helt olika i undervisningen. Sådana olikheter mellan lärare kan
exemplifieras med Niklas och Karin, som egentligen framstod och beskrev
sig själva som relativt nära och likasinnade kollegor. När de berättade för
mig om elevbemötande och goda elevrelationer tycktes de till en början vara
väldigt eniga. Enighet om vissa principer rent generellt var något som gällde
de flesta lärare på skolan, åtminstone på ytan. Speciellt angående vikten av
goda relationer till eleverna. I likhet med sina kollegor uttryckte Karin det på
det här sättet:
… en bra lärare tycker jag, det är ju en som skapar någon typ av relation till
eleverna. Det behöver inte vara kompisrelation men att man möter dem på något sätt. Så man inte bara går in och river av sina lektioner. Det tror jag. Sen
får ju läraren gärna vara kunnig i sitt ämne också, det tycker jag ju. Det är ju
också bra. Men om man är oerhört kunnig i sitt ämne men inte har de här
ändra sakerna, då faller det, allting!(intervju med Karin s. 4-5).

Trots att lärarna uttryckte sig på liknande sätt om den goda relationen till
eleverna föreföll de agera på olika sätt för att upprätthålla de goda relationerna i klassrummet. Men dessa olikheter tycktes man inte problematisera
med kollegor inom arbetslagen. Sannolikt tänkte inte lärarna på hur de på
olika sätt upprätthöll den goda relationen till eleverna.
Karins förhållningssätt fokuserade mycket på att förstå eleven. Hon talade
med tonvikt på vikten att förstå eleverna och tillmötesgå de behov som fanns
hos dem som individer. När hon berättade om sig själv var det ofta för att
avdramatisera eller ingjuta mod hos eleverna att berätta om sig själva. Ett
sådant exempel var när hon ville diskutera olika rädslor som människor kan
ha och berättade om ett tillfälle när hon själv var fruktansvärt mörkrädd
(hämtat från fältanteckningar).
Niklas lade mycket fokus på sig själv i sin relation till eleverna. För honom var det viktigt att visa sina egna mänskliga sidor och därigenom väcka
elevernas gillande. Härigenom kom Niklas att bli mer privat i sin relation till
pojkeleverna jämfört med sina kollegor. Risken var att han kunde tappa relationen med de kvinnliga eleverna till förmån för de manliga med vilka det
fanns fler gemensamma intressen. Ett sådant exempel var när Niklas berättade för klassen om sitt festande under helgen. Han både talade till och riktade sig emot ”grabbarna”. Flickorna hade haft en tillbakahållen och passiv
hållning som höll i sig under hela lektionen. Efter lektionen berättade Niklas
bekymrat om hur svårt det var att få kontakt med tjejerna och han visste inte
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riktigt hur han skulle göra för att få dem att ta mera plats (hämtat från fältanteckningar).
5.4.6.1 Rättvisa på olika grund
I skilda samtal med Niklas och Karin om rättvisa visade det sig att de resonerade helt olika.
Karin menade att vara rättvis mot elever innebär inte att man ställer
samma krav eller har samma regler för alla elever. Agerandet från hennes
sida ifrågasattes ibland av föräldrar, utifrån att deras barn beklagat sig över
hur orättvisst det kunde vara. Karins uppfattning var dock att elevers förmågor är så olika och därför är det orättvist att ha lika krav och samma regler
för alla. Det var också något som visade sig i hennes klassrum när hon undervisade, då hon försökte förhålla sig till elevernas olika förmågor. Förutom
olika krav på elevers prestationer kunde det också innebära olika krav angående uppförande och social ordning. Det kunde t.ex. vara elever som hon
inte pressade lika hårt att sätta sig i bänken eller ta av sig ytterkläderna, detta
för att de inte skulle dra sig undan och som konsekvens bli svåra att nå (hämtat från fältanteckningar).
Niklas argumentation för rättvisa i klassrummet var mer kopplat till
huruvida eleverna erbjöds lika villkor. Niklas menade tvärtemot Karin att det
inte spelade någon roll om elevers förmåga och behov skiljde sig.
Har man några som har gjort MVG i bokrecensionen på hösten under nian kan
man ju fråga sig om det verkligen är värt att göra det igen. Men har jag 22
elever och säger att ni arton ska men ni fyra behöver inte, då får jag ett helvete
i klassrummet! (intervju med Niklas s. 16)

Skillnaderna i lärarnas sätt att upprätthålla rättvisa innebar här att de använde
samma ord men agerade diametralt olika i klassrummet. Ändå kan de i samtal med varandra tyckas vara överens om att rättvisa är viktigt och nödvändigt, men utan att de behöver gå in på varför och vilka eventuella skillnader
som råder.

5.4.7 När rättvisetemat dök upp på arbetslagsmötet
Trots att skillnader ibland var uppenbara verkade det som om lärarna drog
sig för att gå in i problematiserande diskussioner med varandra om lärares
olika klassrumssituationer. De lärare i Karinlaget som undervisade Josef och
Mustafa tycktes alla vara överens om att dessa två elever förstörde för de
andra eleverna och att de inte heller var bra för varandra. Lärarna menade att
de påverkade varandra negativt och därför inte borde jobba ihop. Å och
andra sidan vill ingen av de andra eleverna samarbeta med någon av dem.
Niklas frågade de andra lärarna hur det var bestämt att de (lärarna) skulle
hantera situationen. (Utdrag från arbetslagsmötet s. 5-6)
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Niklas: Hur är det med dem, ska de jobba ihop eller ska dom hållas isär så
pass det går, eller hur funkar det? I språkval till exempel, det är ju ingen annan
som vill jobba med Josef eller Mustafa, så jag sätter ihop dom. Så får dom
förstöra för varandra om dom vill men det är ingen annan som vill ha med
dom att göra. Det har känts jätte orättvist att säga till någon som sitter på en
annan plats att -Du får jobba med Josef! För de förlorar på det personligen.
Och jag tycker att då får Josef och Mustafa stå sitt kast. Så jag låter dom jobba
ihop. Även om jag vet om att det kanske inte är särskilt bra för dom två. Men
varför ska någon annan drabbas?

Läraren Fredrik, som själv tycktes angripa problemet genom att låta dessa
killar jobba enskilt undrar varför inte Niklas särade på dem.
Fredrik: Men kan de inte jobba själva?
Niklas: Inte i den här gruppen! Är det grupparbete för alla så är det grupparbete för alla. Jag kan ju inte göra undantag sådär, för då kommer det några
andra som ska krångla sen - Nej men jag vill inte heller!

Någon ytterligare diskussion blir det inte och Niklas får heller inget svar på
hur de andra tycker han ska lösa problemet. Trots att Niklas rättvisemotiv
framträder med all tydlighet framstår det som att det inte finns något verkligt
intresse från de andra lärarna att diskutera eller tillmötesgå Niklas undran. På
det här sättet upprätthåller de vars och ens frihet att själva bestämma hur de
ska hantera den egna klassrumssituationen. Fredrik gör visserligen en försiktig invändning mot Niklas men följer inte upp den när Niklas framhåller att
det ska vara lika för alla. Karin gör inte heller någon invändning trots att hon
tidigare hävdat att rättvisa inte innebär att ställa samma krav på alla elever.
Hon uttrycker tvärtom att det kan vara nödvändigt med olika regelsystem för
olika elever även i klassrummet (hämtat från fältanteckningar).
Ovanstående berättelse vittnar om att det som hände i klassrummet inte
var något som lärarna så gärna talade med varandra om. Kollegiala överenskommelser kunde till och med utgöra hinder för att få till ett fungerande
klassrum. I samtal med Niklas förklarade han att kollegiala överenskommelser skulle kunna vara hindrade eftersom planeringen börjar i klassrummet
och i samråd med eleverna. För att få eleverna att utföra uppgifter måste de
ges ständigt inflytande och medbestämmande om än utifrån ett visst manipulativt förhållningssätt från läraren. Om klassrumssituationen villkorades av
beslut som tagits gemensamt i arbetslaget skulle detta viktiga friutrymme
försvinna och klassrumssituationen skulle därmed bli mer svårhanterlig för
den enskilda läraren (hämtat från fältanteckningar).

5.5 Sammanfattning av Karinlagets samarbete
Samarbetet i det här arbetslaget handlar främst om information, beslut och
planering. Att bestämma tid, rum och plats för olika verksamhetshändelser,
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att enas kring kommande projektarbeten samt att ta emot information eller
bemöta frågor från skolans rektor eller styrgrupp. Det som framträder tydligast är uppdelningen av individuella ansvarsområden. Utifrån en sådan uppdelning agerar lärarna oberoende i förhållande till varandra och behöver
därför bara anpassa sina individuella ansvarsområden till strukturen inom
laget. Hur arbetet ska utföras lämnas till den enskilde läraren att avgöra.
Sättet att samarbeta innebär att lärarna inte behöver dölja för varandra att de
gör på olika sätt. I och med det kan arbetslaget, om behov uppstår, öppet
redovisa sina olika klassrumssituationer som i fallet med Niklas när han
under mötet beskriver hur han hanterar sina svårigheter med två elever under
ett grupparbete. Sådana samtal leder dock sällan till reflekterande diskussioner i någon djupare mening. Paradoxalt kan man beskriva det som att sättet
att samarbeta både möjliggör och hindrar djupare diskussioner som berör
även de individuella ansvarsuppgifterna, då olikheterna ibland blir synliga
men inte problematiseras. Likaså kan samarbetet beskrivas som att det både
främjar och förhindrar det individuella utförandet, eftersom lärarna dels ges
fullständiga frihetsgrader inom sina ansvarsområden, dels lämnas åt sitt öde
utan stöd från kollegor i svåra situationer.
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6 Anderslaget

6.1 Vad man samarbetade
samarbetade

om

och

hur

man

I likhet med Karinlaget tycktes samarbetet i Anders lag gå ut på att samordna
och fördela ansvarsuppgifter mellan arbetslagsmedlemmarna. Planering och
organisering utfördes gemensamt medan själva utförandet bedrevs individuellt. Därför kom de frågor som behandlades inom laget att fokusera mycket
på administration, information och det strukturella ramverket för verksamheten. Inte heller i Anderslaget fanns det någon given pedagogisk gemensam
övertygelse och inte heller någon som försökte påverka lärarna i laget i någon riktning vad gäller individuella åsikter och agerande.
Laget arbetade inte utifrån något tema mer än i väldigt liten omfattning
och som ett marginellt inslag i den vanliga verksamheten. Anderslaget samtalade i högre grad, jämfört med Karinlaget, om enskilda elever som av olika
anledning hade en problematisk skolsituation.
I likhet med Karin hade Anders en samordnande funktion och såg det
också som sin uppgift att skapa en god stämning så att arbetet inom laget flöt
på ett bra sätt.
… man måste kunna prata med varandra […] Det är en sak jag arbetar aktivt
för, för egen del i arbetslaget. Att försöka skapa en lättsam och tillåtande atmosfär så att folk vågar yttra sig (intervju med Anders s. 6).

6.2 Vad talar man om?
6.2.1 På arbetslagsmöten
De övergripande och återkommande samtalen på arbetslagets möten handlade i stor utsträckning om olika slag av information och planering av verksamheten. Nedanstående utdrag är ett typiskt exempel på en uppgift som
hanterades inom laget. Det handlar om att alla elever i årskurs sju ska kallas
till ett informationsmöte med en person från folktandvården. Detta ställer
krav på hur besöket ska organiseras och samordnas inom arbetslaget (arbetslagsmöte i Anderslaget s. 5-7).
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Anders: Vi har fått en skrivelse från folktandvården som gäller årskurs ett,
fyra och sju. Så att årskurs sju gäller ju oss då. De vill alltså att vi ska boka in
dagar och tidpunkt när de kan komma och informera.
Eva: Fluortanten, typ?
Anders: Njaej… det är nog inte fluortanten…

Skrattande talade lärarna i mun på varandra en stund och undrade vad det var
för något som skulle hända.
Anders: Jag vet inte så hemskt mycket om vad de tänker göra. Jag funderade
på det när jag först såg det här alltså.
Jane4: De ger nog information om snusning och sådant. För min son kom hem
och talade om exakt hur allting låg till med tänderna.

Tack vare Jane började lärarna få klart för sig vad besöket handlade om.
Efter några ordväxlingar bröt Anders av genom att ringa in lagets uppgift
inför besöket.
Anders: Det är ju en hel del och de vill att vi ska fastställa dag, tid och lokal.
Nina: Måndag morgon? … Ja, det var bra, den här mentortiden?

Det här tyckte lärarna var ett bra förslag för mentortiden har alla samtidigt
och det drabbar inget enskilt ämne. På måndagarna var dessutom mentortiden hela 40 minuter istället för som annars 15. I laget undrade man då hur
lång tid personen från folktandvården skulle behöva.
Anders: Det står faktiskt inte!
Jenny: Men är det en hel timme?

De funderade om mentortiden skulle räcka eller om även rasten skulle behöva utnyttjas, vilket enligt lärarna inte skulle bli populärt hos eleverna.
Kalle undrade lite försiktigt om det skulle vara möjligt att ta några minuter
från sjuornas nästkommande lektion.
Kalle: Alltså de kanske kan sno en fem, tio minuter från…
Nina: Av min lektion?
Kalle: Av din! Ja det tror jag …
Leffe: Så kränkt hon ser ut, vad!

Nina skrattade men tyckte att det var okej att använda några minuter av hennes lektion… så kom nästa fundering…
Anders: Men vi har ju två sjuor. Frågan är om de kan ta dem samtidigt eller
om vi ska ha två?
Jane: Annars tar vi två måndagar på varandra!
4

Jane är även ämneskollega med Niklas från Karinlaget
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Nina: Ta två måndagar på varandra då!

Anders undrade vilka måndagar de skulle välja…
Berit: Vi tar vecka nio!
Anders: Njaej, okej!
Nina: Ska vi ta det vecka nio?

Lärarna tycktes ändå inte kunna ena sig om vilka måndagar som passade
bäst och man hade ännu inte bestämt lokal.
Anders: Men vilken måndag det (Anders avbryter sig)… och sen så måste jag
titta på någon lokal som är ledig men alltså det är ju inga problem egentligen.

Anders kom då att tänka på den stora salen. Eftersom alla elever på skolan
hade mentortid samtidigt menar han att den borde vara ledig och gå att boka.
Anders: Och vi har ju stora salen där det inte är så bokat, särskilt inte vid den
tiden i alla fall.
Nina: Men du menar om de ska få ta båda klasserna samtidigt, det kan de ju
kanske.
Anders: Ja de skulle de kunna göra det faktiskt.
Nina: De skulle kunna göra det!
Anders: Jag får kolla det! …

Det här exemplet visar hur samarbetet i arbetslaget brukade gå till. Evenemang som t.ex. idrottsdagar hanterades på ett liknande sätt. Det gemensamma gick ut på att bestämma tid, rum och plats samt att bestämma vem
som tog ansvar för vad. Anders tog på sig att undersöka det förslag som diskussionen landade i. Det framstod också som en självklarhet att just utvecklingsledaren tog på sig just det uppdraget, precis som någon av de andra
lärarna kunde göra utifrån ansvarsområde, dvs. sin ämnestillhörighet och sin
elevgrupp.
6.2.1.1 Elevärenden
Elevärenden hanterades precis som i Karins lag med hjälp av en IT-baserad
databas. Lärarna formulerade och lade in bedömningsunderlag inför utvecklingssamtal, EVK och betygskonferenser i databasen och mentorerna sammanställde bedömningsunderlagen för sina respektive mentorelever. Men
vissa elever diskuterades också under arbetslagsmötet. Det var då fråga om
elever som av olika skäl hade en problematisk skolsituation. Det kunde
handla om elever som skolkade så mycket att de knappt vistades på skolan
eller om elever vars sjukdom orsakade stor frånvaro. Genom dessa samtal
informerades hela arbetslaget om eventuella förändringar som uppstått och
man stämde av hur undervisningen fortlöpte genom att delge varandra en
kort nulägesrapport (arbetslagsmöte i Anderslaget s. 37-38).
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Anders: Hur funkar det med [namn på elev] nu, om vi tar det?
Kvinnlig lärare 1 och mentor: Alltså mamman har inte ringt mig! Jag tänkte
att hon skulle göra det. Alltså jag kan ju ringa henne också men jag tänkte att
det, så jag vet faktiskt inte! Jag vet inte hur det är med behandlingen och sånt
heller faktiskt!
Anders: Hon är opererad eller strålad eller?
Kvinnlig lärare 1: Hon är ju opererad för andra gången, innan jul här! Så hon
kom ju hit där på fredagen då när det var betygsutdelning och eller avslutning.
Då var hon ju här och då var hon nyopererad. Och den operationen vad jag har
förstått har gått väldigt bra. Och då har nu en specialist, och då fick dom väl
bort allting tror jag. Fast det har jag, det vet inte jag riktigt så men jag har fått
för mig det. Sen ska hon ju gå på strålning men, så hon kommer vara borta
lite. Men nu tycker hon, nu är hon ju med, eller hur?
Allmänt medhåll…
Kvinnlig lärare 1: Visst har hon vart med här, Ja!
Manlig lärare 1: Hon är mycket bättre än vad hon var i höstas.
Kvinnlig lärare 1: Ja… ja…ja
Manlig lärare 2: Hon är piggare! I matten är hon med mer.
Kvinnlig lärare 1: Ja, ja
Manlig lärare 2: I alla fall på matten då när jag har henne.
Kvinnlig lärare 1: Hon är med mer ja.
Kvinnlig lärare 2: Ja hon orkar.
Kvinnlig lärare 1: Hon orkar mer också! Hm
Manlig lärare 3: Ja hon verkar piggare alltså!
Kvinnlig lärare 1: Fast jag vet inte hur det är med idrotten men vi, får jag ju
se lite grand här inför utvecklingssamtal. Jag får ju omdömena och ser vad
dom säger där. Men jag kan ringa också, mamman där. Jag hade ju tänkt ha ett
EVK men jag tror inte vi, att det är aktuellt längre.
Anders: Det kanske inte är det?
Kvinnlig lärare 1: Nej
Anders: Nej det är skönt!
Kvinnlig lärare 1: Ja!
Kvinnlig lärare 3: Hoppas att det går vägen då!
Kvinnlig lärare 1: Ja, jag tror det! Jag tror att hon. Förra gången, alltså sista
gången jag mötte henne här då visste dom ju var det var frågan om och då
visste dom ju vad dom skulle ta bort och så. Så då hade hon specialist och så.
Det var liksom inget konstigt då. Första gången då var det liksom, (drar efter
andan) …så tror jag! Hm

Oftast diskuterade Anders lag inte enskilda elever så ingående utan samtalen
var mer av kort informativ karaktär om något nytt uppstått och en kort återkoppling om läget. I vissa fall kunde lärarna diskutera mer ingående hur de
skulle lösa en elevs skolsituation. En sådan diskussion uppstod kring eleven
Sia (arbetslagsmöte i Anderslaget s. 27-35).
Sias situation hade utlösts av en sjukdom och innan dess hade hon varit
fullt frisk. Denna händelse tycktes väcka starka känslor hos lärarna i hela
arbetslaget men också en viss osäkerhet för man visste inte riktigt hur situationen skulle hanteras. Flickan hade tilldelats hjälp av resurspersonen Yvonne
som hjälpte henne till och från samt under tiden i skolan.
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Genom Yvonne fick arbetslaget fortlöpande information om situationen,
hur Sia mådde fysiskt och mentalt och vilka problem som fanns. Lärarna
hade börjat få klart för sig att flickans tillstånd förmodligen skulle bli bestående och nu gällde det att få henne att vilja gå till skolan och ta del av
undervisningen i den mån det var möjligt. Arbetslaget började med att
stämma av läget…
Anders: Ska vi säga någonting om Sia? Jag tror vi gör det!
Nina: Hon är inte här idag vad?
Anders: Det är hon inte nej.
Nina: Nej det märkte jag!
Yvonne: Nej hon orkade inte idag och ville komma. För att hon hade psykolog
här i fredags och det var väl jättejobbigt. Dom höll på rätt länge, från nio till ja
elva eller var det var. Och sedan efter det så ville hon inte göra så mycket mer.
Så att det är så till och från och psykologen kommer att komma hit en gång i
veckan och sjukgymnasten en gång i veckan. Så jag har försökt sprida ut det
på olika dagar men det är ju, det berör ju, nästan varje dag är det någonting.
Mamma kommer eller vi tränar eller nåt sånt. Det berör varje dag.
Anders: Hur går träningen med henne, för dig?
Yvonne: Alltså det har gått bra, men första veckan eller då när vi skulle, då
var hon ju borta, ville inte vara här! Så då tränade vi en dag själva. Sen har
hon tränat någon dag, men det blir, hon är ju inte här och då blir det inte
mycket! Sen orkar hon inte göra det hemma, eller har inte lust. Så att hon är
väldigt stel och det. Och idag kom [sjukgymnasten] och skulle ha tränat men
hon var ju inte här idag. Dom är ju inbokade rätt mycket dom också.
Anders: Det är ju ett slöseri alltså, på deras tid! Dom liksom…
Yvonne: Men nu har jag fått så att jag har fått tag på [sjukgymnasten] snabbt
då så att inte hon behöver åka hit då. Det ska gå lättare. Så att jag vet inte…
Men det är alltså, dom tycker det är bara bra att hon är här.

Lärarna tyckte att det kändes hopplöst med en så stor beredskap kring Sia
som inte utnyttjades eftersom hon valde att stanna hemma i så stor utsträckning. Yvonne menade då att det inte var något stort problem efter som hon
kunde nå både sjukgymnast och psykolog och varsko dem i tid. Enligt
Yvonne tyckte både psykologen och sjukgymnasten att det var bra för Sia
om hon kom till skolan men det var inte lätt för Yvonne att få henne dit. Sia
beskrevs som ganska envis och dessutom behärskade hon inte det svenska
språket så bra. Därför var det inte alltid så lätt med kommunikationen.
Yvonne berättade för de andra i laget att Sia inte ville känna sig annorlunda.
Yvonne: Hon vill inte känna sig annorlunda. Mer det att hon är annorlunda om
hon har en låg bänk och sådana här saker. Så vi ska bara se att hon är här, det
var det viktigaste, säger de just nu, och vi ska inte bekymra oss.

Sias skolsituation var ett bekymmer för lärarna. Till synes enkla stödåtgärder
som att montera ett bord på rullstolen eller byta ut rollstolen till en som var
mer bekväm för henne var saker som Sia motsatte sig.

99

Yvonne: Ja, hon vill inte byta rullstol och hon vill inte byta dyna heller. Om
hon gör det så skulle hon må mycket bättre i ryggen! Men hon vill inte! För då
tror hon, då blir det stationärt, då blir det den hon måste ha sen.
Anders: Alltså hon har ju ännu inte accepterat att det här blir hennes läge
alltså.
[Allmänt medhåll från övriga i arbetslaget]
Kalle: Det kan man ju förstå!

Det framstod som att lärarna upplevde det svårt att hitta bra lösningar som
inte kolliderade med Sias mentala motstånd i situationen. Yvonne menade
vidare att psykologens besök innebar en stark påfrestning för Sia och att det
drabbade både närvaron i skolan och den fysiska träningen. Detta trots att
Yvonne upplevde att Sia egentligen var motiverad att träna.
Yvonne: För träningen tycker hon är kul, den är hon motiverad för. För då vet
hon att då kan hon bli frisk.

Om det nu var psykologbesöken som orsakade Sias motstånd att komma till
skolan var ju det ett problem, menade Anders.
Anders: Alltså om hon ska reagera likadant på psykologens besök, varje gång,
då blir det ju inte bra alltså.

Det verkade som att arbetslaget stod helt villrådiga inför situationen med
Sia. Yvonne förklarade hur sjukgymnasten och psykologen tänkte.
Yvonne: Alla de här som sjukgymnast och psykolog och dom, dom försöker
komma hit (till skolan) för då känner de att då kanske hon tar sig hit och
kommer hemifrån. Men om det blir tvärtom då kanske vi måste tänka om?
Anders: Ja… de kanske skulle kunna vara lite flexiblare…?

Nina förde tillbaka diskussionen till det mer konkreta problemet med bänkarna.
Nina: Men det här med bänkar då som är problemet, alltså hur gör vi då?
Alltså för mig är det inga problem för att hon åker dit bort, alltså till sjuksköterskan sitter där och ritar. Är det okej?
Yvonne: Jag vet inte, jag vet inte hur vi ska hantera det för det tar hon ju alla
chanser vart hon än är just nu.
Nina: Men jag känner att hon måste ju få ha sin vilja, alltså det är ju det enda
hon har kvar så det ju en vilja. Hon kan ju liksom inte…

Yvonne avbröt Nina genom att försöka ge sin tolkning av Sias vilja. Hon
vänder sig sedan till Jane som har lyckats med att få Sia att stanna på undervisning i klassrummet.
Yvonne: Jag tror hon har en, kan jag säga att hon har en vilja av stål. Hemma
är det, alltså mamman får göra precis som hon säger. Hon gapar och skriker,
100

slänger saker. Det kom fram idag. Kastar saker och blir vansinnig på dem. De
gör allting som hon vill just nu. Men det, jag vet inte, och det sa de, att lite
motstånd måste hon ju ha också för att kämpa. Du hade ju gjort så att hon
skulle sitta i klassrummet, och det gick bra!
Jane: Nej det var absolut inga problem!
Yvonne: Så det går?
Jane: Ja!
Nina: Men här har hon ingen bänk alltså!

Berit följde upp Ninas tidigare fråga om Sia kan sitta utanför skolsyster.
Tydligen fanns en tidigare överenskommelse att inte tillåta elever att sitta i
skolsysterns och kuratorns väntrum och arbeta.
Berit: Det rummet är ju lite problem i och med att det är inträde till sjuksyster…
Nina: Tycker ni att det är dumt att hon sitter där?
Berit: … och även till kurator. Och vill man gå till kurator och inte vill att alla
ska veta det, och så komma in och se att det sitter folk och arbetar.
Nina: Fast det sitter ju folk där jämt!
Berit: Ja jag vet!
Anders: Vi skulle försöka komma ifrån det alltså. Det är inget arbetsrum!
[Allmänt medhåll från de övriga i arbetslaget]
Ylva: Och jag har kört ut flera av mina elever som har gått dit för att arbeta. –
Men hon har ju satt sig så då kan väl vi också få sitta? Och liksom, – Nej ni
måste sitta i lektionssalen för att så här är det!

Nina tycktes vara den enda i arbetslaget som ansåg det vara svårt att tvinga
Sia att stanna i klassrummet mot sin vilja. De andra lärarna försöker hjälpa
Nina genom att föreslå en annan lösning, till exempel en annan lokal men de
var inte säkra på vilken lokal som skulle kunna användas. Dessutom påpekade Yvonne att inne hos Nina skulle det ju faktiskt gå att ställa in en bänk.
Det förföll som att när Nina förstod att ingen av de andra lärarna upplevde
problemet som hon, berättade hon mer ingående hur hon själv upplevde situationen.
Nina: Nej, hon vill inte! Alltså, jag känner det, alltså, jag tycker, nu vet ju inte
jag om jag gör rätt, men jag, det är ju det enda hon har kvar kan jag känna,
hennes vilja. Alltså tar man, börjar man att trycka ner den också, vad har hon
då kvar liksom? Hon kan ju inte springa ifrån mig och hon kan liksom inte,
hon sitter ju där i sin rullstol. Alltså jag menar, ska man inte försöka göra
henne lite till viljes? Alltså det är så jag menar, alltså så här, tills hon har
kommit in i skollunket och sen kan man börja så småningom att fixa så att hon
är med i klassrummet på ett annat sätt. Nu, vårt första mål är väl nu att få
henne att gå hit?! Och håller vi på att börja mixtra och tvinga henne att sitta i
klassrummet, då kanske hon inte ens gör det. Det är mer det jag tänker på!

Ninas beskrivning blir inledningen till att de andra lärarna berättar att de inte
alls tvingar henne utan att de bara är tydliga med att hon inte kan sitta någon
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annanstans. Problemet med bänkarna visade sig inte heller vara ett problem
överallt utan bara i vissa salar där bänkarna var för höga och där de satt fast i
golvet. När lärarna börjar vända och vrida på problemet undrar de över hur
mycket Sia verkligen förstår rent språkligt. Yvonne berättar om sina erfarenheter.
Yvonne: Och sen så får man vara väldigt tydlig när hon säger ja och nej… vet
inte. Men då kanske hon vet det i alla fall men hon kanske inte heller har förstått frågan. Men så tar man det lugnt igen och då har hon förstått. Det var
som nu, för hon skulle komma till mig och vi skulle ha sjukgymnastik eller
träna då. Då kom hon inte. Och sen letade jag efter henne, men så hittade jag
henne där nere. Nej jag kan inte läsa schemat, kom det fram då. Hon förstod
inte hur man gjorde det.

Här kommer Yvonne in på vikten av lärarnas eget förhållningssätt i kommunikationen med Sia. Att det är viktigt att de ger sig tid att ta reda på vad och
hur Sia förstår både vad gäller schemat och i tal. Kalle föreslår att hemspråksläraren kan vara till hjälp och då upptäcker de att Sia saknar hemspråksundervisning.
Kalle: Har hon ingen hemspråkslärare?
Yvonne: Nej, inte någon som hon går till nu!
Nina: Ja, någon måste ju, jamen det ska hon ju ha! Varför har hon inte det?
Anders: Ja, det kan man fråga sig!

Trots att lärarna ägnade stor del av mötet att diskutera Sias skolsituation kom
de aldrig fram till någon riktig gemensam lösning på de olika problemen
som dök upp. Däremot lyckades de identifiera fler problematiska omständigheter som de måste komma till lösning med. Hur skulle de få Sia att vilja
komma till skolan? Vad hade det för betydelse att psykologen kom till skolan istället för hem till Sia? Hur skulle de handskas med hennes vilja? Hur de
skulle lösa bänkproblemet? Vidare behövde de utreda frågan kring hemspråksundervisningen. Yvonne tog slutligen på sig uppgiften att fundera ut
tänkbara lösningar samt reda ut oklarheterna kring Sias undervisning.
Även om själva uppdelningen av ansvar mellan lärarna kvarstod så visade
samtalet om Sia på ett sätt att samtala om en enskild elev som avvek från det
vanliga i detta arbetslag. Under normala omständigheter blev inte enskilda
elever föremål för gemensamma samtal inom arbetslaget. Den nya situationen kring Sia verkade förändra lärarnas vanliga sätt att samordna sig kring
eleverna och innehållet i uppgiften förändrades fortlöpande och omformades
i det pågående samtalet allteftersom ny information om Sia tillkom.
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6.2.2 Enskilt med vissa kollegor
Lärarna styrde i stor utsträckning själva över hur ofta och på vilket sätt de
behövde träffa sina ämneskollegor. Även om ämneskonferenserna fanns kvar
var regelbundna träffar inte något självklart. Anders hänvisade till sina mattekonferenser och menade att det måste kännas meningsfullt att träffas.
Ja vi har det inte så ofta därför att vi tycker att de konferenser vi har de ska
vara väl förberedda och det ska kännas meningsfullt att gå dit alltså. Vi går
inte bara dit för att titta på varandra och få tiden att gå (intervju med Anders s.
7).

Anders menade att språklärare hade ämneskonferenser mer frekvent än andra
ämneslärare generallt. Men oavsett om lärare med samma ämnestillhörighet
hade samma arbetsrum anordnades många gånger ämneskonferenser när tid
och behov uppstod och på informell basis. Anders förklarade också att ämneskollegor från olika arbetslag arbetade utifrån olika schematekniska strukturer, vilket innebar att de hade rast vid olika tidpunkter. Detta gjorde att det
kunde vara svårt att hitta regelbundna och fasta tider för formella möten.
Vi har konferenser i NO ibland också. Men många gånger så sker de konferenserna på ett annat sätt. De sker informellt. Vi pratar med varandra när vi
träffas helt enkelt. Därför att det är jättesvårt att hitta en tid som passar alla
(intervju med Anders s. 8).

Här ger Anders ett annat skäl till de mer och mer sällsynta ämneskonferenserna om man jämför med den förklaring som Karin i Karinlaget gav. Hon
menade att arbetslaget tenderade att ta över mer medan Anders pekade på
svårigheten att hitta gemensamma mötestider med ämneskollegor från de
övriga arbetslagen. Skillnaden skulle kunna bero på att Karins arbetslag
samarbetar tematiskt i högre grad än Anders arbetslag.
Behov att samordna sig med kollegor kunde också uppstå när lärare behövde agera likadant. Ett exempel på det är när Anders tog kontakt med sina
ämneskollegor i matematik när ett band skulle uppträda på skolan vilket
inverkade på matematikundervisningen. Frågan var huruvida eleverna skulle
släppas tidigare från lektionen för att titta på föreställningen. Eleverna hade
sina förvaringsskåp inne i klassrummen. Detta förde med sig att efter en
lektions slut gick de till sitt hemklassrum för att lägga böckerna i skåpet. Om
eleverna inte slutade sin undervisning vid samma tidpunkt skulle det kunna
bli en del spring i klassrum där det pågick undervisning. Därför behövde
lärarna komma överens om vilken tid eleverna skulle släppas, dels för att
inte väcka protester från eleverna om de gjorde olika, dels och i huvudsak
för att undvika spring och därmed störningar i undervisningen (hämtat från
fältanteckningar).
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Generellt kan man beskriva det som att lärarna i Anderslaget styrde graden av samarbete med ämneskollegor utifrån de praktiska behov som uppstod. När det krävdes att alla gjorde på samma sätt, som t.ex. vid nationella
prov eller vid tävlingar, kom de överens om regler och system för detta. I
vardagen verkade dock formen för samarbetet mellan ämneslärare mestadels
syfta till att underlätta eller undvika störningar i varandras klassrum. De
tycktes söka sig till varandra för att få kontroll på och för att upprätthålla sitt
individuella friutrymme i undervisningssituationen. Att träffas för att synkronisera betygskriterier, undervisningsupplägg och material tycktes vara
mest betydelsefullt för dem som undervisade parallellt i samma ämnen.
Dessa personer arbetade ofta i olika arbetslag.

6.2.3 Känslomässig uppbackning från kollegor
Lärarna backade ofta upp varandra känslomässigt i olika situationer. Ett
exempel på en sådan situation var när två av Anders mentorelever hade låst
in en tredje i ett omklädningsskåp (hämtat från fältanteckningar). De två
utövarna hade sedan gått iväg och lämnat den tredje inlåst en längre stund.
Den inlåsta pojken hade blivit rejält medtagen av situationen men ville inte
själv tala om händelsen. Anders som blivit informerad genom kollegor blev
upprörd men inte särskilt förvånad. Han menade att han hade haft på känn att
något inte stod rätt till. Dagen efter dök inte pojken upp i skolan varför Anders ringde hem till honom. Pojken berättade att han var sjuk och menade att
detta inte hade någon koppling till händelsen dagen innan. Han hade heller
inte berättat hemma om det som hade hänt.
Anders var upprörd men berättade att han inte ville pressa pojken mera.
Nästföljande dag kallade han in de båda ”förövarna” i arbetslagets arbetsrum
för ett allvarligt samtal. I samtalet gjorde han klart för dessa elever att han
tog händelsen på mycket stort allvar. Anders talade med dem en längre stund
och det framstod som att han släppte eleverna först när de visat någon form
av skam eller ånger. Efter samtalet berättade Anders att han brukar känna på
sig om det är något som är allvarligt och det var viktigt för honom att eleverna skulle förstå att lärare ser och hör mer än de tror.
För mig som följt Anders i agerandet framstod det som han ville agera
snabbt och effektivt. Han bad inte heller kollegorna om ytterligare information. Däremot talade han med några av kollegorna inom arbetslaget om händelsen men på ett mer känslomässigt sätt. I dessa samtal uttryckte han problematiken kring att den utsatta pojken ogärna hade talat om händelsen, vare
sig med honom eller med sina föräldrar. I ett sådant samtal uttryckte en lärare i Anderslaget att det var svårt att veta när man skulle lägga sig i eller
inte. Han menade att det pågår knuffande och kränkande behandling nästan
hela tiden mellan eleverna.
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Om jag ser att en elev knuffar till en annan när han går förbi så går ju inte jag
in och säger någonting om det. Men det är ju hemskt om den här eleven alltid
blir knuffad på alla andra lektioner också. Det är ju helt omöjligt för mig att
veta om det var en engångsföreteelse eller inte, om inte eleven säger något
själv. Och det skulle ju inte gå att lägga sig i allt man ser, man varken orkar
eller hinner, då fick man ju inte göra annat (utdrag ur fältanteckningar).

Samtal mellan kollegor om sådant som i exemplet föreföll främst syfta till att
ge varandra känslomässigt stöd och som ett sätt att kunna ”prata av sig”. Det
är också möjligt att betrakta samtalet som ett slags godkännande från kollegan. Att alla vet att de gör så mycket de förmår men det är omöjligt att göra
allt.

6.3 Fysiska förhållanden
De fysiska villkoren i Anderslaget var identiska med Karinlagets fysiska
villkor. Arbetslaget hade ett gemensamt arbetsrum där var och en förfogade
över en personlig arbetsplats. Den enda telefonen som fanns var gemensam
för hela arbetslaget och likaså fanns det en gemensam arbetsdator. Det var i
arbetsrummet som de gemensamma arbetslagsmötena genomfördes och det
var hit eleverna sökte sig om de letade efter någon av sina lärare. Anders
upplevde att det var lite mer spring i deras arbetslagsrum jämfört med de
övriga arbetslagen.
Men det är väl så att det är mera trafik i vårat arbetsrum, tror jag, både bland
vuxna och elever inte minst. Dörren är stängd men den är ofta öppen också
vad. Det är väl en viss skillnad där då alltså. Men jag vill inte påstå att det på
något sätt är sämre klimat mellan lärare och elever i de andra lagen, det tror
jag inte alltså (intervju med Anders s. 17).

De skillnader som Anders pekar på var dock inte något som jag lade märke
till. Karins lag föreföll snarare ha det på ett likvärdigt sätt. Skillnader fanns
dock i relation till Annikalaget som observerades vid en senare tidpunkt och
som främst berodde på att det laget inte hade något gemensamt arbetslagsrum. Oavsett jämförelsen så framstod Anders vara nöjd med hur arbetslagsrummet användes.
Och kommer det in elever så man kan skoja lite med som och snacka lite
skarpt och så där. Och sen så kollar man på klockan och konstaterar att nä, nu
är det dags att sätta igång. Då föser man ut eleverna och konstaterar att nu är
det lektion, då går vi dit. Jag tycker det funkar bra (intervju med Anders s.
17).

Lärarna blev också störda när de satt och arbetade i arbetsrummet men det
bekymrade inte Anders särskilt mycket.
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Alltså nackdelen är ju mindre ostörd. Självklart är det ju så, det märkte ju du
säkert också på mig vad, att i vissa lägen har jag planerat och tänkt att nu så
ska jag försöka att göra den här förberedelsen och sen så ska jag försöka titta
igenom dom här redovisningarna och sätta betyg på dom och sådär. Så blir det
inte för det ramlar in tre elever som bara har någonting som dom behöver reda
ut alltså. Så tar det fem minuter eller tio minuter eller någonting och sen
kommer en kollega in och har någonting och sådär. Då blir det ju hela tiden
att då prioriterar jag kontakterna och låter skrivbordsarbetet vila. Det ligger ju
kvar, det springer ju inte ifrån mig. Så jag får göra det vid ett senare tillfälle
då alltså. Men hittills, jag har klarat av att göra det vid ett senare tillfälle (intervju med Anders s. 17).[…] Men jag tycker det är väldigt viktigt att kontakterna upprätthålls hela tiden. Så att jag pratar gärna och ofta med dom som
finns i rummet. Därför att det löser så oerhört många frågeställningar och problem alltså. Så att det, jag väljer ju att använda en hel del utav min arbetstid
till det (intervju med Anders s. 18).

6.4 Svårigheter som motverkar samarbete mellan lärare
inom laget
Sådant som skapade svårigheter för samarbete i Anderslaget framträdde på
ett liknande sätt som i Karinlaget. Lärarna var t.ex. ganska eniga om känsligheten i att ge och ta personligt riktad kritik. En aspekt som Anders påpekade var vikten av respekt för personlighetsskillnader, att det inte går att
dundra fram och försöka förhandla om allt. Han menade att man måste vara
ödmjuk och att man ibland får ha lite överseende med att människor är lite
egensinniga (hämtat från fältanteckningar).
En lärare som var ny och oerfaren kunde rådfråga en mer erfaren kollega.
Annars var klassrumssituationen en individuell angelägenhet, vilket kunde
utelämna lärare åt sitt eget öde precis som var fallet i Karinlaget. Lärarna
menade t.ex. att de inte kunde påverka eller hjälpa sin kollega i undervisningen annat än om de gick in och tog över hennes klass, och det såg de inte
som någon bra lösning.
Anders berättade om vilka missar han gjorde i början och om svårigheten
att hitta balansen och upprätthålla en bra stämning i klassen.
Man känner inte av riktigt alltså. Man gör en del planeringsmissar. Man tror
att man ska hinna med saker och ting, och så visar det sig att eleverna inte reagerar riktigt som man hade trott från början alltså. Så klaffar inte planeringen
då alltså. … Och sen även relationerna till eleverna… innan man har känt av
och fått lite rutin på det, så kan man ju vara för snäll eller man kan vara för
otydlig eller man kan kanske vara lite för hård ibland också. Det funkar ju inte
heller, det gäller ju att hitta en nivå som stämmer med gruppen liksom. Man
brukar ju säga det, lite skämtsamt alltså, om man ger dom handen så tar de
hela armen och sen resten av kroppen… också! Man får väldigt svårt att räta
upp en sådan grupp sen då (intervju med Anders s. 1).
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6.5 Sammanfattning av Anderslagets samarbete
I likhet med Karinlaget samarbetade det här arbetslaget främst om information, beslut och planering. Att bestämma tid, rum och plats för olika verksamhetshändelser, enas kring kommande projektarbeten samt om att ta emot
information eller bemöta frågor från skolans rektor eller styrgrupp. Precis
som i Karinlaget diskuterades i regel inte det individuella utförandet. Men
det fanns en skillnad och det var att man diskuterade enskilda elever i högre
utsträckning. Det rörde sig dock om ett begränsat antal elever som hade en
särskilt problematisk skolsituation. Dessa samtal inverkade inte heller på de
enskilda lärarnas individuella friutrymmen. I övrigt diskuterades inte enskilda elever i någon större utsträckning utan var, såsom i Karinlaget, mentorns individuella ansvarsområde och angelägenhet. Samarbetet i Anderslaget var därför på det hela taget relativt likt Karinlagets samarbete.
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7 Annikalaget

7.1 Vad man samarbetade
samarbetade

om

och

hur

man

Även Annikalagets sätt att samarbeta liknade på många sätt de två föregående lagens samarbete. Här fanns också den tydliga uppdelningen mellan
samplanering och individuellt utförande. Samarbetet var även i det här arbetslaget till stor del inriktat på information, beslut och planering, medan den
egna undervisningen i klassrummet framträdde som en individuell angelägenhet. Vad som skiljde ut det här arbetslaget från de två föregående var att
det fanns konkreta uppgifter som involverade alla lagets medlemmar samt att
de arbetade utifrån ett gemensamt pedagogiskt ideal.

7.2 Vad talar man om?
I Annikalaget talade lärarna med varandra på ett sätt som tydligt anknöt till
elevernas uppgifter både vad gällde innehåll och omfattningen av lärarnas
egna arbetsinsatser. Däremot samtalade lärarna inte om hur de genomförde
sina respektive arbetsuppgifter på utförandenivå. Det föreföll istället vara
viktigt att vara överens kring de uppgifter som behandlades i arbetslaget
samtidigt som svårigheten att enas var ett återkommande dilemma.

7.2.1 Elevärenden
I Annikas arbetslag hanterades underlag för utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser på ett liknande sätt som i Karin- och Anderslaget, dvs.
genom att lägga in information i en gemensam databas. Exemplet nedan
visar hur det går till (arbetslagsmöte i Annikalaget s. 11).
Annika: Okej, då är det så här att det är ju inskrivning utav omdömen för årskurs åtta som är på gång, precis som vi har hållit på med utvecklingssamtal
med årskurs sju nu då. Och de mapparna finns ju där redan från i höstas, den
spalten är ju liksom tom. Det är bara att börja fylla i den.

Ibland hände det saker som gjorde att ett antal lärare kallades till informationsmöten med fokus på en specifik elev. Vilka lärare som berördes i dessa
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elevärenden hade ofta koppling till huruvida läraren undervisade eleven eller
inte. Nedanstående utsnitt kommer från arbetslagsmötet i Annikalaget och
handlar om att en mentor sammankallar lärare för att informera om en elevs
talsvårigheter (arbetslagsmöte i Annikalaget s. 34).
Annika: Så har jag ett meddelande också från Martin. Det kan ni väl få ta direkt för det går fort. Den tionde mars så klockan 14, dom som undervisar
Adam i 7b. Då kommer talpedagogen ifrån X-köping och hon heter Maria Nylander. Hon kommer alltså att prata om de talsvårigheter som han har då. Då
är det bra om dom som undervisar honom kan vara med. Det är en onsdag...
nästa vecka.
(Förvirrat småprat i bakgrunden)
Annika: Ja så har jag fattat det! Det kommer i alla fall en talpedagog och det
är även för brorsan som heter Magnus som går i ett annat arbetslag. Så det
kanske blir några ifrån det också då.
Sofia: Hur observant är jag?
Anna: Jag med, jag är lika förvånad!
Sofia: Jag har inte märkt någonting!
Annika: Ja, så sa Martin till mig idag.

Huruvida det är Martin eller kanske Adam själv och hans föräldrar som ordnat detta besök framgår inte av samtalet. Tydligt var dock att lärarna i laget
inte hade upplevt något konstigt med Adams tal och därför blev överraskade
av det oväntade besöket. Här blev visserligen alla lärare som undervisade
Adam kallade till mötet med talpedagogen men det är uppenbart att ingen
tidigare frågat dem hur de hade upplevt Adams tal. Exemplet visar att det är
de berörda lärarna som har kallats till mötet med talpedagogen och att de
övriga lärarna i laget lämnas utanför.

7.2.2 Diskussion om ett skrivet bedömningsunderlag
Hur ett omdöme formuleras kan påverka en annan lärares förutsättningar att
utföra ett utvecklingssamtal. Läraren Tomas refererar i nedanstående citat till
ett tidigare utvecklingssamtal där han av en annan lärare fått ett omdöme
som han tyckte fungerade överraskande bra som underlag vid just ett utvecklingssamtal. Han berättar för de andra i laget om sin positiva erfarenhet
och ett för honom lyckat sätt att skriva omdömet innehållsligt. Han menar att
om omdömet även innehåller positiva aspekter kan det förbättra förutsättningarna för och underlätta förmedlandet av negativ kritik (arbetslagsmöte i
Annikalaget s. 12).
Tomas: Det var så himla bra skrivet om den här eleven, tycker jag, som har
det knöligt och bråkigt. Och jag vill alltså ta upp det som en otrolig styrka.
När man har det där samtalet, det blir så bra när man har tagit fasta på det som
de kan och det som är positivt för dem. Då tycker inte jag man behöver bli
undanhållen av det andra.
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Medlemmarna i arbetslaget samtalade sedan lite runt vikten att lyfta fram
både positiva och negativa saker. Det ansågs lättare för läraren att framföra
negativ kritik om det också gavs positiv kritik. Dessutom ansåg lärarna att
båda sidorna var nödvändiga för att identifiera och lyfta fram framsteg hos
eleven.
Elevens skolsituation ansågs vara mentorns egen angelägenhet i de andra
stora arbetslagen. I Annikas lag föreföll det som om banden mellan mentor
och mentorelever var ännu starkare. Visserligen talade arbetslaget ofta om
eleverna men då i generella termer och som en kollektiv grupp. Detta blev
tydligt när någon i arbetslaget försökte föra ner diskussionen på individnivå.
Katrin, som skrivit det omdöme Tomas refererade till, förstod inte själv vad
det var hon hade gjort så bra (arbetslagsmöte i Annikalaget s. 13).
Katrin: Är det bara jag som inte vet vad ni pratar om?

Efter Katrins fråga börjar lärarna i arbetslaget tala i mun på varandra. Annika
avbryter diskussionen.
Annika: Det spelar inte så stor roll. För det handlar ju om det här med att
kunna skriva det som är bra vad. Jag menar att när man läser om elever och
elevers utveckling så är det ju viktigt att man skriver att det här är du bra på,
att man börjar med det.
Katrin: Jag vill mer veta vad det är jag har skrivit om, vad har jag gjort?

Arbetslaget bryter ut i skratt varpå Annika svarar;
Annika: Jaså, jaha! Jag vet inte vem det är men det spelar ingen roll. Men det
är viktigt att man tar det då! [det positiva först] Men alltså, det är viktigt att
man även tar sådant som bör förbättras och förändras. Det såklart, det får man
ju inte vara rädd för! Annars blir det ju ingen utveckling! … Hm … Någonting mer om omdömen och mappar?

På det här sättet tycktes en lärares handling kunna ge upphov till en gemensam diskussion inom arbetslaget. Men när Katrin, som skrivit omdömet, ville
konkretisera diskussionen och knyta an till vad hon skrivit tog det stopp.
Arbetslagets diskussion stannade därför på en generell nivå. För Katrin innebar det att hon under mötessamtalet inte fick något konkret svar på sin fråga
och för arbetslaget innebar det att det generellt intressanta i samtalet inte
konkretiserades med Katrins omdöme som exempel.

7.2.3 Samtal om uppgiftens innehåll och omfattning
Lärarna i Annikalaget talade en hel del om uppgifters innehåll och omfattning. Nedanstående exempel handlar om hur lärarna inför en klasskonferens
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diskuterade innebörden i uppgiften att betygsvarna elever (arbetslagsmöte i
Annikalaget s. 33-34).
Annika: Betygsvarningar… och eventuella sänkningar. Och nu är det nu lite
kris, då får man ju elda på dem istället vad! För jag menar vi ska ju inte behöva sänka VG och MVG också.
Sara: Vi får gå igenom det också… (Sara reflekterar över vad hon just sagt.)
Vad? Sänkningar? Är inte det bara IG varningar?
Annika: Jo men det är ju om det liksom är risk för att det lilla svaga G:et
hänger i luften!
Sara: Ja men då är det IG varning!
Annika: Betygsvarning, så att säga!
Sara: Ja men precis…
(Det uppstår viss förvirring i laget)
Anita: Går man in och varnar från VG till G eller?
Annika: Jag tror att man, det vore lite schysst att göra det!

Lärarna förefaller här protestera mot omfattningen i uppgiften att betygsvarna. Annika får till slut ändå de andra lärarna att gå med på att varna även vid
risk för sänkningar av betyg även om de vid samtalets slut verkade lite uppgivna över det merarbete som krävs för att ”vara lite schysst”.
Annika: Ja jag tycker ni gärna kunde börja den 8:e!
Anita: Nu på måndag, om en vecka?
Sara: Om en vecka alltså?
(Det småskrattas i bakgrunden)
Annika: Okej! Känns det bra om vi gör så?

Det förefaller som om utvecklingsledaren Annika vanligen är den som får
igenom sina åsikter och idéer i detta lag. Hon verkar samtidigt vara den som
strukturerar upp samtalet och ser till att alla lärare i arbetslaget delar med sig
av åsikter.

7.3 Temaarbetet
Temaarbetet inom Annikalaget berörde inte all undervisning. Temaarbetet
omfattade fyra lektionstimmar i veckan och organiserades så att några ämneslärare stod för undervisningen medan elevernas arbetsböcker rättades av
respektive mentor. Eftersom alla lärare i Annikalaget var mentorer, var det
några av lärarna som både undervisade och rättade arbetsböcker. Av naturliga skäl hade inte alla mentorer samma ämneskunskaper och det var därför
nödvändigt att ha gemensamma kriterier att utgå ifrån vid rättningen.
Laget utformade arbetsbeskrivningar som berättade hur eleverna skulle
göra i de olika stegen och vad som skulle finnas med i slutprodukten. Annika
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visade mig en matris som beskrev mål och bedömningskriterier för en forskningsuppgift.
Vi sätter upp mål och kurser för vad de [eleverna] ska göra som en grund, som
alla ska göra. Dessutom sätter vi upp några sociala mål och lite övriga grejer
vi ska göra. För godkänt ska jag klara av de här bitarna, liksom att vi sätter
upp sådant att det ska man ha fixat när man har kommit igenom det här [klarat
av en betygsnivå]. … Jag har inte sett något sådant från dem[de andra lagen]
att de har gjort något liknande. Däremot måste de sätta upp några mål men jag
vet inte riktigt vilka typer av mål för jag har aldrig sett deras blad, om de har
gjort något (intervju med Annika s. 34).

Annika var den som brukade driva frågorna i arbetslaget om hur temaarbeten
relaterade till kursplaner och uppnåendemål. Men hon menade att det var
skillnad på hur hon förberedde sig och talade med lärarna i arbetslaget jämfört med hur hon förberedde sig och talade med föräldrar. Inför lärarna menade hon att det räckte med att hon hade ett hum om vad som står i styrdokumenten men med föräldrar var det viktigt att vara mer precis och noggrann.
Ska man säga till föräldrar på en föräldrakväll då är det rätt så viktigt att liksom att man riktar det rätt vad. Att det är rätt djup i det. Och jag menar när jag
sitter med lärarna ibland, då är det inte säkert att jag har tittat. Jag har för mig
att det är så här och så här, kan jag säga då vad. För då tycker jag, vill man
kolla så kan de också gå och kolla sina ämnesspecifika grejer i sådana fall. Då
är det inte alltid jag har checkat upp så jag vet ungefär hur formuleringen är.
Men med föräldrar tycker jag det är viktigt (intervju med Annika s. 4).

Det Annika berättade tyder på att även om det samtalas om kriterier och
lärandemål inom laget, så berör dessa samtal endast temaarbetet. Kriterier
och lärandemål som var kopplade till elevernas temaböcker tycktes dock
orsaka en del problem när dessa skulle examineras. Speciellt svårt tycktes
det vara när elever bevakar sina slutbetyg.

7.3.1 Niornas examensarbete
Inom arbetslaget uppstod svårigheter när Annikalaget skulle samordna sig
kring niornas examensarbeten, som var den slutliga uppgiften inom ramen
för temat det sista skolåret. Svårigheterna tycktes bero på oenigheter om
arbetsbelastningen samt motsättningar mellan vad som betraktades som en
gemensam angelägenhet och som ett individuellt ansvar för respektive lärare. I nedanstående exempel är examinationsarbetets syfte och arbetsbördan
både för dem själva och för eleverna föremål för diskussion. Det tycktes
dock vara en besvärlig fråga att finna en lösning på eftersom de både hade
olika uppfattningar och ansåg sig orka med olika mycket arbete. När Annika
flaggade för att det var hög tid att börja tänka på niornas examensarbeten,
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påbörjades en diskussion där det framkom att vissa lärare inom laget inte
ansåg att examensarbetet var meningsfullt. Annika tycktes reagera med förvåning över de åsikter som kom fram (arbetslagsmöte i Annika laget s. 3539).
Annika: Det var det här med examensarbetet för årskurs nio, idéer och omfattning. Och den vill jag bara släppa för ni ska börja fundera på det. Därför
att vi ska hamna rätt och att det ska bli bra från början och att det ska bli rätt
svårighetsgrad. Vi har ju tyvärr ett minus med oss i fatet med det som hände
med niorna förra våren. Och de här niorna är ju liksom lite negativa i sin tanke
från början och därför känns det att det är viktigt att det är viktigt att vi har
diskuterat igenom det här bra och lägger det på rätt nivå. För annars tror jag
det blir tokigt!
Anne: Jag måste säga, vi är inte överens om de ska göra examensarbete...
(skratt) … tror jag, i arbetslaget!
Annika: Nehej!?[överraskat och frågande]
Anne: För vi är nog några stycken som inte riktigt ser det positiva. … Jag vet
inte, jag har inte sett plusen med det! Jag ser inte vinsten med det!
Annika: Du ser inte vinsten!?
Anne: Nej!
Katrin: Jag har ju bara varit med ett år i och för sig. Men jag ser inte heller
någon vinst med det! För det första är de så trötta alla våra nioelever, och då
ska man tvinga dem med en ytterligare arbetsuppgift.

Anne påpekar att det blir för mycket arbete för dem som också behöver
jobba med att bli godkända i ämnen där de fått betygsvarning och att det
dessutom kan uppfattas som att dessa elever blir bestraffade.
Anne: Det blir ett straff för dem som inte har klarat målen!
Annika: Ett straff?
Anne: Jag känner att eleverna också tycker det.

Annika återkopplar till fjolåret och menar att de då ställde lite för höga krav
på eleverna. Det fick till följd att många elever slapp undan examinationsuppgiften både av oförklarliga skäl och på grund av föräldrars invändningar.
Annika: Alltså i våras kändes det lite grand så, tyckte jag också, och det kändes inte bra. Det är väl därför jag säger det att det är viktigt att vi lägger det på
rätt nivå. För det kändes som att förra året fick en del slippa av alla möjliga
konstiga anledningar. Det känns absolut inte bra som det gjordes i våras.
Anne: Föräldrarna hade bra argument, de som fick slippa och så!

Annika argumenterar för hur viktigt det är att de får rätt verktyg för att klara
uppgiften och att den ligger på rätt nivå. Framför allt att eleverna får chansen
att jobba med sådant de själva tycker är intressant och roligt, får göra något
de kan visa upp och vara stolta över. Men Anne hävdar att det borde vara
valfritt. De som behöver eller vill borde få chansen att klara/höja sina betyg
och inte behöva sitta med ett stort ämnesöverskridande examensarbete.
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Anne: Jag kan tycka att de borde ha möjlighet att istället få jobba mot högre
kriterier om de vill det.

I detta läge tar samtalet ytterligare en vändning när Annika påpekar att eleverna kan jobba mot högre kriterier inom ramen för examensarbetet.
Annika: Men det är ju det jag tycker de ska visa då med sådana (examensarbeten), ifall de vill det.

Men det är ju inte så enkelt, menar Anne, om de olika arbetsområdena i uppgiften inte har någon naturlig anknytning till de ämnen där eleverna behöver
jobba med sina kriterier för att nå godkänt betyg.
Anne: Fast det går inte att få med alla, som till exempel om de har olika arbetsområden till exempel i NO och så där, som inte riktigt är knutna till
varandra, då är det jättesvårt att få in det i ett arbete.
Annika: Då beror det ju på vad det är för kriterier de har kvar! Om det är om
de ska känna till hur ljus uppträder eller någonting…

Här börjar samtalet kring syftet och nyttan för eleven spetsas till. Anne som
tagit fasta på Annikas formulering ”känna till” menar att det inte räcker om
en elev vill nå högre betygsnivåer genom examensarbetet.
Anne: Fast de på högre kriterier är ju inte att känna till.
Annika: Nej, och då tror jag att man kan få in det i ett temajobb! … För då
handlar det om att kunna liksom sätta samman kunskaper du har från olika arbetsområden och skriva ner egna tankar och någon analys av någonting. Det
är ju ett högre steg. Det är ju MVG nivå att du använder dig av det du tidigare
lärt dig på lägre nivåer. … Men alltså vi pratade ju också om att vi skulle ha
en NO och en SO inriktning på något vis. Det fick ju inte bara handla om
blommor utan att det skulle finnas lite vidsyntare tankar. När vi lever i den
värld vi lever i är det ju inte bara kemi eller bara historia, utan en sammanvävd bit.

Detta mynnar ut i att Anne pekar på att det aldrig har förekommit att någon
elev lyckats höja sina betyg med hjälp av examensarbetet, inte hos henne i
alla fall.
Anne: Jag har inte fått in en enda en som har varit inne på högre kriterier på
NO:n, som har hjälpt deras NO så.

Då händer det något i samtalet. Från det att arbetslaget har diskuterat examensarbetet som en gemensam angelägenhet blir det plötsligt Annes enskilda angelägenhet att eleverna inte kan visa på högre kvaliteter i examensarbetet.
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Annika: Ja det kan jag ju inte hjälpa. Men det är ju också ditt, jag kan inte
svara på det om det har varit så tidigare.

Lotta är den som följer upp den nyväckta samtalstråden, dvs. lärarens individuella arbete. Hon menar att det inte bara handlar om att lyckas formulera en
bra och tydlig uppgift. Det leder ju till merarbete som ska tas om hand och
följas upp. Just den tiden skulle dessutom inte läraren Anne vara på skolan
och hon uppfattas av andra lärare vara en viktig medarbetare i sammanhanget på grund av sina ämneskunskaper.
Lotta: Sedan är det ju också, tycker jag, inte bara ur elevsituationen, utan
mycket ur vår arbetssituation. Att få så himla mycket mer arbete i just det
också, bara för niorna. Jag menar att niorna ska jobba med det där också. Sedan så kommer ju inte Anne att vara här… För man ska lyckas driva det här
också. Det är ju också en nyttoaspekt i det här.

Annika hävdar nu att det ändå var sex veckor som skulle fyllas med undervisning och elevuppgifter, vilket borde underlätta arbetsbördan, menade hon,
både för elevernas och för lärarnas del om det fanns en färdigt strukturerad
uppgift att hålla sig till. Det förefaller som om Annika helt enkelt ansåg att
det var hög tid att börja strukturera uppgiften omedelbart för att kunna undvika fjolårets misstag.
Annika: En strukturerad uppgift är det ju lättare att jobba med än en som inte
är strukturerad.

Men Lotta ger sig inte. Hon försöker ge sin minnesbild av det som hände
föregående år och hur hon då hade det.
Lotta: Jag vet, jag har haft jättelite till dem som har åtgärdsprogram och så. Så
det har varit en lista av saker och ting som jag inte haft tid till. För att det har
tagit en hel del tid att jag ska hjälpa dem att forma sin ide och forma liksom
den forskning som de ska jobba med och så, mot den biten som är No betingad. Sedan så får jag massor mera att rätta. Förra året blev det bara kaos av
alltihopa för då var det vissa som inte gjorde, de jobbade på högre kriterier
som föräldrarna tyckte att det hade de rätten till. De ville att de skulle få chansen att jobba på det eftersom de hade skött sig, de hade inte åtgärder och så.
Och då kunde jag inte hjälpa dem heller, utan alltihopa kändes som att det
ramlade mellan två stolar… hela kalaset.

Samtalet leder nu in på ett nytt spår och berör nu istället arbetsfördelningen
mellan mentorernas arbete och ämneslärarnas. Vem har ansvar att göra vad
och vems angelägenhet är det att ta hand om niornas examensarbeten?
Lotta: Jag känner liksom om de får göra examensarbeten så borde det ligga på
mentorerna att rätta dem och så där.
Annika: Ja men det har vi väl gjort!? Jag har ju läst dem som ni har haft förut.
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Lotta: Men det var ju ändå vi som fick sitta med dem! Vi måste ju titta på allihop!

Det visar sig att arbetsfördelningen och ansvarsfrågan inte heller var helt
oproblematisk eftersom eleverna skall redovisa arbetet både muntligt och
skriftligt.
Annika: Jo, ja, alltså vad vi har gjort förut det är att Anna och Sofia och du då
var ju med förra året, men det har ju varit Ulrika tidigare då, har turats om att
vara med så att man alltid har varit två när de har redovisat.
Lotta: Mentorerna borde rätta deras och sedan…
Annika: Jo men alltså det här handlar om att de ska presentera det muntligt.
Det skriftliga arbetet har man som mentor läst och signerat sedan.

Formellt sett förefaller arbetsfördelningen vara ganska tydlig men Lotta,
Anna och Sofia menar att det i praktiken ändå inte blir som de bestämt. Dels
med anledning av mentorernas osäkerhet vid bedömningen men också med
anledning av elevernas försök att höja sitt slutbetyg i ett ämne som berörs i
examensarbetet.
Lotta: Fast jag fick läsa alla No, …
Anna: Ja precis!
Lotta: …jag fick läsa varenda en i No, för att mentorerna de…
Sofia: Det fick jag med förut. Det här måste kollas igenom om det ska vara i
högre kriterier. Och istället för att bara inte få kriterierna rakt av och rätta, vilket har varit, då måste man läsa liksom en hel, en forskning som är NO, SO
inblandat och så. Det fick ju jag arbete efter arbete efter arbete… och ” kan
inte du läsa innan jag lämnar in det till min mentor och så där, för att jag har
NO i det”.
Annika: Men om de har ett jobb som de är nöjda med, som är en SO del i eller
en NO del i, då så klart att dom vill visa det för dig för att få det bedömt!

Lärarnas överenskommelser om arbetsfördelningen tycktes inte kunna hanteras på ett enkelt sätt i relation till vem av lärarna som eleverna väljer att
vända sig till. SO och NO-lärarna, som i det här fallet var de starka motståndarna till examensarbetet, menade att examensarbetet slår på ett ojämlikt sätt
mot olika lärare just för att examensarbetet alltid baseras på SO och NO. De
undrade varför det alltid måste baseras på dessa ämnen, varför inte på engelska någon gång? Medlemmarna i arbetslaget samtalade en stund kring
förslag på alternativa lösningar. I den diskussionen var det fler som var med
och hade synpunkter, inte bara de lärare som upplevde sig drabbade. Dock
kunde de inte enas vilket mynnade ut i att de bordlade ärendet. De bestämde
att ge var och en tid att tänka på eget håll samt att låta mentorerna ”luska”
lite med sina nior hur de ställde sig i frågan.
Samtalets innehåll visar på hur svårt det kan vara för lärare att komma
överens och fatta gemensamma beslut som alla kan förlika sig med. I detta
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exempel uppstod tydliga oenigheter angående nytta och arbetsbörda samt
motsättningar mellan olika lärare vad gäller arbetsfördelning och individuellt
ansvar. När oklarheter och motsättningar på individnivå framträdde verkade
detta utmynna i att diskussionerna blev diffusa och svepande. En motsättning
kunde leda till en ytterligare motsättning och resultatet verkade bli en mängd
ouppklarade motsättningar som i sin tur tycktes motverka lärarnas möjligheter att ta gemensamma beslut. Att inte nå fram till gemensamma beslut
tycktes leda till att lärarna kände sig osäkra i sitt individuella arbetsutförande
både vad gällde uppgifternas konkreta innehåll och deras omfattning. Denna
osäkerhet kom också till uttryck när medlemmarna i Annikalaget hamnande i
diskussioner om oklara ramar för olika uppgifters innehåll.

7.4 De fysiska
samarbetet

förhållandena

som

villkor

för

Lärarna i Annikalaget uppehöll sig i högre grad än andra lärare i högstadiets
gemensamma lärarrum, vilket sannolikt berodde på avsaknaden av ett eget
gemensamt arbetsrum. Det var i det gemensamma lärarrummet de kunde
träffas och samspråka under dagen. Inom Annikalaget var också undergrupper mer framträdande jämfört med de andra lagen, något som förmodligen
också hade att göra med att lärarna i Annikalaget inte hade något gemensamt
arbetsrum. Lagmedlemmarnas arbetsplatser var i stället fördelade så att två
till fyra personer satt tillsammans i olika arbetsrum. Det föreföll vara de
personer som delade arbetsrum som bildade egna undergrupper. Det fanns
också andra problem som innebar att arbeten, som inte utfördes vid skrivbordet såsom möten och arbete vid den gemensamma datorn, kunde krocka
med andra lärares aktiviteter. Vem som använde ett rum blev därför en förhandlingsfråga mellan lärarna. Detta tas upp under nästa rubrik.
7.4.1.1 Samtal om rumslig organisering
Skolan hade problem med nätverket under några dagar vilket orsakade en del
problem vid hanteringen av det gemensamma digitala dokumentationssystemet. Inför inskrivningen av åttornas omdömen hade problemet skapat en viss
oro och tidspress. Det var viktigt för lärarna att nätverket fungerade så att
alla skulle hinna lägga in sina omdömen innan utvecklingssamtalen påbörjades. Tiden var knapp och den gemensamma arbetsdatorn var placerad i ett
mindre konferensrum. Sofia påtalade att datorrummet (konferensrummet)
just för tillfället användes för sjuornas utvecklingssamtal samtidigt som alla
behövde komma åt datorn för att skriva in åttornas omdömen. Hon hade
själv behövt använda datorn när Anita satt där mitt uppe i ett utvecklingssamtal med en elev och föräldrar (arbetslagsmöte i Annikalaget s. 12).
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Sofia: Kan vi inte undvika att ha utvecklingssamtal i datorrummet, det är jättetokigt! Man kan ju inte sitta och jobba där då!
Anita: Nej, nej men då ska inte jag sitta där nästa gång.

Ovanstående exempel visar på ett av de problem de fysiska villkoren skapade. Men lärarna i laget tycktes vara vana vid den här typen av krockar och
det verkade inte heller vara särskilt problematiskt för dem att komma överens om sådana saker.

7.5 Svårigheter som motverkar samarbete mellan lärare
inom laget
7.5.1 Alla ska uttrycka sin åsikt men innebär det allas
delaktighet och inflytande?
Med anledning av att arbetslagen fungerade olika och oberoende av varandra
blev kompetensutveckling en fråga för vardera laget att ta beslut om och
samordna. T.ex. så hade Annikalaget under ett tidigare arbetslagsmöte bestämt att använda den gemensamma arbetslagstiden vid sex tillfällen under
det innevarande året för att fortbilda sig inom den särskilda pedagogiska
inriktning som var gemensam för laget. Och nu var frågan huruvida alla
kunde och orkade med ytterligare kompetensutveckling, utöver fortbildningen i pedagogik, och söka pengar även för att finansiera handledning. Annika
hörde sig för med var och en inom laget och de fick svara i tur och ordning.
Lärarna tyckte lite olika. Vissa sade tveklöst ja medan andra ”passade” eller
svarade nej på frågan. Svårigheten tycktes vara att tiden och orken inte
räckte både till fortbildning i pedagogik och till handledning. Någon undrade
inledningsvis om det var möjligt att kombinera detta tidsmässigt på något
vis, t.ex. att diskutera pedagogiken under handledningen. Men Annika ville
att alla skulle svara ett generellt ja eller nej innan de diskuterade innehållet
(arbetslagsmöte i Annikalaget s. 3-5).
Annika: Man kanske ska titta på vad de andra tycker också först innan vi fortsätter?

Efter att alla redovisat sin åsikt sammanfattade Annika att halva laget tyckte
på ett sätt och andra halvan på ett annat. Hon vill därefter gå vidare för att
diskutera frågan med utgångspunkt från alla synpunkter. Men Tomas gjorde
henne uppmärksam på att de inte hade fått veta vad hon själv tyckte. När
Annika berättade det kom en ny infallsvinkel in i samtalet. Skulle de kanske
pröva en annan handledare?
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Annika: Ja jag kände så här att jag skulle mycket väl kunna tänka mig att
skriva upp kanske tre gånger handledning och söka pengar på det om vi får.
Och frågan är ju, ska vi prova någon annan än Erik och så vidare. För nu har
det varit några andra namn uppe på tapeten, som rektorn har nämnt då. Karinlaget har börjat med något annat namn men jag kommer inte ihåg vem det var
just nu.

Lärarna fastnade en stund i samtal om vem Karinlaget handleddes av. Annika avvaktade en stund men bröt sedan av för att klargöra det ekonomiska
utgångsläget.
Annika: Nej men alltså det kostar ju pengar. Och det är därför i sådana fall
om vi ska skriva upp handledning under en punkt och våra namn och sedan
skriva tre träffar och så en kostnad, ta reda på vad det kostar, så har vi en möjlighet. För rektorn sa nu alltså i onsdags att det finns ju möjlighet att revidera
det här. Det är ju bättre att ha haft det med och sedan säga att vi tog bara två
gånger eller vi ville ha fyra gånger istället för att inte ha skrivit någonting alls
och komma på det i efterhand. Det var lite så jag kände då!

Sofia vill tala mer om tidsutrymmet och kopplade tillbaka till den frågan.
Sofia: Jo och sedan så får vi ju se på tidsfrågan.
Lotta: Sa vi sex gånger pedagogik?
Annika: Under ett år ja!
Lotta: Och då har vi redan börjat med det en eller två gånger redan. Då är det
fyra gånger kvar… (Lotta blir avbruten av Annika)
Annika: Och så kanske vi kan få in en gång till.
Lotta: … i år, jag menar sju gånger till på ett år?!
Annika: Hm … Ska vi fylla på handledning då eller?

Ralf tycktes bli osäker på om det handlade om övertidsarbete.
Ralf: Så det är inte extratid vi har?
Annika: Nej, utan vi har ju tagit av vår arbetslagtid för det här då.
Ralf: Men du tycker att vi kan det sju gånger till per termin?

Lärarna kom därefter in på frågan huruvida kvällarna lämpade sig för detta
arbete.
Sofia: Men det är ju bra om man kan lägga fortbildning i pedagogik också under vanliga arbetstiden. Jag menar det är ju inte bara sex kvällar, för att det är
ju ganska tungt.
Ralf: Det att man lägger under arbetstid det räcker inte, man måste ha det ett
par gånger utanför, varje termin. Man kan gott lägga den ett par gånger under
den tiden också och så ett par gånger utanför.

Annika verkade nu anse att samtalet for iväg och försökte vända tillbaka till
den ursprungliga diskussionen.
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Annika: Men egentligen, hur vi organiserar, om vi vill liksom säga att; vi kan
inte göra det här, så är det bättre tycker jag att säga ifrån än att komma och
säga efteråt att; det här vill vi ha nu! Alltså det är lättare att säga att vi gjorde
bara två gånger eller vi gjorde … ingen gång alls vad.
Lotta: Så du menar …
Annika: Ja, så att vi liksom backar och säger att det här avstod vi. Men frågan
är hur många gånger ni tycker, om vi ska sätta upp tre gånger som vi har för
en termin om vi tänker oss att det blir en del utav vårterminen, så har vi ju
hösten och våren att använda de här gångerna. För jag menar tre gånger bör vi
ha om vi ska igenom, tycker jag.
Tomas: Det är nästan dåligt, tycker jag att det är.
Annika: Ja, men det är ju det minsta vi behöver om det ska bli något.
Tomas: Tänker du per termin eller tänker du läsårsvis?
Annika: Jag tänker på det här året som det är pengar vi söker. Om vi sedan
inte orkar med några i höst för att vi lägger tiden på fortbildning i pedagogik,
så har vi det över till nästa termin och lägger allt på den terminen. Är du med?
Det kan ju vi välja själva sedan hur vi vill lägga upp. När vi känner att vi har
störst behov.
Annika: Ska jag skriva fyra gånger istället, tycker ni det att vi ska söka på
fyra?
Tomas: Ja det är bra!
(Flera instämmande röster)

Kompetensutvecklingsfrågan tycktes ha väckt en rad olika funderingar hos
lärarna. Lärarna kom dock överens om att söka pengar för handledning men
med det förbehållet att resurserna kanske inte skulle utnyttjas. Trots att Annika var noga med att ge utrymme för alla att bidra med sina egna ställningstaganden verkade det vara svårt för lärarna att komma fram till ett beslut.
Det verkade inte som om svårigheten låg i att säga sin mening, utan snarare
att få gehör för individuella uppfattningar när lärarna inom laget tyckte olika.
Man kan i exemplet ovan se en strävan hos Annika, att hålla strukturen och
tempot i det gemensamma samtalet. När samtalet tenderar att fara iväg kan
Annikas förhållningssätt fylla en viktig funktion såsom t.ex. när hon hindrar
enstaka inlägg att få för stort utrymme i samtalet på bekostnad av andras
talutrymme. Samtidigt framstår hon vara den som lägger normen för det man
samtalar om och hur det gemensamma arbetet kan förstås och hanteras.

7.5.2 Mentoransvaret
angelägenheter

och

undervisningen

som

enskilda

Lärarna hade fria händer att utnyttja både mentortiden och tiden för undervisning på ett sätt som de själva ansåg passade. Det som var gemensamt och
karaktäristiskt för Ullas och Annikas mentortid var att dessa båda lärare upprätthöll en mer personlig kontakt med eleverna utöver den information som
delgavs dem. Annika beskrev hur hon gjorde skillnad på mentortiden och
vanlig undervisning. Hon talade inte om personliga eller privata saker med
eleverna under lektionstid eftersom hon tyckte det var viktigt att upprätthålla
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både sin egen och elevernas integritet. Hon behövde ju inte veta en massa
privata saker om eleverna för att lära dem att räkna. Inte heller ville hon att
de skulle veta allt om henne. Under mentortiden kunde hon däremot förhålla
sig mer personlig för att på så sätt ha bättre möjligheter att lära känna eleverna och för att kunna få reda på hur de upplevde sin skolsituation. Och för
att få eleverna att berätta om sig själva var det naturligt för henne att berätta
mer om sig själv. Mentortiden och undervisningen hade olika syften, enligt
Annika, och därför förhöll hon sig också väldigt olika till eleverna i de olika
sammanhangen.
Även Ulla var noga med att få kontakt med eleverna under mentortiden
genom att vara personlig. Det syftet hade hon, till skillnad från Annika, även
i sin undervisning. Kontakten med eleverna var viktig, menade Ulla. Hon
arbetade medvetet med att komma i närkontakt med alla sina elever. Ulla
berättade om hur hon iakttog elevernas reaktioner på hennes bemötande och
hur hon ofta tänkte ut och prövade nya förhållningssätt.
Ulla bedrev den teoretiska undervisningen i hemkunskap sittande med
eleverna runt ett bord. Då brukade hon t.ex. se till att sitta bredvid olika elever från gång till gång. Hon berättade också hur hon kunde använda sina
iakttagelser vid praktikövningarna som underlag för att se vem som var utsatt för t.ex. mobbing.
Eftersom de inte sitter i sin bänk, utan de far runt och ... man ser när någon
sparkar på någon annan eller snärtar med handduken och varför är den utsatt
för det och så. Jo jag ser mycket! (Intervju med Ulla s. 3)

Men även om Ulla själv tog vara på sina iakttagelser berättade hon inte för
de andra i laget om hur de kunde använda hennes erfarenheter från lektionerna för att studera elevers eventuella utsatthet. Det föreföll som om hon i
stället gjorde sina upptäckter till sin egen angelägenhet i klassrumssituationen.

7.5.3 Skillnader
mellan
kollegiesammanhanget

elevsammanhanget

och

Ulla berättade också om att vissa personliga egenskaper som utgjorde möjligheter i klassrumssituationen kunde behöva döljas inför kollegor för att
undvika risken för att bli hånad eller utskrattad. Ett exempel på detta var
hennes egna dyslexiproblem. I klassrummet kunde hon p.g.a. sina egna svårigheter avdramatisera elevers eventuella dyslexi genom av vara öppen med
sig själv och göra stavningen till en gemensam angelägenhet med eleverna.
När Ulla i undervisningen behövde skriva inför eleverna hände det ofta att
hon själv frågade eleverna hur ord stavades eller att eleverna påpekade felstavade ord.
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Här [i klassrummet] har jag ju stavat fel tusen gånger och jag har aldrig förlorat en enda poäng på det. Jag har bara vunnit. För någon säger; Ulla det där är
fel, man stavar inte så där! Vad bra, säger jag, att du kan hjälpa mig… och då
får jag stava fel och vi ändrar det (intervju med Ulla s. 26).

Öppenheten tyckte hon inte var lika lätt att upprätthålla med kollegor. Förr i
tiden hade hon inte brytt sig utan skrivit lappar och satt upp i lärarrummet
om behov uppstod. Idag var hon mer försiktig.
Har jag satt upp lappar på personalrummet med felstavningar, då har jag förlorat poäng. Och då har det varit riktigt jobbigt ibland. […] Nu ber jag alltid någon att titta. Jag sätter aldrig upp en lapp utan att någon har tittat på den, så
jag ska slippa skratten från alla kollegor. För det är ju mer det här förlöjligandet (intervju med Ulla s. 26).

Ulla menade att personliga egenskaper kan väcka olika acceptans i elevsammanhanget kontra kollegiesammanhanget. Hennes berättelse är ett exempel på hur olika reaktioner från kollegor och elever kan leda till att man
som lärare upprätthåller olika förhållningssätt gentemot kollegor respektive
elever.

7.5.4 Kritik i samtal med kollegor
Att ge varandra kritik och att våga visa sina tillkortakommanden föreföll
vara generellt svårt för lärarna i samtliga stora lag på skolan. Annika hävdade dock att man inte bör dölja sina brister och att det för henne själv inte
var särskilt svårt att ta upp kritik, även sådant som var relaterat till personliga förhållningssätt.
Är man saklig, tydlig och ärlig finns det ingenting att förlora. Man kan alltid
hävda att man har gjort rätt eller gjort det. Man kan också erkänna att man har
gjort fel om man har gjort ett misstag. Men det finns liksom ingenting att
gömma, för gör man det så är man farligt ute (intervju med Annika s. 25-26).

Men lätt tycktes det ändå inte vara trots dessa tydliga principer. Vissa problem kan vara så känsliga att lärarna undviker att tala om dem.
Jag fick en fråga igår, som jag inte riktigt vet än hur jag ska hantera, på ett utvecklingssamtal. Jag tog det med en kollega och sa så här att jag fick en grej
igår. Och då hade hon fått [samma klagomål] utav sin elev också. Då så sa
hon så här; Då vill inte jag vara med när du ska prata om det! (Annika skrattar) (intervju med Annika s. 26).

Annika förklarade vidare vad det var för klagomål som kom från eleven på
utvecklingssamtalet.
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Problematiken är då när en lärare går ifrån klassrummet, utan att tala om vart
den tar vägen, under lektionstid och är borta en längre stund och eleverna behöver hjälp och inte har någon att fråga (intervju med Annika s. 27).

När jag frågade Annika vad hon trodde att detta kan bero på svarade hon
eftertänksamt;
Trött… behöver liksom komma ifrån eller inte orkar. Eller annars att man har
ett beteende som man inte tänker på. … Och då gäller det att man blir medveten om det att man har det beteendet i sådana fall. Jag tror att det finns sådana som inte ens kommer ihåg att de gick iväg därifrån, och så möter de någon annan där och pratar med, och så tar den personen kaffe och då tar den
första kaffe… förstår du? Liksom lite mer det, man tappar tråden vad. … Men
det var det min kollega menade var svårt att gå in i och diskutera (intervju
med Annika s. 27).

Annika ville helst att eleverna själva skulle tala med berörd lärare om oklarheter uppstod i klassrummet. Därför hade hon uppmanat eleven att själv
fråga läraren vart hon tänkte ta vägen innan hon gick. Utifrån det hade hon
beslutat sig för att avvakta och senare höra sig för med eleven om det skett
några förändringar.
Det gäller bara att de vågar. Jag tror kanske att tjejer vågar, hoppas det! Eller
jag hoppas det. Jag tänkte kolla det när jag kommer tillbaka från fjällen. Den
här veckan får gå nu, får jag se. … Så får jag kolla med henne tänkte jag och
fråga henne. Liksom, har du sagt något eller har någon annan sagt någonting
eller är det likadant fortfarande? Så tänker jag fråga henne (intervju med Annika s. 27).

Annika beskrev hur viktigt hon själv tyckte det var att tala om för klassen
vart hon gick och hur länge hon tänkte vara borta om det var så att hon behövde gå ifrån. Men än så länge var detta ingenting man hade diskuterat i
arbetslaget.
I vårt arbetslag har vi ju inte pratat om de här grejerna. Vi har pratat om det
här att passa tider och hur viktigt det är, det har vi ju gjort men inte liksom det
här att man, om man går iväg (intervju med Annika s. 28).

Trots att det alltså, enligt Annika, borde vara lätt att tala med varandra bara
man är rak och tydlig, framstod det ändå som ett problem när hon berättade
om en konkret situation.

7.5.5 Enighet – en utmaning för den enskilda läraren
Det föreföll som om lärarna i Annikas arbetslag i högre omfattning än lärarna i de andra studerade arbetslagen brottades med olika sätt att tänka inom
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de alla i laget samordna sig kring temaprojektens ämnesinnehåll, mål och
betygskriterier. Annika pekade just på detta, som hon menade särskilde hennes arbetslag från de andra stora arbetslagen.
Jag tror att det är mycket ”lagtänkande” överhuvudtaget på vår skola. Sen
kanske det är mer eller mindre, alltså det varierar ju i våra lag det vet jag ju.
… Vi samarbetar nog mer om själva ämnesbitarna än vad de gör kanske i de
andra (intervju med Annika s. 29).

Men kravet på att komma överens kunde innebära svårigheter för en enskild
medarbetare i relation till de kollektiva överenskommelser som utvecklades i
laget. Annika menade att sådana överenskommelser kunde upplevas som
både svåra att förhålla sig till och besvärliga att arbeta efter för den enskilde
läraren.
Alltså laget kräver ju en del utav dig, att du ska vara med och delaktig och vi
ska jobba åt mål. Och jag menar, är man då inte riktigt säker på att man är den
personen själv så man vill det, plus att man är lite trött eller plus att man inte
kanske vill just nu eller någonting annat. Det gör det ju inte enklare! (Intervju
med Annika s. 29)

Även om Annika ansåg att deras sätt att arbeta var väldigt bra för eleverna
menade hon att det gick åt väldigt mycket tid och energi när så många personer måste enas kring värderingar som sedan skulle styra dem i arbetets
utförande.
Det handlar om värdegrundsfrågor och det gäller liksom att vara eniga. Och
svårigheten är ju att enas där därför att man tycker att olika saker är så olika
väsentligt. […] Men alltså det här med att jobba tillsammans. Det tar tid att
jobba tillsammans. Det går liksom fortare om jag kör mitt eget race. Så är det
ju. Då behöver jag ju inte konferera med någon annan eller prata med någon
annan om vad jag gör. Jag gör som jag själv vill (intervju med Annika s. 17).

Sättet att samarbeta kunde i den meningen, enligt Annika, inte anses vara
särskilt effektiv om man vill spara tid och pengar. Den stora vinsten, menade
hon, var i stället den som eleverna gjorde. Eleverna fick bättre undervisningskvalitet men för lärarnas del innebar det egentligen en belastning både
vad gäller tid och energi. Det var helt enkelt en fråga om att orka, att vara
driven och inte ge upp så lätt.

7.6 Den drivna lagledaren kontra lagmedlemmarna
Annika menade att många lärare har kapitulerat och av någon slags uppgivenhetsskäl har slutat att markera gränser för eleverna på skolan. Det får
man inte göra, menade hon, för det är att svika eleverna. Annika menade att
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alla vuxna som arbetar på skolan måste visa ett tydligt ansvarstagande. Men
att det för den skull inte är självklart att hon alltid skall blanda sig i händelser
som berör de andra lagens elever.
Om det händer något framför mina ögon då måste jag ju agera som vuxen. Jag
menar det jag inte ser, jag kan ju inte gå in någon annans rum eller någon annans korridor bara för att Kalle kommer och säger; Där borta slåss de! Inte går
jag bort då om det är i områden där jag hoppas att det finns andra vuxna. Är
det så att någon säger att; Du måste gå dit för det är ingen där! Då säger de ju
det och då får jag väl gå dit då. Men annars allt jag möter måste jag ju reagera
på som jag inte tycker är okej (intervju med Annika s. 35).

Själv försökte hon att påverka sina lagmedlemmar att ta större ansvar. Men
hon tyckte att vissa lärare egentligen inte alls passar för läraryrket. Hon pekade också på mentaliteten i dagens samhälle och menade att det har vuxit
fram ett slappt förhållningssätt som även kommer till uttryck hos vissa lärare
i skolan.
Jag har ju mött flera underbara lärare när jag har jobbat men det finns ju sådana som jag känner liksom; Du skulle inte vara här! (intervju med Annika s.
15)

Hon fortsatte med att konkretisera det hon inte gillade och hänvisade bl.a. till
vad som utspelade sig under ett tidigare arbetslagsmöte.
Det är så tungrott, det är svårt att liksom göra någonting, man är liksom så
fastlåst. Om man kommer med en idé så går inte det. Det är sådär som att; Åh
det är så mycket jobb! Du var med i måndags, det här när man säger att det är
så mycket jobb, jag orkar inte! Och det värsta är att det inte är de äldre människorna som säger det i första hand, utan det är de yngre. De som är 10-15 år
yngre än vad jag är. Och det skrämmer mig! ... Jag tror det handlar om en
mentalitet att vad man har ingjutet. Man har på något sätt skapat en bild av att
man tror att allting ska vara så lätt. Det ska vara så soft och man ska flyta omkring alltså (intervju med Annika s. 15).

7.6.1 Reaktioner från arbetslaget när arbetet känns tungt
Vissa inom Annikalaget uttryckte öppet sin frustration över känslan att aldrig riktigt räcka till. Tomas, en av de äldre lärarna i Annikalaget, uttryckte
vid ett tillfälle i lärarrummet att han började må dåligt av arbetsbördan. Han
upplevde det väldigt svårt att sätta gränser för hur mycket arbetet fick ta av
hans privata tid. Han ville gärna klara av att säga ifrån mer men fick känslan
av att inte vara duglig när han försökte (hämtat från fältanteckningar).
Annika beskrevs ofta som duktig av andra lärare på skolan – väldigt duktig! Annika handledde två lärarkandidater under tiden jag observerade
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henne, och även lärarkandidaterna vittnade om Annikas förträfflighet (hämtat från fältanteckningar).
Tomas som inte kände sig lika duglig menade dock att han snart inte hade
något privatliv och att han började känna sig uppäten av jobbet. Karin som
också deltog i samtalet tyckte att just detta var viktigt att tänka på och svarade därför Tomas att ”man gör så gott man kan inom den tid man har betalt
för men sen räcker det” (utdrag ur fältanteckningar under observation med
Karin). Här förelåg en skillnad i Annikalaget jämfört med Karinlaget och
Anderslaget. I Annikalaget verkade lärarna vara mer pressade än i de andra
arbetslagen.
Ulla, en av lärarna som arbetar i Annikalaget, beskrev hur arbetslagsmöten gick till när deras utvecklingsledare inte var närvarande.
Om Annika inte är med på ett arbetslagsmöte så kan jag sätta en ganska stor
summa pengar på att det är ett mycket kort arbetslagsmöte, mycket kortare tid.
Och att första frågan som väcks är; Hur fort ska vi komma därifrån?… Och
varför gör vi det? Då kan vi ju fråga om vi jobbar för hennes skull … eller vad
är det vi jobbar för? (Intervju med Ulla s. 15)

Nu var det ju inte alla lagmedlemmar som hade invändningar mot Annikas
ledarstil. Ulla tillhörde snarare den skara som uppskattade Annikas insatser.
I linje med vad Annika berättat om sina upplevelser om motståndet från
vissa lärare inom laget, kan man tänka sig att lärarna kände sig pressade och
ofria och därmed sökte stöd hos varandra genom att erkänna varandras behov av andrum. Vissa tog också kontakt med andra lärare och utvecklingsledare, kanske för att få stöd för sin uppfattning. Av den anledningen tycktes
utvecklingsledare och lärare från andra arbetslag ha mer insyn i hur lärare
upplevde medlemskapet i Annikas arbetslag än tvärtom.
Jag driver nog på det i vårt arbetslag. Om de, hur de driver i de andra kan jag
inte riktigt säga idag! (Intervju med Annika s. 4)

7.7 Sammanfattning av Annikalagets samarbete
Precis som i de två första arbetslagen innebar samarbetet i Annikalaget en
gemensam planering genom uppdelning av individuella ansvarsområden.
Mycket av samarbetet handlade om att bestämma tid, rum och plats för olika
verksamhetshändelser, enas kring kommande projektarbeten samt ta emot
information eller bemöta frågor från skolans rektor eller styrgrupp. Enskilda
händelser eller enskilda elever togs dock inte alls upp till diskussion utan
tillskrevs helt och hållet den enskilda lärarens ansvarsområde. I de fall lärarna talade om elever var det i generella termer, dvs. man talade om elever
som ett kollektiv. Det som särskiljde det här lagets samarbete från Karinlaget
och Anderslaget var att det fanns ett inom laget antaget pedagogiskt ideal
126

och en arbetsuppgift som inbegrep samtliga lagmedlemmar. Här verkade
motsättningar mellan individuellt ansvarstagande och kollektiva överenskommelser kunna uppstå. Det gemensamma temaarbetet tycktes få konsekvensen att ständiga förhandlingar uppstod kring uppgifternas syften, ramar
och innehåll: vad lärarna förväntades göra, hur mycket de förväntades göra,
av vem det skulle göras och till vilken nytta det alls sker?
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8 Ollegruppen

8.1 Verksamheten och samarbetet
Ollegruppens samarbete var helt olikt de föregående arbetslagens samarbete.
Gruppen bestod av fem personer som undervisade sex elever i tre sammanhängande lokaler. Dörrarna mellan lokalerna stod alltid öppna och personalen rörde sig mellan rummen när de undervisade. Förutom Olle ingick Sofie,
Yvonne, Gunilla och Rolf i Ollegruppen. Undervisningen skedde huvudsakligen i basämnena engelska, matematik och svenska.
Verksamheten var ny och hade startat under föregående termin. Av psykosociala orsaker och koncentrationssvårigheter i skolarbetet hade eleverna,
som alla var pojkar, lyfts bort från sina ordinarie klasser. Syftet var att med
specialpedagogiska metoder träna barnens färdigheter så att de så småningom kunde slussas tillbaka och undervisas i sina vanliga klasser.
Med anledning av pojkarnas sociala svårigheter arbetade personalgruppen
med tydlighet och fostrande inslag. Ollegruppen jobbade även med målet att
pojkarna i framtiden skulle kunna fungera socialt i samhället och därmed
undvika en kriminellt inriktad karriär, som de menade är en större risk för
dessa barn. När en elev lämnades ensam en liten stund, t.ex. under tiden som
läraren hjälpte en annan elev, kunde det hända att någon elev lockade en
annan till samtal. Samtal mellan pojkarna ledde också ofta till större konflikter. Så förutom risken att en svårfångad arbetskoncentration bröts för eleverna fanns risken att verbala konflikter utvecklades mellan pojkarna och att
dessa inte sällan utvecklades till slagsmål. En lugn klassrumssituation kunde
på ett ögonblick vända till tumult och vilt slagsmål. För att få kontroll över
klassrumssituationen delade personalen upp sig och tog undervisningsansvar
för några elever vardera under hela skoldagen. De tvära kasten från lugn till
kaos reste krav på personalens ständiga närvaro och sammanhållning för att
hela tiden kunna ligga steget före och tillsammans agera förebyggande mot
olika former av konflikter. Så fort en i personalen uppfattade spänningar i
luften eller om en incident inträffat, liten eller stor, informerades de andra
lärarna. Undervisningen utgick hela tiden från elevernas sinnesstämning och
förmåga i stunden. Verksamheten blev därför lite flytande under dagen.
Längd och innehåll kunde aldrig med bestämdhet avgöras i förväg. Rast- och
lunchtider var ungefärliga och togs när det var ”läge”.
Fyra av de fem lärarna i personalgruppen arbetade också med annan verksamhet på skolan och med andra elever, vilket Olle menade var väldigt bra.
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För är man bara den här lilla gruppen, då kan man bli lite insnöad! Därför är
det bra att se andra barn också, och det har ju två positiva saker! Dels att vi
behåller den normala elevbilden och också att vi får mer inblick i dom andra
arbetslagen och dom får inblick i oss, vilka vi är! (intervju med Olle s. 12)

Varje dag avslutades med att lärarna dokumenterade dagens händelser. Oftast skedde det under eftermiddagsmötet men i de fall mötet uteblev utfördes
ändå en dokumentation av någon av lärarna i Ollegruppen. Dokumentationen
sparades i pärmar som personalen också läste frekvent för att uppdatera sig
om de senaste händelserna. Om en ur personalen varit sjuk eller av annan
anledning frånvarande uppdaterade läraren sig genom att läsa dokumentationen. Utöver det så bad den som varit borta ofta kollegorna om att få en
utförligare berättelse. På det här sättet höll man varandra uppdaterade om
dagliga händelser.
Ett framträdande inslag i Ollegruppen var att eleverna hade stort inflytande över innehållet och undervisningen i olika ämnen. Lika viktigt som att
se elevens förmåga och stötta honom att hitta sitt eget sätt att lära, ansåg
personalen det vara att vara lyhörd för den enskilde elevens mottaglighet och
känsloläge i stunden. Enligt Olle var detta mer viktigt med eleverna i Ollegruppen jämfört med eleverna i vanliga klasser.
Jag tycker att det handlar ännu mer här om att lära eleverna strategier för att
komma förbi problem. Som i matten, jag sa ju förut att jag inte är nöjd med
hur matteboken förklarar olika saker. Det finns andra förklaringar som jag har
sett andra matteböcker gjort som jag har fastnat mycket bättre för och tycker
är mycket bättre. Och då handlar det ju om att hitta just den strategin som
fastnar eller passar just det här barnet. Och att säga det just när det gör barnet
är mottagligt. För jag kan inte prata om strategier med Hubert när han var som
han var före lunch. Det är ju som att slå huvudet i väggen (intervju med Olle
s. 8-9).

Undervisningen omfattade främst engelska, matematik och svenska eftersom
man ansåg att dessa ämnen var viktigast. Dessutom menade man att eleverna
inte klarade att undervisas i fler ämnen med de sociala svårigheter som de
hade. I periferin fanns också en specialpedagog som eleverna gick till för
individuellt undervisningsstöd i svenska. Sättet att organisera undervisningen innebar att lärarna även undervisade inom ämnen där de själva inte kände
sig alldeles säkra.
Man måste kunna rycka in på olika sätt när man jobbar i en sådan här grupp.
Det är sådan skillnad att jobba som lärare i en sådan här grupp än att jobba
som lärare enbart i sitt ämne. För där är det jätteviktigt att man kan sitt ämne.
Det är det ju så här också men man måste kunna hoppa in på vad som helst
här. För är eleven sugen på engelska då kan inte jag säga nu jobbar vi i matten, eftersom det är jag som är här. Utan då får jag jobba i engelska och så försöker jag hjälpa till så gott det går. För det är så viktigt att bygga på elevens
intresse här (intervju med Olle s. 5).
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Inom arbetsgruppen erkände man varandra som experter på olika områden.
Man tog också tillvara varandras sätt att tänka om eleverna som mottagare
för olika utvecklingsstrategier. Samtalen fördes dock inte inför eleverna om
inte kollegorna bad varandra om hjälp i stunden. Personalen menade att de
inte bröt in i varandras undervisning i onödan, eftersom det var viktigt att
visa inför eleverna att alla i personalen var lika mycket värda. Oftast diskuterade personalen sådana här saker under sina dagliga eftermiddagsmöten när
eleverna gått hem. För att dessa samtal skulle vara möjliga menade Olle att
man måste acceptera att alla kan bidra med olika saker som främjar elevernas hela utveckling. En person behövde inte vara duktig på allt utan kunde
bidra till helheten utifrån sin speciella förmåga.
Jag kanske är jätteduktig på en sak men jag är inte förmer för det. För den
andra personen kan vara mycket duktigare än mig på någonting annat, som
eleven också behöver (intervju med Olle s. 5).

Citatet belyser något som samtliga inom gruppen uttryckte på olika vis och
visar på uppfattningen i arbetsgruppen att eleverna var deras gemensamma
angelägenhet. Det var inte frågan om att agera vid sidan av varandra utan
snarare komplettera och sammanfläta varandras färdigheter utifrån ett gemensamt ansvar för eleverna och uppgifterna som följde med dem.

8.2 Vad talar man om?
I den här gruppen talade man med varandra fortlöpande och om allt som
berörde arbetet med eleverna. I det följande ska jag försöka ge en bild av vad
man samtalade om och hur man samtalade.

8.2.1 På eftermiddagsmöten
Personalen i Ollegruppen kan beskrivas som varandras observatörer. Man
förhöll sig konstruktivt granskande både till andras och sitt eget agerande
med eleverna. I och med att lärarna såg varandra undervisa kunde de jämföra
sina inbördes och olika strategier, vilket gav upphov till att de hjälpte
varandra att utvecklas. Olle, som var behörig matematiklärare, beskrev hur
han kunde komma en kollega till hjälp och vara ett kompetensstöd i ett ämne
där kollegan kände sig mer osäker.
Matten kan jag förklara på ett sätt som både Sofie och eleverna förstår. Sofie
tänker ju på matten på ett annat sätt och då kanske hon kommer fram till svaret men förklarar på ett sätt som inte är korrekt. Sådant försöker vi prata om
under de här småmötena, i alla ämnen (intervju med Olle s. 9).
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Matematikböckerna var ett diskussionsämne under ett eftermiddagsmöte. I
exemplet talas det om hur de upplever svårigheter med en bok i matematik
(eftermiddagsmöte i Ollegruppen s. 20-21).
Yvonne: Fast jag tycker den här boken är alltför krånglig! Jag förstår inte när
jag läser frågan en gång snabbt.
Sofie: Vilken då?
Olle: Matteboken!
Sofie: Nej men visst är den konstig?!
Yvonne: Ja, och så jag förstår ingenting ibland.
Sofie: Och de ska ju vara lite lätta! Man undrar om man är helt dum i huvudet
när man själv inte riktigt hänger med och förstår vad dom menar!
Yvonne: Och ibland har jag fått gå och kolla efteråt; Har jag tänkt rätt?
Olle: Nej jag tycker inte om författarens uttryckssätt i uppgifterna.
Yvonne: Nej det är jätte…
Olle: Det är inte bara själva textuppgiften, utan även förklaringarna på hur
man ska lösa.
Sofie: Ja, men eller hur? Precis! För de är så omständliga.
Olle: Ja
Yvonne: Jag hade enklare…
Sofie: Johan hade division, kort division, och så sa jag; titta nu på den här
orangea rutan. Och jag såg att han inte fattade någonting och sen så började vi
och så var det ju inga problem men förklaringen hade han ju aldrig orkat sätta
sig in i.
Yvonne: Nej, och sen förstår man inte riktigt vad dom menar. Det var som jag
frågade dig häromdagen när du var där.

På det här sättet fångade lärarna ofta in både sitt eget och elevernas agerande. Intressant är också att de berättade för varandra om saker de själva
upplevt vara svårt att klara av i undervisningen. Även om de tillsammans
konstaterade att det är boken som är omständligt skriven och svår att förstå,
hänvisade de både till sina egna tillkortakommanden och till upplevelsen av
elevens svårigheter att förstå. Man diskuterade också avgränsat om enskilda
elever och hur de inom gruppen kunde hantera och stötta elevens utveckling.
8.2.1.1 Elevers utveckling
Eleven Leif har haft svårigheter att skriva och att visa upp uppgifter inom
svenskan. I exemplet har han skrivit en liten text och personalgruppen funderar på hur de ska stötta honom vidare (eftermiddagsmöte i Ollegruppen s. 35).
Olle: Kan du läsa Leifs uppgift?
Sofie: Hm, uppgiften var ju att, det var ju delar av sidor i textboken där det är
bilder och så får man välja bild… och så får man skriva fritt efter en bild. Och
då valde han en bild på en pojke som sitter och fiskar i Stockholm. Och då var
det kul först för han har trasiga jeans och det var ju lodis och det här vad. Då
har han skrivit så här, och det här är mycket, jättemycket!
Gunilla: För att vara Leif, ja!
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Sofie: …och datum!
Olle: Det fick jag honom att skriva dit sen!

Sofie läser högt för de andra vad Leif skrivit, varefter samtalet fortsätter.
Olle: Undrar hur mycket han har skrivit om sig själv?
Sofie: Jag tycker det var gulligt!
Gunilla: Ja (viskande)
Sofie: Jag tycker det var jättefint! Men, men och då är det lite svårt med dom
här barnen, för att det är uppmuntrande och han har ju skrivit mycket!
Gunilla: Ja (viskande)
Sofie: Och det är lite inlevelse och han har tänkt, jättebra så vad! Och då är
frågan om, hur mycket av det här ”han” ska man, alltså hur mycket ska man
gå in på det här rent tekniska. Det kan man ju inte göra nu i det här läget!?

De samtalar lite om vilka fel som finns i texten och vad som är bra och enas
om hur texten ska kommenteras.
Olle: Alltså jag tycker det är bara en enda sak som du ska kommentera.
Sofie: Ja, och det är ju inget fel på, alltså stavningen är ju okej. Det är inget
stort problem. Det här ska ju specialpedagogen få se också. Men jag blir liksom lite rörd ändå.
Gunilla: Ja, jamen då, han är ju på väg. Han är ju på gång att kunna sätta sig
ner och göra saker och ting. För förut har det ju hela tiden varit; Nej! Nej!
Yvonne: Och han visar det.
Sofie: Ja, för det har ju varit ett problem förut att han inte vill visa, att han har
så dåligt självförtroende. Men alltså jag tycker när jag har elever, förut också,
och det har säkert du också känt, att det finns ju liksom ofta två kategorier
barn. Den ena kategorin skriver rätt alltså rent tekniskt och så vad men inte så
mycket innehåll. Men det finns ingenting att klaga på. Sen har vi dom här
andra som skriver, som verkligen berättar något men som inte har någon koll
på det tekniska med liksom kommatering och så där. Och då är det så viktigt
liksom att stötta dom här som är berättare, så att inte dom lägger av. För man
hoppas ju att så småningom om dom fortsätter, så kommer det att komma.
Och då är ju han en berättare, tycker jag.
Gunilla: Hm
Sofie: Så det här är ju verkligen, det här är ju verkligen något man ska uppmuntra. Jag ska skriva kommentar och gå igenom med honom i morgon. Men
det var faktiskt kul att se! Jättekul!

Samtalen om elevernas arbete kom oftast till uttryck på ett konkret sätt och
hanterades som en gemensam ansvarsuppgift. Detta tycktes bl.a. bero på att
lärarna tog vid varandras arbete med eleverna genom de personalväxlingar
som skedde. Förutom ett gemensamt förhållningssätt föreföll det därför som
om gemensamma ställningstaganden kring undervisningsstrategier var viktiga.
En betydelsefull omständighet för den gemensamma hanteringen verkade
också vara att det inte krävdes så mycket av den enskilde läraren i form av
för- och efterarbete i relation till eleverna. Det krävdes heller inte några höga
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ämneskunskaper för undervisningen vilket framstod som en förutsättning för
lärarnas möjligheter att undervisa i andra ämnen än sina egna.
... det är inte lika mycket planering i den här gruppen som när man är, ja kalla
det för normal klasslärare eller vad som helst, vanlig ämneslärare. Det är inte
lika mycket rättning det är inte lika mycket planering i förväg för lektioner.
För att dom har ju inte kommit så långt. Och man kommer inte så långt med
dom heller, per lektion (intervju med Olle s. 2).

8.3 Koppling mellan händelser under dagen och
personalens eftermiddagssamtal
Varje morgon inleddes med att personalen dukade upp frukost vid det stora
bordet. Följande scenario utspelade sig en morgon när de satt tillsammans
med de fyra elever.
Conny anländer under tiden de andra sitter och äter och Jens har blivit uppmanad att gå direkt till cafeterian. Efter en liten stund av allmänt prat om saker som hänt både de vuxna och eleverna kollar Olle upp frukostordningen
med eleverna. Har man ätit frukost hemma får man bara ta en macka, annars
kan man ta fler… Sune motsätter sig men enligt en överenskommelse med
hemmet så får han inte äta mer eftersom han äter frukost hemma (utdrag ur
fältanteckningar).

Under eftermiddagsmötet diskuterade personalen Sunes frukostvanor (eftermiddagsmöte i Ollegruppen s. 2).
Sofie: Sune ska ju bara äta frukost hemma och jag frågade honom idag: Äter
du frukost hemma? Då såg han lite skuldmedveten ut. För han ska ju inte äta
så mycket här! Man kan hålla ögonen på honom! Han får ju äta men han ska
inte trycka i sig tre mackor på raken!
Olle: En macka räcker ju!
Sofie: Hm!
Olle: Eller fil!
Yvonne: Nej, vi får ju inte säga till honom heller!
Gunilla: Jag sa till honom i veckan och det hade ju inte jag någonting med att
göra. Jo det berättade jag för honom att, det hade jag visst det för vi hade
kommit överens på mötet! Ja men du var inte med!
Sofie: Men säger han så till dig? Det har du inte med att göra!
Gunilla: Ja, ja! För jag var inte med på mötet!
Sofie: Alltså han är inte dummare än att han vet att det är fel, att han inte får
säga så!
Gunilla: Men han gör ju en chansning för jag sa… Han hade tagit tre smörgåsar och då sa jag; Sune du vet vad vi kom överens om på mötet och det var att
du skulle äta frukost och så kunde du ta någon smörgås! Nej, han kunde äta
hur mycket han ville för det hade inte jag med att göra!
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Ollegruppen var generellt alltid konkreta och specifika i sina beskrivningar. I
detta exempel ser man tydligt hur de kopplar till något som hänt, vad eleverna gjorde eller sa och vad de själva gjorde eller sa. Gunilla, som inte var med
på ett utvecklingssamtal med Sune och hans föräldrar, skulle inte behöva
riskera att bli motarbetad när hon försökte upprätthålla de överenskommelser
som gjorts. Personalgruppen menade att eleverna ofta försöker spela ut dem
mot varandra, något som verkade motivera dem att alltid vara eniga i sitt
förhållningssätt mot eleverna.
Om vi inte vet vad vi har bestämt i gruppen, så frågar dom den som inte vet
och så får dom ju igenom det ändå. … Det är så utstuderat här, så bestämmer
vi en sak då måste alla få besked om det direkt. Alla måste följa det! […] Vi
är väldigt olika i ämnen, hur vi jobbar och hur vi är som personer men hur vi
är gemensamt i gruppen tycker vi ändå att vi är väldigt lika! (intervju med
Olle s. 9)

8.4 Pågående konflikter mellan elever
Oroligheter eller bråk mellan elever var ofta något som problematiserades i
Ollegruppen. Oavsett om det gällde inom den egna gruppen eller generellt på
skolan. En pågående konflikt mellan elever beskrevs kunna vara både segdragen och kunna påverka hela verksamheten negativt. Personalen menade
att en konflikt mellan två elever ofta drog med sig de andra som antingen tog
parti eller nästlade sig in i och därmed förvärrade situationen. Aggressioner
och utspel kunde när som helst blossa upp överraskande och med full kraft.
Under min närvaro pågick en konflikt mellan Jens och Conny. Personalen
bestämde därför att Jens som hade hotat och inte kunde låta bli att söka bråk
med Conny skulle följa med Gunilla till cafeterian. De andra fem stannade
kvar för vanlig undervisning. På det här sättet menade Ollegruppen att de
skapade bättre förutsättningar för elevernas arbetskoncentration under lektionstid. Men trots personalens ansträngningar uppstod det en konflikt mellan
pojkarna under en rast.
Klockan är halv tio och Olle uppmanar eleverna att ta rast. Eleverna lämnar
klassrummet. Sofie och Gunilla går upp till skolans gemensamma lärarrum för
att dricka kaffe och pausa. Olle följer inte med dem. Han dricker inte kaffe
och vistas hellre i korridorerna under rasten för att vara tillgänglig om något
skulle hända. Efter en stund och på uppmaning av Olle blir Sofie och Gunilla
hämtade av två elever p.g.a. ett bråk som uppstått mellan Jens och Conny och
som personalen försöker hålla isär p.g.a. en allvarligare och pågående konflikt. De följer eleverna tillbaka till klassrummet där Olle sitter i soffhörnan
med två andra elever. I den här situationen har Olle bedömt att han inte ensam
klarar konflikten. Risken för att våldsamma utspel blossar upp till liv framstår
alltför överhängande. Tillsammans försöker personalen lugna ner resten av
eleverna och reda ut vad som hänt (utdrag ur fältanteckningar).
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Under eftermiddagsmötet uppdaterade man varandra om hur de två eleverna
som var i konflikt fungerat under dagen och hur kontakt med hemmen hade
skett. Gunilla som hade haft Jens med sig i elevcafeterian berättade om hur
det varit och hur hon försökt undvika möten med de övriga i elevgruppen. I
cafeterian hade det gått ganska bra men hon menade att Jens hade varit ”taggad” (eftermiddagsmöte i Ollegruppen s. 1-2).
Gunilla: Han har varit taggad! Och sen så skulle vi gå och äta. Ja han gick
upp till specialpedagogen, jättebra, det var inget snack om det utan han gick
upp då. Och sen efter maten så gick, eller vi gick med detsamma till maten.
För jag tänkte att ni kom ju där. Så han hann ju precis ut när ni kom gåendes
då. Och sen i alla fall så sa jag, gå till cafeterian så träffas vi där. Men han var
ju inte där när jag kom dit. Så jag ringde efter honom, så var han i [en annan
del av skolan]. Och dom hade spelat någon amerikansk fotboll i korridoren.
Och när han kom dit, han var kolsvart i ögonen och har ont i nacken. Då berättade han att dom hade hållit på där och brottats och så hade väl han fått
någonting i nacken. Så han skulle ju döda den. Men då sa jag det att; Är du
med i leken så, jag vet ju inte vad det var för…
Olle: Då kanske han släppte fokus på Conny i alla fall.
Gunilla: Nej lugn får du höra. Och så i alla fall så sa jag; Jens, nu tycker jag
du går hem så får mamma ta och titta på nacken på dig. För jag tittade och det
fanns ingen svullnad men det kan ju hända att det var någon sträckning. Så jag
pratade med honom och nej han skulle inte gå hem. Jens, sa jag, nu går du
hem för jag vill ringa till mamma och säga att det här har varit en bra dag, sa
jag. Så vi stod ju utanför och då när Hubert och Conny går förbi så gör dom ju
så här till honom (visar en gest). Och han blir ju kolsvart.
Olle: Och det gör dom bakom ryggen på honom?!
Gunilla: Ja, för du gick före och dom två kommer efter. Då vart han ju kolsvart och då skulle han ju döda igen vad. Då sa jag Jens du slutar nu, nu tar du
och går hem. Så samtidigt när jag hade tagit ut honom där utanför så ringer
jag till hans mamma och pratar om att det har varit jättebra dag och att vi ska
fortsätta ha ett bra avslut så att därför får han gå hem nu vad. Och hon fanns
hemma och skulle ta emot honom, så såg jag hur han gick. Och då sa jag att
han har varit i en korridor och fått någon knäck på nacken eller ja ont i nacken
har han i alla fall. Titta på det! Sedan är han lite arg för att dom har hållit på
att brottas men han har själv varit i leken, som jag sa då. Och så gick han i alla
fall och har jag varit och tittat där, och han finns inte kvar i korridorerna i alla
fall.
Olle: Än så länge!
Gunilla: Än så länge, han kommer kanske. Men i alla fall, vi har gjort en deal
han och jag, vi har önskat varandra trevligt sportlov och sådana där saker. Nu
hoppas jag att han stannar kvar hemma.
Sofie: Du har inte sett att han är kvar alltså?
Gunilla: Nej… och Jens mamma önskade oss ett skönt och lugnt sportlov.
Olle: Sa du då om det här? [om bråket mellan Jens och Conny]
Gunilla: Nej det var inte läge för det, hon hade för mycket släkt runt omkring.
För jag frågade om vi kunde prata ostört, och det kunde vi inte nu, men det
ska vi ta. Så det ska jag ta i lugn och ro med henne. För tydligen så är inte familjen informerad med alla saker som hon gör. För då när jag pratade med
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henne den här kvällen, då gick hon in i ett annat rum för hon sa att; alla ska
inte lyssna på saker och ting. Så, så har den herren varit idag. … Men han äter
ju otroligt mycket energi alltså. Han äter så oj!

Förutom elevvårdskonferenserna, hade personalen fortlöpande kontakt med
hemmen om något inträffat under dagen. T.ex. när en elev blev hemskickad
så kontaktades hemmet för att varsko om elevens tidiga hemkomst och för
att informera om vad som hänt och vad som orsakade dagens avstängning
från skolan. Enligt personalen hände det också att de ringde upp hemmet när
en dag varit ovanligt bra. De menade att avsikten var att skapa balans mellan
det positiva och negativa i skolan och för att upprätthålla förtroendet och
engagemanget från föräldrarna och därmed undvika att de drog sig undan.

8.5 Oroligheter på skolan
Under ett morgonmöte med hela skolans personal informerades om oroligheter på skolan. När Ollegruppen senare samma morgon samlades i sina
lokaler efter morgonmötet informerades också de lärare, som inte varit med
på morgonmötet, om oroligheterna. Denna information menade lärarna i
Ollegruppen var viktig eftersom negativa stämningar på skolan i hög grad
påverkade deras elevgrupp då de var extra mottagliga och reagerade oroligt
på spänningar och konflikter. Dessutom hade de den pågående konflikten
mellan Jens och Conny att hantera.
Personalen följde upp morgonens information och diskuterade dagens
stämning under ett eftermiddagsmöte (eftermiddagsmöte i Ollegruppen s. 3).
Olle: Alltså om vi tar nu på lunchen, för jag gick hit direkt. Jag kände att det
var så oroligt idag. Inte att dom var onormalt otrevliga mot varandra, utan det
var som det brukar vara, fast lite mer.
Sofie: Popcorn var dom idag.
Olle: Riktiga popcorn, och dom stod och sparka på varandra och var allmänt
otrevliga hur dom pratade men det gick inte att ha dem i korridoren.
Gunilla: Nej!
Olle: Och då när jag tog in dom här, alltså dom fortsatte ju med könsord och
buffade på varandra och som popcornens popcornkung där, höll Sune på där
han satt.
Yvonne: Men det var ju redan innan lunchen också!
Sofie: Men han var ju nu, innan dom skulle gå hem, då plötsligt då slocknade
ju Sune ner.
Olle: Hm!
Gunilla: Ja!
Sofie: För då har han varit så igång, så då är han liksom inte här!
Gunilla: Men kan det vara att dom håller på att ladda nu inför sportlovet, att
dom är så taggade? De vet, en del vet att de inte får göra någonting andra vet
att de ska göra saker och ting? Jag vet inte om det har någonting med det att
göra eller om det är rent allmänt oro i gruppen!
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Olle: Nej, jag vet inte! Men det är intressant som jag sa till Yvonne, alltså. Vi
når dom ju mer pedagogiskt! Vi får ju mer uträttat nu än i höstas!
Gunilla: Ja, ja, ja, o ja!
Olle: Men just nu är dom inne i en svacka på det sociala!
Gunilla: Ja… det är för mycket! Men jag tror rent generellt på hela skolan är
det ju väldigt, väldigt känsligt. Alltså det står och vibrerar någonting! Om
dom också känner av det? Alla andra ungar känner av det!

På det här sättet ramade personalen in och satte ord på stämningen i samtal
med varandra. Olle hade också funderat över huruvida den sociala svackan
hängde ihop med att de tycktes nå eleverna bättre i skolarbetet.

8.6 Dokumentation
Varken Olle eller någon av de andra hade något svar på frågan om varför
eleverna verkade fungera bättre pedagogiskt än socialt. Olle tyckte ändå att
det var en intressant upptäckt och frågade om Sofie hade dokumenterat iakttagelsen.
Olle: Skrev du in det här, det som jag var inne på? Just det här att vi når dom
nu mer pedagogiskt än socialt?
Sofie: Nej, men det kan jag skriva!
Olle: För det kan vara en grej som kan vara bra att ha med!

Detta exempel visar att det inte alltid var så att Ollegruppen visste vad
dokumentationen skulle leda till. I det här fallet föreföll det snarare vara
viktigt för dem att komma ihåg iakttagelsen för att kunna se skillnaderna
över tid. Genom dokumentationen menade personalen att de fick perspektiv
på sin verksamhet något som de menade annars lätt föll bort i det vardagliga
nuet. Dokumentationen skulle kunna beskrivas som ett verktyg som hjälpte
dem att pendla mellan närhet och distans i det pågående utvecklingsarbetet
med eleverna. Dokumentationen tycktes därmed hjälpa arbetsgruppen att på
ett sammanhållet sätt förflytta sig i tid och rum och samtidigt motverka förekomsten av alltför olika och diffusa minnesbilder (hämtat från fältanteckningar).
Dokumentation över dagliga händelser tycktes ge Ollegruppen möjligheten att tillsammans kunna följa utvecklingen hos varje elev. Varje elevs sociala förmåga, prestation, kunskapsnivå och utveckling över tid framstod vara
viktigt för Ollegruppen att följa, för att kunna ta ställning till om eleven var
mogen att flytta över helt eller delvis till en vanlig klass. Lärarna upplevde
att de genom dokumentationen kunde följa elevernas utveckling på ett mer
konstruktivt sätt. Dokumentationen fungerade också som underlag för gruppens eget utvecklingsarbete och som underlag i samtal med föräldrar. Olle
berättade att det annars var väldigt svårt att synliggöra elevernas faktiska
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utveckling över tid samt i vilket avseende eleven utvecklades, eftersom det
rörde sig om relativt små förändringar.
Exemplet nedan är ett utsnitt från ett eftermiddagsmöte där lärarna tillsammans kontrollerade och justerade det nedskrivna (eftermiddagsmöte i
Ollegruppen s. 18-19).
Olle: - Vad har du skrivit?
Sofie: - Nu har jag skrivit att frukosten var lugn och att Jens fick gå ifrån med
Gunilla. Att de jobbade bra fram till rasten, att Conny var gapig men gjorde
matte, att Leif skrev en lång berättelse, att Hubert blev färdig med den där
boken, att Sune är uppe i varv, mycket kiss och bajs, även Hubert, Leif och
Johan höll på med det snacket.
Olle: - Du måste ta med att Yvonne fick Conny att jobba.
Sofie: - Ja men det har jag skrivit!
Olle: - Jamen då sammanfattade du, för du läste inte!
Sofie: - Ja jag skrev; Conny högljudd och speedad men han jobbade bra med
matten när Yvonne satt bredvid.
Olle: - Jamen det var ju Yvonne som skrev!
Sofie: - Jaha, okej!
Olle: - Det är det jag vill få med, och även om det inte är miniräknaruppgifter
så får han använda miniräknaren. Det är inte det viktiga att han lär sig allting i
huvudet, utan det viktiga är att han inte fastnar.

Yvonne hade upptäckt att om Conny slapp skriva siffrorna samt fick använda miniräknare klarade han att ta sig igenom matteuppgifterna mycket
lättare. Detta var enligt Olle en upptäckt som var viktig att dokumentera för
att påverka och följa Connys vidare utveckling. Det var också ett sätt för
Yvonne att informera om sin upptäckt till de andra, så att de kunde hantera
undervisningen med Conny på samma sätt. Dokumentationen verkade även
fungera som en kommunikativ förstärkning med en kvalitetssäkrande innebörd. För trots att Yvonne berättat om sin upptäckt tidigare under mötet
tycktes Sofie inte ha uppfattat poängen förrän Olle noterade att det inte
framgick av anteckningarna.

8.7 Fysiska förhållanden
De fysiska förhållandena i Ollegruppen skilde sig på alla sätt i förhållande
till Annikalaget och på många sätt också i förhållande till Karin- och Anderslagen. I Ollegruppen vistades man tillsammans hela dagarna och använde
samma lokaler till alla verksamhetsaktiviteter, med eller utan elever.
Klassrummen där Ollegruppen höll till bestod av en större och en mindre
undervisningssal, varav den större skärmats av och möblerats med en soffhörna. I anslutning till undervisningssalarna fanns också ett långsmalt
mindre rum med litet kök, ett arbetsbord och en datorplats. Alla tre rummen
angränsade till varandra och dörrarna mellan rummen stod i regel alltid
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öppna. Lärarna kunde röra sig mellan lokalerna utan att behöva gå ut i korridoren. I den stora salen fanns fyra studiebås med skiljeväggar som var monterade längs en långvägg. I samma rum fanns också en datorplats samt ett
större bord, vid vilket Ollegruppen intog en gemensam frukost varje morgon
tillsammans med eleverna. Det var med den gemensamma frukosten den
dagliga verksamheten startade och eleverna kunde droppa in vartefter under
frukosten. Vid det här bordet hade också Ollegruppen sina eftermiddagsmöten som hölls i stort sett varje dag. Mötena syftade främst till att uppdatera
varandra, sammanfatta och dokumentera dagens händelser.
Efter frukost samlades personalen och eleverna i soffhörnan. Den gemensamma frukosten och samlingen i soffhörnan var det sätt som mentortiden
kom till uttryck på i Ollegruppen. Förutom att delge eleverna information
menade personalen att det lättsamma samtalet fyllde en viktig funktion och
skapade en bra stämning inför dagens skolarbete. I soffhörnan hade Ollegruppen också övrig social samvaro med eleverna, då man samlade ihop sig
inför lunch eller andra gemensamma händelser. Om någon av eleverna behövde ta en paus från skolarbetet, var det i soffhörnan de satte sig och vilade.
Det fysiska rummet användes på så sätt för att göra åtskillnad mellan social
samvaro och skolarbete. Övergången från social samvaro till skolarbete föreföll vara en känslig fas för dessa elever. Varje elev förbereddes nogsamt om
vad som skulle hända näst, var eleverna skulle sitta, vad de skulle jobba med
för ämne och vilka böcker som skulle tas fram.
Förutom de tre rummen användes också elevcafeterian. Dit gick, med viss
regelbundenhet, en eller två elever från Ollegruppen och arbetade några
timmar istället för att ha undervisning. Verksamheten hade på så sätt inslag
av arbetspraktik samtidigt som personalen med detta sätt att arbeta kunde
avleda konflikter genom att hålla elever ifrån varandra. Eleverna gick till
Cafeterian olika dagar och det var i huvudsak Gunilla som tog ansvar för den
verksamheten.

8.8 Lärarna ser varandra i handling
Jag har tidigare nämnt hur lärarna i Ollegruppen fungerade som varandras
observatörer och hur det påverkade innehållet i diskussionerna. Men det
fanns också en tydlig strävan inom gruppen att agera enhetligt. När man inte
såg varandra informerade lärarna varandra om minsta händelse och om
minsta beslut som tagits med en enskild elev. Detta ständiga informationsflöde och liksom sammanhållningen i lärargruppen såg lärarna som en nödvändighet. Häri låg deras möjlighet att på ett tidigt stadium förutspå och
förhindra enskilda elevers utspel mot eller sammandrabbningar med
varandra. Hur en av lärarna agerade och fungerade i förhållande till eleverna
föreföll också ha betydelse för de andra eftersom det påverkade allas möjligheter att agera. De tycktes ge varandra stöd genom att agera samspelt med
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och inför eleverna men det innebar dock inte att de alltid ingrep i varandras
agerande. Nedanstående tre exempel visar hur lärarna samspelar på olika sätt
i relation till händelser i klassrummet.
Exempel 1 ”icke-ingripande” (utdrag ur fältanteckningar)
Leif ritar med blyerts på väggen och Sofie rycker in
Sofie: Men Leif vad gör du? Du får inte rita på väggen!
Leif: Det är bara blyerts! Det går att sudda!
Leif suddar på väggen och händelsen tycks utagerad. Ingen av kollegorna har
ingripit eller sagt något och Leif börjar arbeta igen.

Exempel 2 ”gemensamt ingripande” (utdrag ur fältanteckningar)
Två elever som blivit placerade i varsitt studiebås har svårt att inte prata med
varandra och när detta trappas upp reser den ene sig och börjar gå runt i rummen. Han söker upp en klasskamrat som också reser sig från sin arbetsplats.
Detta får Yvonne och Sofie att ta varsin elev, utan att tala med varandra, och
för dem lugnt och bestämt med en varsam hand som läggs om elevens rygg eller axel tillbaka till deras arbetsplatser och skolarbetet igen.

Exempel 3 ”förebyggande samspel” (utdrag ur fältanteckningar)
Olle som kämpat med Sunes bristande koncentration konstaterar att han inte
är mottaglig för undervisning och godkänner Sunes önskan om en paus. Han
informerar kollegorna om läget. Detta görs genom att viskande och i förbifarten säga, ”nu tar Sune en paus och jag har tillåtit det”. Personalen menar att de
är viktigt att informera varandra om elevernas oro och brist på koncentration.
Att Sune har svårt att koncentrera sig är en riskfaktor för stämningen och de
övriga elevernas koncentration i klassrummet. Att Olle informerar om sitt
godkännande säger han också är viktigt för att förhindra att en kollega försöker mota tillbaka Sune till sin arbetsplats och därmed skapa motsättningar
mellan personal. Sune sätter sig i soffhörnan och tittar en katalog från Teknikmagasinet. Efter ca fem minuter blir Sune hämtad av Olle;
Olle: - Kom nu Sune, nu har det gått fem och en halv minut!
Olle följer honom till arbetsplatsen och ser till att han kommer igång.

Personalen i Ollegruppen hade etablerat rutiner, som verkade vara väl invanda, för ett samordnat agerande vid olika händelser och situationer. Trots
att det ibland hettade till på ett oväntat sätt verkade alla lärare ha klart för sig
vad som skulle göras och hur det skulle göras.

8.8.1 Enhetligt förhållningssätt och tillit till varandra
Personalen ansåg att personkemin och sammansättningen i arbetsgruppen
var oerhört viktig för att de skulle få arbetet att fungera på ett bra sätt. Skulle
någon sluta eller försvinna skulle det bli helt annorlunda. (hämtat från fältan-
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teckningar) En av anledningarna till att gruppen upplevdes fungera så bra
hade, menade Olle, sitt ursprung i hur urvalsprocessen gått till när arbetsgruppen formades. Genom att rektorn successivt sammanfört handplockade
personer och låtit dem träffas hade de fått möjlighet att känna in varandra
och ta ställning till om det skulle kunna fungera att arbeta tillsammans. Därmed blev gruppen utvald både av rektorn och av lärarna själva. Sofie menade
att alla i Ollegruppen kände varandra utan och innan och att det var oerhört
betydelsefullt för henne för att hon skulle kunna arbeta på ett bra sätt. Även
för eleverna, menade hon. Hon uppfattade det som att eleverna fann en social trygghet i att personalen gillade varandra.
För att kunna jobba med så svåra sociala uppgifter med eleverna måste personalgruppen vara trygga med varandra, känna varandra väl och nära och vara
öppna känslomässigt med varandra (samtal med Sofie under fältarbetet).

Det samstämda förhållningssättet hos lärarna, i bemötandet av eleverna och
lärarnas tillit till varandra föreföll hänga nära samman. Alla i gruppen använde ofta kroppen som verktyg vid aggressiva utspel hos elever. När elever
”spårade ur” hanterades detta med ett lugnt och bestämt tillrättavisande samtidigt som en mild hand lades om elevens axlar eller rygg. Det skulle kunna
beskrivas som att lärarna hanterade elevernas utspel med verbal tydlighet,
kroppslig närhet och mentalt lugn. Och eftersom dessa elever inte var några
småbarn utan relativt starka, och i vissa fall storvuxna, kunde det kännas
avskräckande för lärarna att ta dessa utmaningar med eleverna. Här kunde
dock tilliten inom gruppen fungera som ett viktigt stöd för den enskilde att
utmana aggressiva utspel. I det här sammanhanget innebar tilliten att alla
lärare kunde vara säkra på att ingen trissade upp eleverna men också att en
enskild lärare fick uppbackning om behov uppstod. Den enskilde lärarens
arbetsutövande blev på så sätt beroende av tilliten till kollegorna. Nedanstående beskrivning av händelsen med Huberts lillebror som knackade på dörren är ett exempel på en sådan situation (utdrag ur fältanteckningar).
Det knackar på dörren! Huberts lillebror söker Hubert! Olle som öppnat säger
att Hubert har lektion och inte kan störas! De får höras på lunchen! Hubert
flyger då ur stolen och försöker tränga sig förbi Olle som blockerar dörren
samtidigt som Hubert försöker ropa tillbaka sin lillebror. Utspelet är något
tillbakahållet och verkar inte vara helt på allvar. Olle håller Hubert i ett fast
grepp med armarna runt honom bakifrån. Hubert visar inga tecken på att på att
gå in självmant. Olle säger med lugn på rösten att han kommer att bära in honom om han inte går själv, vilket han också får göra. Han gör det dock på ett
omsorgsfullt sätt. De andra lärarna förefaller bevaka händelseförloppet men
utan att göra några ingripanden. Väl på plats säger Hubert:
- Jag är ändå mycket starkare än du!
Olle svarar med mild röst:
- Jag vet att du är starkare än mig och det gör inget!
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Händelsen är överspelad då Hubert blir förd till sin arbetsplats igen. Den här
gången behövdes inget ingripande från de övriga ur personalen. Olle menade
dock att det är viktigt att veta att kollegorna ser vad som händer och backar
upp om det behövs.
Olle berättade hur det var när en annan lärare kom för att hjälpa till i Ollegruppen under en månad. Han beskrev att personalgruppen upplevde det
som ett problem när den läraren markerade gränser mot eleverna på ett sätt
som inte överensstämde med de övriga i gruppen.
Självklart måste man kunna reagera men man får inte reagera på ett hispigt
sätt. Man måste alltid vara lugn, nästan vad som än händer! […] Vi hade ju
förut en lärare som hjälpte oss här inne under en månad. Han såg inte när han
skulle lägga av, utan han trissade upp eleverna så att de blev omöjliga. (intervju med Olle s. 4)

Förutom oreda i klassrummet kunde olika sätt att tolka situationer inom
gruppen leda till avsaknad av uppbackning i situationer när elever fick aggressiva utfall.
Sofie var ju lite rädd i höstas, … och det var ju när hon jobbade med den personen som var här då. För hon kände instinktivt att; skulle något hända så
hade hon ingen uppbackning där. Men nu är vi ju så pass trygga i varandra, vi
som jobbar här. Så vi vet att behöver jag rusa mot dörren för att någonting
händer så har jag en eller två eller tre personer bakom mig som också rusar.
Alltså vi ställer ju upp på varandra på ett sätt, på ett omedvetet snabbt sätt. Så
man litar på varandra (intervju med Olle s. 17).

Enligt Olle var det här ingenting man talat eller kommit överens om. Att
man såg varandras behov och backade upp när det behövdes hade vuxit fram
på ett mer outtalat sätt.

8.9 Svårigheter i samarbete inom Ollegruppen
Samarbetet och personkemin i Ollegruppen kan beskrivas som väldigt konkret, nära och intensiv. Dock tycktes gruppen välja bort att hantera eller tala
om vissa händelser.

8.9.1 Vad talar man inte om
En morgon när jag klev in i Ollegruppens lokaler var Olle i full färd med att
instruera några flickor vid datorn i köksutrymmet med något arbete. Jag bad
Yvonne berätta. Hon menade att Olle ganska ofta släppte in andra elever i
deras lokaler och att det egentligen inte var så bra eftersom deras elever blev
lite oroliga av det. Men Yvonne hade aldrig diskuterat detta med Olle och
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även denna gång låtit situationen passera (hämtat från fältanteckningar). I ett
senare samtal med Olle berättade han att det hände ganska ofta att det kom
elever och frågade honom om hjälp som hade med datorerna att göra. Han
brukade ta in dessa elever köksvägen och inte genom undervisningssalarna.
De elever som brukade sätta igång konflikter och skapa oro hos deras grabbar var några elever från årskurs sex, andra elever utgjorde inte några sådana
problem. Därför tyckte han inte att verksamheten påverkades av att han
släppte in och hjälpte några elever då och då (intervju med Olle s. 14-15).
Exemplet visar på hur lärarna i Ollegruppen ibland undvek att ta upp saker med varandra trots att någon i gruppen kunde önska en förändring. Exemplet visar också på en tydlig maktordning i gruppen där Olle som ledare
för gruppen kan agera på ett sätt som inte tycks ifrågasättas öppet av de övriga.

8.9.2 Handledning i arbetet
Gruppen kunde också sluta sig mot yttre påverkan, text mot uppmaningar
från den psykolog som var gruppens handledare i arbetet med de psykosociala svårigheterna hos eleverna. Olle berättade om handledarens invändningar
mot hur personalen talade om sina elever. Psykologen beskrevs av Olle ha
reagerat mot personalens invanda sätt att stämpla fler av eleverna som om de
skulle ha en bokstavsdiagnos, trots att inte alla av dessa hade någon formell
diagnostisering. Olle menade att man inom personalgruppen ansåg att kritiken inte var befogad, eftersom vissa elever alldeles tydligt visade klara tecken på diagnos.
Det måste ju inte finnas en formell diagnos för att se deras handikapp. Det är
ju någonting som vi upplever och jobbar mot hela dagarna (utdrag ur fältanteckningar).

På frågan hur Ollegruppen diskuterat detta med handledaren förklarades att
de inte bemött handledarens invändning utan låtit det hela passera. Därför
hade handledarens invändning inte heller lett till någon öppen konfrontation.
I det pågående arbetet diskuterade personalen inbördes och fortlöpande
med varandra om hur de uppfattade elevernas olika beteenden. Man kan säga
att de etablerade ett gemensamt sätt att förstå varje enskild elev. Hur den
gemensamma förståelsen för den enskilde elevens problematik verkade ligga
till grund för olika gemensamma strategier att bemöta enskilda elever. En
elev som upplevdes ha en diagnos bemötte man något annorlunda än en elev
som ansågs ha svåra hemförhållanden. Nedan återges två citat som exempel
på hur olika elevers problematik uppfattades och bemöttes.
… hans handikapp är att han bara säger och säger och säger och säger och säger… Han kan ju säga snuskiga ord hela tiden. Det är det ju inte bara person-

143

ligheten och egenskaperna vi jobbar emot, utan det är även handikapp. Det är
svårt att nå fram. Men för den skull så får man ju inte ge upp. Man måste ju
visa, protestera och stå på sig (intervju med Olle s 10).
En utav de här grabbarna … hans problem och enda problem det är ju hemförhållandet. Där försöker vi ju faktiskt uppfostra. Att han ska få känna en
trygg punkt. Han ska få lära sig vad som är rätt och fel och faktiskt ha en plats
där han får misslyckas utan att någon skäller på honom (intervju med Olle s.
10).

Den problematik jag här vill belysa handlar inte om huruvida Ollegruppens
hantering eller uppfattning om elevernas problematik var rätt eller fel. Istället vill jag peka på den risk som följer med styrkan i kollektivt skapat
meningsinnehåll. Ollegruppens starka sidor verkar också vara förknippade
med ett visst motstånd mot sådant som utmanar gruppens sammanhållning. I
det här fallet undvek de handledarens invändningar istället för att konfrontera honom och resonera utifrån sina faktiska erfarenheter i vardagen. Därmed begränsade de också sina möjligheter att omvärdera och utveckla de
inom gruppen befintliga och invanda tanke- och beteendemönstren.

8.9.3 Gruppens självstyre
Olle ansåg att personalen i den egna arbetsgruppen bemötte elever med sociala svårigheter på ett annorlunda sätt jämfört med andra på skolan. Ibland
förvånades han över hur det kunde förhålla sig utanför den egna gruppens
dörrar. Samtidigt upplevde han själv inte något behov av vidare samförstånd
mellan olika arbetsgrupper inom skolan. Snarare menade han att tydlighet
utåt var viktigt för att man skulle kunna förstå varandra men inte att man för
den skull borde blanda sig i eller anpassa sig till varandras aktiviteter. För att
exemplifiera detta lånade han ett uttryck från en kollega på en annan skola.
Utanför min dörr gäller Sveriges lag, innanför min dörr gäller min lag! Det är
lite så här också. Alltså i det här rummet, här bestämmer vi! (intervju med
Olle s. 10)

Citatet kan ses som ett uttryck för ett behov hos arbetsgruppen att agera frikopplat från övriga enheter inom skolan. Detta skulle kunna jämföras med
den individualitet en enskild lärare kan upprätthålla för att få utrymme att i
klassrummet agera utifrån sin egen personlighet. Likaväl som enskilda lärare
många gånger agerade utifrån personliga övertygelser som inte alltid var
förenliga med gällande normer utanför klassrummet, tycktes detsamma gälla
för Ollegruppen, sedd som en kollektiv företeelse. Det förefaller därför inte
vara mindre angeläget för arbetsgruppen att värna om en frihet att agera utifrån sig själva som grupp, än vad det kan vara för en enskild lärare i det egna
klassrummet. Den gruppkänsla som personalen i Ollegruppen återkommande
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beskrev föreföll upprätthålla en outtalad norm för undvikande av sådan kritik
som skulle kunde söndra sammanhållningen.

8.10 Sammanfattning av Ollegruppens samarbete
Samarbetet i Ollegruppen föreföll vara tydligt förknippat med det som hände
i klassrummet och det förhållningssätt som lärarna kunde upprätthålla i förhållande till varandra, till eleverna och deras föräldrar och i undervisningen.
Allt i arbetsutövandet hanterades som en gemensam angelägenhet. Kommunikationen var också mer detaljerad mellan de här lärarna, jämfört med lärarna i de stora arbetslagen. Ollegruppens lärare berättade om händelser och
elever i detalj för varandra på ett sätt som inte var lika synligt i de andra
arbetslagen.
Mötessamtal och fortlöpande dokumentation var viktiga verktyg för att
upprätthålla utbyte av erfarenheter. Det mest betydande inslaget tycktes dock
vara att lärarna både såg varandra och agerade tillsammans i klassrumssituationen. I klassrummet kunde inte lärarna agera oberoende i förhållande till
varandra eftersom den enes agerande villkorade den andres. Villkorande
tycktes mynna ut i ett samspel mellan lärarna i förhållande till något specifikt som hade hänt, hände eller eventuellt skulle komma att hända. Den stora
utmaningen för Ollegruppen föreföll i ljuset av detta handla om att undvika
att fastna i det invanda och bekanta samtidigt som det invanda, i form av
likvärdiga tolkningar och värderingar, utgjorde en nödvändighet i deras strävan mot ett enhetligt förhållningssätt.
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9 Villkor för möjligheten att lära av varandra
vid olika sätt att samarbeta

Syftet med mitt arbete är att belysa hur medarbetare formar villkor för samarbete och den betydelse dessa villkor har för deras möjligheter att utbyta
erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse – det vill säga deras
möjligheter att lära av varandra. I det här kapitlet drar jag samman trådarna.
Jag konstaterar vad som tycks utgöra en ram eller grundläggande villkor för
medarbetarnas samarbete, belyser hur detta villkorar deras erfarenhetsutbyten och lyfter fram ett fenomen som jag menar har stor betydelse för möjligheterna att lära av varandra: den friktion som väcker ett behov av att komma
överens. I en sammanfattande avslutning bestämmer och benämner jag dessutom tre olika samarbetsformer: ansvarsfördelning, hämmad förhandling
och samspel.

9.1 Erfarenhetsutbyte och lärande
Villkor för samarbete tycks formas i och med organiserandet av arbetet;
arbetsfördelningen inom ett lag tycks utgöra ett grundläggande villkor för
vilka erfarenhetsutbyten mellan lärarna som är möjliga och därmed för deras
möjlighet att lära av varandra. Jag kommer att illustrera detta genom att jämföra hur Karinlagets och Annikalagets temaprojekt på olika sätt erbjuder
erfarenhetsutbyten och lärande mellan lärarna i lagen. Detta följs upp med
ett ytterligare exempel där alla tre arbetslagen och Ollegruppen jämförs utifrån den övergripande uppgiften ”elevansvar”.

9.1.1 Temabaserad undervisning
Karinlaget och Annikalaget är de arbetslag som på ett tydligt sätt arbetar
utifrån ett gemensamt tema. I Karinlaget planerar man de yttre ramarna för
temat tillsammans och ser till att alla olika ämnen kan ha en koppling till det
tema som valts. Läraren är fri att undervisa på vilket sätt hon eller han anser
vara lämpligt och behöver inte diskutera innehållet i undervisningen med
sina kollegor i laget.
I Annikalagets temaprojekt arbetar man utifrån en bestämd pedagogisk inriktning. Varje lärare i laget är mentor för ett antal elever. Lärarna har förde146

lat arbetet så att endast vissa lärare undervisar i temaarbetet medan samtliga
lärare i laget har ansvar för bedömning av sina mentorelevers temaböcker.
Inom ramen för temaarbetet diskuterar samtliga lärare och kommer överens
om de kriterier som ska gälla vid bedömning av elevernas arbeten. Utöver att
fortbildning inom den särskilda pedagogiken sker med samtliga i laget reser
temaprojektet krav på att lärarna formulerar gemensamma uppnåendemål
och bedömningskriterier som kan ligga till grund för bedömningen av de
arbetsböcker som eleverna producerar.
9.1.1.1 Offentliggöranden som erbjuder erfarenhetsutbyten
För att erfarenhetsutbyten ska kunna ske mellan lagmedlemmarna behöver
individuella erfarenheter offentliggöras i relation till de uppgifter samarbetet
berör. Vad som offentliggörs genom Karinlagets och Annikalagets temaarbeten är delvis olika.
I Karinlaget diskuteras strukturen, tidsplanen, lämplig benämning på temat och hur elever och föräldrar kan ges inflytande. Liknande spörsmål tas
även upp i Annikalaget men där diskuteras också uppgifter som eleverna
utför, dvs. temaböckerna, på ett sätt som anknyter till den särskilda pedagogiken, uppnåendemålen och bedömningskriterierna. När vi tar del av Annikalagets mötessamtal kan vi se att det är många olika frågor som behöver
ventileras och besvaras med anledning av att de försöker komma överens.
Framför allt diskuteras vad som förväntas av lärarna själva i samband med
bedömningen av elevernas konkreta uppgifter. När Annikalaget diskuterar
niornas examensarbeten, som är en uppgift inom ramen för temat, blir detta
extra tydligt5.
I det sätt som lärarna bedriver temaarbetet framträder hur lärares olika
handlingar och erfarenheter offentliggörs. I Karinlaget har inte lärarnas individuella handlingar och erfarenheter så stor betydelse för de gemensamma
överenskommelser som sker. Ibland syns det att lärarna gör och tycker olika
men det tas inte upp till diskussion eftersom lärarna agerar friktionsfritt i
relation till varandra inom sina individuella ansvarsuppgifter. Detta blir tydligt när olika förhållningssätt blir synliga under arbetslagsmöten, men lämnas utan försök till gemensam lösning. Niklas inlägg om rättvisa vid grupparbeten är ett exempel på detta6. Här tyckte och gjorde lärarna olika men
ingeting tydde på att lärarna försökte komma överens om en gemensam lösning. Diskussionerna i Karinlagets temaarbete går snarare ut på att alla ämnen kan knyta an till det gemensamma temat men på vilket sätt det knyter an
och hur undervisningen bedrivs är ämneslärarens enskilda angelägenhet.
I det sätt som Annikalaget väljer att genomföra temaarbetet på reses krav
på överenskommelser i vidare mening jämfört med Karinlaget. Till följd av
detta behöver lärarna i Annikalaget i högre grad vara eniga, det går inte att
5
6

Se kap. 7 under rubriken ”Niornas examensarbete”
Se kap. 5 under rubriken ”När rättvisetemat dök upp på arbetslagsmötet”
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köra sitt eget race i hennes lag, vilket Annika också påpekar7. Samtidigt förhindras lärarna i Annikalaget att diskutera sina individuella och specifika
arbetsuppgifter eftersom sådant tillhör det individuella ansvarsområdet. I
diskussionen om niornas examensarbete blir detta tydligt när en av lärarna
överträder gränsen till det individuella ansvarsområdet och blir hindrad när
hon försöker tala om hur det är i hennes fall8. Gränsen mellan de bedömningskriterier som gäller inom temat och de kriterier som är den enskilde
ämneslärarens ansvar är tydlig. Grund för ett konstruktivt erfarenhetsutbyte
mellan lärarnas olika perspektiv torde finnas men istället uppstår en strid
mellan lärarna som inte tycktes få någon riktig upplösning.
I ovan beskrivna exempel blir många olikheter synliga och i fler avseenden visar det sig att medlemmarna i laget inte alls tycker lika. Är uppgiften
meningsfull? Den slår hårt på redan stressade elever och lärare… Vem ska
göra vad? Är arbetsfördelningen rättvis? Hur ska uppgiften hanteras? Vem
tar ansvar för vilka elevers arbeten? Hur ska elevernas arbeten bedömas?
De två lagens olika temaarbete genererar olika omfattning av och innehåll
i sådant som offentliggörs inom lagen. Annikalagets diskussioner förefaller i
högre grad generera underlag för reflektion över lagmedlemmarnas olika
erfarenheter. Samtidigt framstår uppdelningen av ansvarsområden begränsa
möjligheten att ta tillvara underlaget på ett sätt som skulle kunna bidra till
vidgad förståelse av uppgiften, trots att argumentation sker. Just detta visar
på vikten att lyssna, inte bara tala. Men det tycks vara svårt i stridens hetta
att få till ett samtalsklimat där meningsutbytet balanseras genom förståelse
och ömsesidighet. I exemplet med diskussion om huruvida de skulle söka
pengar för handledning och/eller fortbildning i pedagogik9 efterlyser Annika
tydligt alla lärares åsikt i frågan. Likafullt förefaller Annika vara den dominanta och den som i slutänden tar beslutet för hela gruppen. Möjligen är det
så att frågan kommer alltför överraskande för de övriga lärarna i arbetslaget
medan Annika redan hunnit tänka klart. Därmed erbjuds inte lärarna i laget
att diskutera frågan med samma möjlighet till eftertanke.
9.1.1.2 Samspelet kring uppgifter
I Annikas lag medför temaprojektet beröringspunkter mellan lärares ansvarsområden genom elevernas temaböcker och examinationsuppgifter. Elevernas arbetsuppgifter inom temat involverar samtliga lärare vid lagets mötessamtal. Något motsvarande finns inte i Karinlaget.
I Karinlagets pågående temaarbete har lärarna i laget kommit överens om
att manifestera de olika ämnena likt ett OS-arrangemang. Undervisningens
innehåll och upplägg är däremot lärarens enskilda ansvar. Samtalen fokuse7

Se kap. 7 under rubriken ”Enighet – en utmaning för den enskilde läraren”
Se kap. 7 under rubriken ”Niornas examensarbete”
9
Se kap. 7 under rubriken ”Alla ska utrycka sin åsikt men innebär det allas delaktighet och
inflytande?”
8
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rar på tidsplanen och upplägget för temat så att alla vet vad de ska ansluta sin
respektive undervisning till. Själva undervisningen eller bedömningen av
elevers uppgifter diskuteras inte inom laget.
I Annikalaget är det annorlunda. De böcker som eleverna producerar
inom ramen för temaprojektet bedöms av respektive mentor medan undervisningen bedrivs av några utvalda ämneslärare. Lärarna behöver därför
komma överens om och dokumentera vilka målen är och vad som ska inrymmas i de olika bedömningskriterierna. Man kan anta att lärarnas föreställningar om rättvisa och lika bedömning bidrar till att de formulerar bedömningskriterierna tillsammans. När väl överenskommelser nås mellan
lärarna om dessa kriterier kvarstår inget nämnvärt samarbete mellan lärarna
då utförandet, dvs. själva bedömningen av elevernas temaböcker, tillfaller
mentorns individuella ansvarsområde. I Karinlaget uppstår samarbete endast
i frågor som gäller planering och upplägg av temaarbetets ramar.
9.1.1.3

Relationen mellan förståelse av situerade händelser och
generell förståelse
Relationen mellan en specifik händelse och gemensam generell förståelse i
samtal tycks på olika sätt utgöra bekymmer i Karins och Annikas lag. Lärarna i Karinlaget specificerar sällan det man talar om eftersom deras samtal i
regel inte berör det individuella ansvarsområdet där specifika händelser sker.
Därför förekommer ingen igenkänning av konkreta och specifika händelser
och situationer inom ramen för lagets mötessamtal. En sådan igenkänning
lämnas istället åt den enskilda läraren att göra under sitt individuella arbetsutförande10.
I Annikalaget uppstår svårigheter när det specifika kommer på tal. Här
samtalar lärarna istället i generella termer. Lärarna i Annikalaget talar om
elever i allmänhet och typer av situationer istället för en specifik elev och
specifika situationer. När lärarna inte vet exakt vad de talar om eller hur det
ska förstås, förefaller detta väcka deras osäkerhet. Inom ramen för temaarbetet blir detta synligt i fallet med diskussionen om niornas examensarbete när
läraren vill specificera sitt ifrågasättande genom att hänvisa till sitt eget
ämne och sin egen bedömningssituation11. Frågan förblir obesvarad och läraren blir lämnad åt sig själv i sitt ställningstagande och får inte någon möjlighet att relatera sitt resonemang till ett konkret sammanhang. Risken finns att
det uppstår ett glapp mellan det lärarna talar om och förståelsen av det samtalet handlar om i konkret mening. När samtalet inte tillåter att aspekter av
10

Risken är då att lärare talar om olika saker utan att upptäcka att så sker. Detta blev tydligt
mellan Karin och Niklas gällande innebörder av värdegrundsrelaterade frågor, t.ex. vad det
innebär att vara rättvisa eller hur goda elevrelationer upprätthålls. Se kap. 5 under rubriken
”Samma ord men med olika innebörd”
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Se kap. 7 under rubriken ”Niornas examensarbete”.
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det man talar om nyanseras och konkretiseras förloras fokus på delar av den
uppgift som fanns inledningsvis. När frågorna ställs och svaren uteblir tycks
också den uppgiftsformulering som den enskilde läraren tidigare relaterat
sina handlingar till bli diffus. Samtalen i laget förefaller kunna väcka osäkerhet hos fler lärare. När osäkerhet uppstår i laget verkar de inte heller ha så
lätt att komma överens och ta beslut i frågor. Lagmedlemmarna lät ofta Annika ta besluten när de övriga inte kunde komma överens, eller så bordlades
frågor i väntan på ytterligare information, som i fallet med niornas examensarbete12.
Sammanfattningsvis kan man säga att uppdelningen av ansvarsområden
inte främjar samtal om specifika händelser och situationer inom ramen för
lärarnas individuella ansvarsuppgifter. I Karinlaget finns inte anledning att
samtala om detta, i Annikalaget försöker man samtala men hindras snarare
att tala om sitt individuella arbete på grund av ansvarsfördelningen. Temaarbetet tycks inte, med den arbetsfördelning som råder, erbjuda lärarna tillräckliga villkor för erfarenhetsutbyten i något av lagen.

9.1.2 Elevansvar
I samtliga studerade arbetslag och i Ollegruppen ansvarar man för ett bestämt antal elever. I de stora arbetslagen ansvarar man för fyra klasser vardera och i Ollegruppen ansvarar man för sex elever. I de stora arbetslagen
tog mentorerna ensamt ansvar för ca tio elever vardera. I Ollegruppen tog
man gemensamt ansvar för samtliga sex elever. Jag kommer nu att jämföra
arbetslagens och Ollegruppens olika möjligheter att utbyta erfarenheter vid
samarbetet kring eleverna.
9.1.2.1 Offentliggöranden som erbjuder erfarenhetsutbyten
I de tre stora lagen är elevansvaret ordnat på ett relativt likartat sätt. Det är
mentorn som har kontakt med sina ca tio mentorelever och deras föräldrar.
Det är också mentorn som har kunskap om elevens totala skolsituation och
det är ingenting som diskuteras eller offentliggörs inom laget. För att mentorn skall få den information som krävs inför olika typer av samtal med elever och föräldrar har arbetslagen inrättat en databas. Ämneslärarna skriver in
sina respektive erfarenheter och kunskaper om enskilda elever i den gemensamma databasen och levererar informationen till berörd mentor. Det är sedan upp till varje mentor att hantera och tolka informationen som levererats
av kollegorna. Risken med detta sätt att förmedla information är att tolkningen av informationen inte valideras eftersom kommunikationen är enkelriktad. Lärarnas erfarenheter av eleverna offentliggörs sällan inom lagen och
således finns inte heller någon gemensam diskussion om enskilda elever.
12

Se kap. 7 under rubriken ”Alla ska uttrycka sin åsikt men innebär det allas delaktighet och
inflytande?”
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Det kan hända att vissa erfarenheter om enskilda elever offentliggörs men
det tas inte upp till diskussion. Ett exempel från Annikalaget är pojken som
hade talsvårigheter13. Informationen om att pojken hade talsvårigheter levererades till laget i och med att berörda lärare kallades till möte med talpedagogen. Ärendet följdes däremot inte upp med någon gemensam diskussion i
laget. Det räcker inte med att offentliggöra information om offentliggörandet
inte följs upp med diskussion inom laget i sakfrågan. Avsaknaden av diskussion förhindrar att gemensam förståelse inom laget utvecklas kring hanteringen av pojkens talsvårigheter. Å andra sidan föreligger det inte något gemensamt ansvar som skulle motivera att laget lägger tid på att samtala någon
längre stund om pojkens situation.
En viss skillnad kan man se i Anderslaget. I Anderslaget offentliggjorde
lärarna sina individuella erfarenheter om enskilda elever om det förelåg en
speciellt svår skolsituation. Här kan man tydligt se samarbetets konsekvenser
när samtalet mellan lärare inrymde offentliggöranden och möjligheter till
gemensam diskussion kring en enskild elevs skolsituation. Genom att tillsammans problematisera Sias skolsituation14 upptäckte Anderslaget flera
missförhållanden som sannolikt inte skulle ha upptäckts, och som inte hade
med hennes sjukdom att göra, om Sia varit fortsatt frisk.
I Ollegruppen såg det helt annorlunda ut. Här offentliggjordes i princip
alla erfarenheter om varje enskild elev. Skälet tycktes vara att de avlöste
varandras påbörjade undervisning med eleverna samt att de såg sig tvungna
att förekomma konflikter och elevernas försök att spela ut dem mot
varandra.
Offentliggörandet gick till på flera sätt i Ollegruppen. För det första
kommunicerade man hela tiden i det pågående arbetet genom att man såg
varandra i undervisningen, dvs. lärarna offentliggör sin respektive interaktion med eleverna. Lärarna gavs genom det möjlighet att reflektera över
varandras sätt att bemöta eleverna och vilken effekt det fick.
Förändringar offentliggjordes hela tiden och föreföll ha betydelse för den
sammanhållning som Ollegruppen strävade efter. Man samtalade därför under pågående undervisning, korta ordväxlingar om elevernas olika beteenden
och arbetskoncentration, t.ex. om en elev var orolig, då behövde hela gruppen har beredskap för elevens eventuella utfall. Men man uppmärksammade
också varandra på elevernas positiva beteenden och när en elev arbetade
koncentrerat och bra.
Informationsflödet var centralt för Ollegruppen, varför loggboken framstod som ett viktigt kommunikationsmedel i Ollegruppen. Genom den kunde
alla i gruppen hållas uppdaterade om de senaste händelserna. Uppdateringen
var speciellt viktig eftersom endast två till tre av de fem lärarna arbetade
samtidigt. Mötessamtal och anmärkningsvärda iakttagelser dokumenterades
13
14

Se kap. 7 under rubriken “Elevansvar”
Se kap. 6 under rubriken ”Elevärenden”
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alltid. Dokumentationen framstod som ett förstärkande kommunikationsverktyg för att sprida och bevara viktiga iakttagelser så att de inte föll i
glömska. På så sätt främjades lärarnas möjlighet till distansering från det
pågående nuet, vilket hjälpte dem att se elevernas utveckling, kunskapsmässigt och socialt. Dokumentationen kom att bli ett viktigt verktyg och kommunikationsstöd såväl inom gruppen som inför samtal med elever och deras
föräldrar.
Lärarna träffades varje morgon i det kombinerade undervisnings- och arbetsrummet. Den som behövde inledde dagen med att läsa i loggboken och
fick efter det möjlighet att ställa frågor till sina kollegor, vilket gjorde att
loggbokens innehåll kunde valideras. Det hölls också dagliga eftermiddagsmöten. Under dessa möten ventilerades allt som berörde varje elev både
kunskapsmässigt och socialt. Man diskuterade elevernas konkreta övningsuppgifter och färdiga arbeten, hur de skulle bedömas och vilka förhållningssätt och didaktiska metoder som verkade vara mest framgångrika.
Man samtalade också om sina egna svårigheter i undervisningen och
hjälpte varandra att hitta lösningar.
Jämför man de stora arbetslagens samarbeten kring eleverna med Ollegruppens, blir skillnaderna slående. Allt i arbetet offentliggjordes inom Ollegruppen och togs på ett eller annat sätt upp till diskussion, till synes med
anledning av deras strävan mot absolut sammanhållning inom gruppen.
I Karinlaget och i Annikalaget offentliggjordes nästan ingenting av lärarnas individuella erfarenheter av eleverna eftersom elevansvaret hörde till det
individuella ansvarsområdet och det inte tycktes finnas något incitament för
ett sådant erfarenhetsutbyte.
Anderslaget fungerade på ett liknande sätt men här offentliggjordes sådant som berörde elever med en ovanligt svår skolsituation vilket också
ledde till att lärarna i Anderslaget utbytte erfarenheter genom reflekterande
samtal kring dessa elevärenden. Dock utan inverkan på lärarnas individuella
friutrymme.
9.1.2.2

Hur gränser mellan ansvarsområden kan bli oklara och skapa
avstånd mellan lärarna
I Annikalaget kunde arbetsfördelningen vara svår att upprätthålla då eleverna
inte anpassade sitt beteende till dessa gränser. Här kan man tänka sig att det
skulle kunna uppstå situationer då ansvaret för bedömningen av elevens arbete blir en gemensam angelägenhet som medför närmare samarbete. Men
istället blir det en fråga om tydligare arbetsfördelning på utförandenivå. Vid
niornas examensarbete klagade några SO- och NO lärare på arbetsfördelningen, då arbetsbördan att läsa alla arbeten blev för tung15.
Fördelningen av mentorelever tycktes kunna utgöra liknande problem.
Karin vittnade om hur svårt det var när ämneslärare inte hanterade den egna
15

Se kap 7 under rubriken ”Niornas examensarbete”
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klassrumssituationen utan bad elevernas mentor om hjälp16. Gränsen mellan
vad som var mentorns eller ämneslärarens ansvar att hantera tycktes inte
alltid vara så lätt att avgöra.
Annikas berättelse om läraren som tappar tråden17 beskriver hur känsligt
det kan vara att överträda gränser för lärares enskilda ansvarsområden. Kollegors frågor om hjälp eller klagomål vid utvecklingssamtal från elever och
föräldrar skulle potentiellt annars kunna leda till att lärarna samtalade mer
med varandra om svårigheter i arbetet. Men det verkade vara svårt för dem
att tala om sådant som berörde de individuella ansvarsområdena. Det tycktes
snarare vara så att avståndet blev längre mellan lärarna när deras individuella
tillkortakommanden synliggjordes. Den insyn i varandras arbete som ibland
förekom föreföll inte leda till någon gemensam diskussion eller överenskommelse i Annikas och Karins lag, utan snarare orsaka bekymmer. Niklas
menade att det till och med var naivt att förvänta sig att alla lärare i ett lag
skulle vilja föra den typen av samtal med varandra18.
I Anderslaget föreföll lärarna ha större vana att diskutera enskilda elever
gemensamt. Kanske var det också så att rollfördelningen var mer tydlig då
lärarna arbetade utifrån mer traditionella undervisningsmetoder. Det föreföll
sällan uppstå tveksamheter kring vem som ägde ansvaret över vad. Situationen med pojken som låstes in i ett klädskåp19 är ett exempel på hur Anders
nästan helt utan att blanda in kollegor tog sig an problemet på egen hand.
9.1.2.3 Friktion i och genom arbetsutförandet
Förutsättningarna att tala om och förhålla sig till elever som en gemensam
angelägenhet synes vara störst i Ollegruppen. Den gemensamma fysiska
kontexten medförde att de såg varandra i handling. Lärarnas förståelse av
sina arbetsuppgifter utvecklades i närhet till varandra vilket gav förutsättningar för samtliga att delta i erfarenhetsutbyten.
Att hantera uppgifter i en gemensam fysisk kontext föreföll också orsaka
hinder eller friktion mellan lärarna under det pågående arbetet. Med friktion
menar jag då hur en lärares handlingar kan orsaka hinder och förändrade
handlingsvillkor för en annan lärares möjligheter att utföra sina uppgifter.
Friktionen tycks vara mer eller mindre överbryggbar beroende på medarbetarnas olika perspektiv och kompetens samt på hur maktrelationen mellan
lärarna tar sig uttryck. Friktionen kan även utgöra hinder som inte tycks vara
överbryggbara och som därmed kan förhindra att erfarenhetsutbyte uppstår.
Genom att lärarna ser varandra i handling och att relationerna inom gruppen i huvudsak förefaller vara av horisontell karaktär tycks dessa hinder
kunna överbryggas. Att de ser varandra i handling verkar främja gruppens
16

Se kap. 5 under rubriken ”Klargörande av ansvarsområden”
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likvärdiga situationstolkningar och därmed bidra till utvecklingen av gemensam beredskap och förståelse för olika typer av situationer och händelser. Så
har dock inte alltid varit fallet. I Olles berättelse, om personen med de avvikande värderingarna, snarare stjälpte än hjälpte personen i fråga gruppens
samarbete20.
Det finns maktstrukturer i Ollegruppen men inte på ett sätt som hindrar
lärarna att utbyta erfarenheter med varandra. Sättet att organisera arbetet gör
att maktordningen växlar. Växlingen av maktordningen mellan lärarna sker
dels genom att de avlöser varandra i undervisningen dels genom att de erkänner varandra som experter inom olika områden.
Kompetensen tycks också ha relevans för samarbetet. I Ollegruppen kan
enskilda lärares avsaknad av kompetens överbryggas. Nivån på undervisningen är tillräckligt låg för att lärarna i gruppen kan utbilda varandra fortlöpande utifrån sina speciella kompetensområden. Ett exempel är när Olle
förklarar för Sofia hur hon kan undervisa i matematiken21. Att de pratar öppet med varandra om sina respektive tillkortakommanden har förmodligen
att göra med avsaknaden av flyktvägar eftersom de hela tiden ser och hör
varandra under arbetets gång.
I de fall det finns förutsättningar att överbrygga friktion framstår det som
om möjlighet till erfarenhetsutbyten uppstår. Den gemensamma fysiska kontexten med dess villkorande inslag förefaller under sådana omständigheter
kunna främja lärarnas möjligheter att lära av varandra i det gemensamma
ansvaret för eleverna. Ollegruppens strävan att agera samspelt kan därför
sägas vara en viktig drivkraft för överbryggande av friktion.
9.1.2.4 Samtalens karaktär
I de tre stora arbetslagen talade man sällan om elever och händelser med en
specifik innebörd. Man kan dock se en viss skillnad i Anderslaget där samtal
om vissa elever med en speciellt svår skolsituation diskuterades specifikt
under arbetslagsmötena. Lärarna i detta lag samtalade ofta relativt övergripande med budskap som, – Det går bra nu, det verkar fungera bättre! Men
inte specifikt om vad det var som fungerade bra eller bättre. I fallet med Sia
fördjupades dock samtalet. Här hjälptes lärarna åt att tydliggöra Sias specifika situation, dvs. lärarna offentliggjorde sina specifika erfarenheter för
varandra om Sia. Det stod dock fortfarande den enskilde läraren relativt fritt
att agera utifrån egna ställningstaganden. Detta visade sig när Nina förklarade varför hon tyckte det var svårt att beröva Sia hennes vilja22. Det var
ingenting i samtalet som tydde på att man försökte komma överens om ett
gemensamt sätt att bemöta Sia. Man enades i stället om att inte låta några
elever arbeta i kuratorns väntrum, vilket inte direkt handlade om hur Sia
20
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skulle bemötas. Däremot sonderades möjligheter att hitta lösningar för Ninas
räkning, om det kunde finnas en annan ledig lokal att använda. Lärarens
individuella friutrymme i mötet med eleven blev på det sättet aldrig inskränkt. Det är ändå intressant att dessa specifika samtal fördes i Anderslaget, till skillnad från de svårigheter som kunde uppstå i Annikalaget.
Samtalet i Annikalaget kring utformningen av bedömningsunderlag inför
utvecklingssamtal23 visar hur svårt det kunde vara att samtala om specifika
händelser inom det laget. En av lärarna ville berätta om ett specifikt bedömningsunderlag som han tyckte underlättade samtalen vid ett annars relativt
svårt utvecklingssamtal. Diskussionen förflyttades ganska snart upp på en
generell nivå och inte ens läraren som skrivit underlaget fick veta vad det var
hon hade gjort som var så bra.
Sannolikt var det svårare för Annikalaget att diskutera lärares olika utförande av arbetet då den gemensamma pedagogiken innebar en strävan mot
en likvärdig didaktik. Möjligen brottades också lärarna i Annikalaget i högre
grad med skuld över tillkortakommanden med anledning av Annikas pådrivande och relativt höga tempo i arbetet som utvecklingsledare.
I Anderslaget handlade samtalen inte om att agera lika utan om att hitta
lösningar som fungerade för alla lärare och samtidigt värna om lärarens enskilda friutrymme. Detta tycktes bidra till att offentliggörande av olikheter
som fanns på utförandenivå mellan lärarna i Anderslaget inte skapade
samma förvirring eller kunde utgöra några hot mot överenskommelser mellan lärarna i laget.
När lärarna i Ollegruppen samtalade var det hela tiden utifrån specifika situationer och händelser. Samtalen började oftast i något som just hände, hade
hänt eller till och med skulle kunna komma att hända. Allt återberättades i
detalj oavsett om det handlade om konflikter mellan elever, kontakter med
föräldrar eller elevernas utveckling. Det verkade nästan som att de hade svårt
att generalisera utifrån det specifika de talade om. Men det framstod inte alls
som om sådana brister förelåg om man iakttog dem vid olika händelser i
klassrummet med eleverna. Vid dessa händelser verkade lärarna i Ollegruppen oerhört samspelta. Alla tycktes ha klart för sig vad det var för typ av
situation och hur de tillsammans skulle förhålla sig, som om de vore samma
kropp och själ. Till synes gjorde de liknande situationstolkningar där de
också visste hur situationen skulle hanteras av var och en i gruppen.
9.1.2.5

Möjligheter att utbyta erfarenheter och lära av varandra i
exemplet elevansvar
Vi kan se att de olika sätten att samarbeta erbjuder olika möjligheter att lära
av varandra. De stora lagens sätt att hantera elevärenden genom databasen
bidrar inte till någon gemensam diskussion eftersom informationen är enkel-

23

Se kap. 8 under rubriken ”Diskussion om ett skrivet bedömningsunderlag”
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riktad och mottagaren oftast inte validerar förståelsen av den information
som ges.
I Karinlagets sätt att samarbeta om elevansvaret förefaller det saknas incitament till reflekterande samtal om elever. Potentialen för lärande gällande
elevansvaret berör endast frågor om hur informationskanalerna fungerar,
vilken information som ska levereras till berörd mentor och när mentorn
behöver ha informationen.
Anderslagets sätt att samarbeta har stora likheter med Karinlagets men utöver dessa likheter sker också reflekterande samtal kring vissa elever. De
gemensamma diskussioner som förs tycks i huvudsak handla om att identifiera en problembild kring en elev. Hur lärarna ska agera på utförandenivå
förefaller vara fritt. Liksom i Karinlagets gemensamma temaarbete verkar
den individuella friheten på utförandenivå utgöra en förutsättning för samarbetet. De förefaller kunna diskutera inbördes olikheter och samtidigt upprätthålla sina individuella friutrymmen. Möjligheten att lära av varandra
finns i dessa diskussioner även om sådana diskussioner inte berör alla elever
som lagets lärare ansvarar för.
I Annikalaget diskuterar inte lärarna enskilda elevärenden trots att många
av de frågor som ställs under mötessamtal potentiellt skulle kunna leda till
sådana diskussioner. Det gemensamma arbetet i temaprojektet, samt uppdelningen av individuella ansvarsområden, tycks bidra till att de gemensamma
diskussionerna i huvudsak fokuserar på mål och bedömningskriterier för
elevernas arbeten och förs på en mer allmän och generell nivå. Genom elevernas temauppgifter finns möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan lärarna.
Samtidigt framstår det inte som om lärarna utnyttjar den möjligheten fullt ut,
till synes med anledning av att samtalen inte tillåts inrymma lärarnas individuella och konkreta ansvarsuppgifter.
I Ollegruppen utgör elevansvaret hela tiden kärnan för alla deras samtal.
De gemensamma diskussionerna verkar syfta till att komma överens om
gemensamma strategier så att lärarna inte skulle utgöra hinder för varandra i
arbetet med eleverna. Intentionen att agera lika och samstämmigt tycktes
ligga till grund för deras vilja att diskutera allt som hände i arbetsvardagen
och på så sätt överbrygga de friktioner som kunde uppstå i arbetet. De använder alla tänkbara medel för att upprätthålla viktiga informationskanaler.
Dokumentationen är ett sådant verktyg. Till skillnad från den dokumentation
som sker i de stora arbetslagen valideras innehållet genom uppföljande samtal i Ollegruppen. På det sättet kan även loggboken fungera som stöd vid
utvecklandet av samförstånd kring arbetsuppgifter.
Händelserna i klassrummet och det lärarna såg av varandra i handling var
hela tiden utgångspunkten för deras samtal. Lärarnas konkreta erfarenheter
understödde på det sättet lagets gemensamma diskussioner. Man kan peka på
kvalitetsskillnader mellan Ollegruppens och Annikalagets villkor för möjligheterna att utbyta erfarenheter med varandra. I Ollegruppen framträder betydelsen av att se varandra i handling för en likvärdig igenkänning av olika
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typer av situationer. Att ha möjlighet till erfarenhetsutbyten med anknytning
till specifika situationer och uppgifter förefaller också vara av vikt. I Annikalagets samarbete saknas båda dessa ingredienser.
Sammantaget kan man säga att lärarna med sitt sätt att organisera lagsamarbetet formar en kontext, som inbegriper erbjudanden om och möjligheter
att lära av varandra.

9.2 Friktionens betydelse för möjligheten att lära av
varandra
Friktion mellan lärares handlingar uppstår när effekten av en lärares handlingar hindrar någon annan lärares möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter
på egen hand. I den processen kan en konkret uppgift bli tydlig och ta form
och bli till föremål för en gemensam diskussion. Lärarna har då möjlighet att
utbyta erfarenheter i relation till den uppgift som framträder. Om detta erfarenhetsutbyte sker utan koppling till lärarnas olika konkreta utförande, dvs.
om diskussionen hålls på en alltför allmän nivå, tycks det orsaka osäkerhet
hos lärare avseende hanteringen av uppgifter samt dess syften och mål.
Kombinationen av en gemensam fysisk kontext och friktionen mellan lärares
handlingar förefaller därför främja erfarenhetsutbyten mellan lärarna och
bidra till att de har möjlighet att lära av varandra i högre grad.
Erfarenheter från en gemensam fysisk kontext tycks utgöra ett betydelsefullt underlag för erfarenhetsutbyten genom reflekterande samtal. I en gemensam fysisk kontext kan lärarna se varandra i handling och tillsammans ta
del av händelser under arbetets utförande. Att se varandras individuella arbetsutförande verkar också ha en frigörande potential och främja lärarnas
förståelse och deras möjligheter till likvärdig igenkänning av specifika uppgifter och situationer.
En gemensam fysisk kontext erbjuder lärarna möjlighet att läsa av effekten av varandras handlingar, dels vilka konsekvenser en lärares handlingar
får för sina egna och kollegornas handlingsmöjligheter, dels vilket konkret
agerande som förändrar förutsättningarna för gruppens sammanlagda handlingsmöjligheter. Häri ligger deras möjligheter att koordinera sina handlingar
i relation till det pågående arbetet.

9.2.1 Uppgiftsförståelse, föreställningar om samarbetets
begränsningar, arbetsuppgifters komplexitet och friktion
Huruvida lärarna påverkar varandras uppgiftsförståelse kan vara avhängigt
av etablerade föreställningar om nödvändigheten att agera lika i förhållande
till elever, men också av vad de anser vara möjligt att hjälpa varandra med.
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Det senare har att göra med förkunskaper och erfarenheter av olika slag. Till
detta hör t.ex. lärarnas ämneskunskaper men också erfarenheten av att använda sig själv som verktyg i arbetsutförandet. Hur läraren använder sig
själv som verktyg i relation till sina elever är något som lärarna anser utvecklas med tiden och erfarenheten. Det framstår inte som meningsfullt för lärare
att lägga sig i kollegornas undervisning utan att någon drabbas på ett negativt sätt. Flera av lärarna vittnar om det omöjliga att hjälpa varandra utan att
riskera att få ta över kollegans jobb alternativt underminera kollegans ställning gentemot eleverna. Likaså tycks det faktum att lärarna har olika ämneskunskaper gör dem självskrivna att utföra och ansvara för vissa uppgifter.
Utöver att lärarna är anställda för att undervisa i vissa ämnen kan de också
anses vara mer eller mindre lämpliga för andra uppdrag. Ett exempel på detta
är Karin som var ensam svensklärare i sitt arbetslag och kände sig tvingad att
representera sitt lag i biblioteksgruppen trots att hon egentligen inte ville det.
En konsekvens som var tydlig i de stora lagen var att lärarna blev lämnade åt sitt eget öde trots att de ibland kunde behöva hjälp av kollegor. De
mer oerfarna lärarna kunde dock få stöd av mer erfarna lärare. Jag har däremot inte sett något som talar för det omvända förhållandet, dvs. att en erfaren
lärare sökte stöd hos en oerfaren kollega, åtminstone inte i de stora arbetslagen. Erfarenheter av och färdigheter att utföra arbetsuppgifter verkade vara
en aspekt som hade betydelse för huruvida lärarna samarbetade eller om de
fördelade uppgiften i olika ansvarsområden. Mer komplexa uppgifter tycktes
i högre grad fördelas mellan lärare, och då baserat på erfarenhet och kunskap. Det innebar att det samarbete som kvarstod i hög grad berörde sådana
uppgifter som var av enklare karaktär.
Möjligen kan föreställningar om uppgifters komplexitetsgrad utgöra hinder för nära samarbete. Till de villkor som är av betydelse för medarbetares
möjligheter att utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse
hör i så fall också arbetsuppgifters komplexitetsgrad. Uppgiftens komplexitet
handlar om hur stora förkunskaper, planering och efterarbete som krävs för
utförandet av en uppgift. Det handlar också om huruvida behov av annan
kompetens än den egna föreligger samt vilken betydelse kollegors handlingar får för möjligheten att utföra arbetsuppgiften.
En komplex uppgift karaktäriseras i detta sammanhang främst av höga
krav på medarbetarens ämneskunskaper för utförandet av arbetsuppgiften.
En enkel uppgift karaktäriseras främst av låga krav på medarbetarens ämneskunskaper för utförandet av arbetsuppgiften.
Jag kommer här att illustrera komplexitetsgradens betydelse med hjälp av
tre olika exempel som motsvarar tre olika nivåer av uppgiftskomplexitet:
besök från folktandvården, niornas examensarbete samt undervisning i Ollegruppen.
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9.2.1.1 Enkel uppgift - besök från folktandvården
Det här exemplet finns i sin helhet i resultatkapitel tre under rubriken ”Samtal på arbetslagsmöten”. Den övergripande uppgiften går ut på att laget ska
bestämma dag och tidpunkt så att folktandvården kan hålla ett informationsmöte för eleverna i årskurs sju. I Anderslaget finns två klasser i årskurs
sju och samtliga lärare som undervisar dessa klasser involveras för att organisera uppgiften. Utgångspunkten framstår också vara att detta ska ske inom
ramen för det ordinarie schemat.
I den skrivelse som folktandvården skickat ut saknas dock information
som laget behöver för att lösa uppgiften. Det står ingenting om vad informationen handlar om eller hur lång tid som behövs för detta möte. Lärarna inleder med att koppla till sina egna erfarenheter från sin egen skoltid när de
spekulerar skämtsamt om vad besöket handlar om. Är det ”fluortanten” som
kommer? Här gör lärarna ett försök till att förstå uppgiften utifrån tidigare
erfarenheter. Dessvärre har de inte tillräckliga kunskaper för att få klarhet i
vad uppgiften inrymmer. Man kan säga att lärarnas perspektiv inte synliggör
uppgiftens sakförhållande, dvs. de ser inte uppgiftens innehåll och kan således inte ge uppgiften någon mening.
Läraren Jane har dock tillräckliga erfarenheter genom sin sons berättelse
och kan därför bringa klarhet i vad som kommer att hända. Utifrån Janes
delgivande kan de tillsammans ringa in uppgiften (saken).
Lärarna uppskattar att en timme kommer att gå åt och ganska snart har de
tagit ett gruppbeslut som framstår som en bra lösning för alla parter. Genom
deras samtal har kunskapen om uppgiftens innebörd utökats, meningshorisonten har vidgats tack vare Jane (jfr Janson 2001), och relativt snabbt har
lärarna tillsammans skaffat sig så pass mycket kunskap att de kan ta ett
gruppbeslut i frågan och därmed lösa uppgiften.
9.2.1.2 Komplex uppgift – niornas examensarbete
Det här exemplet refererar återigen niornas examensarbete i Annikas lag.
Uppgiften handlar om niornas slutliga arbete inom temaprojektet. När Annika flaggar för att det är hög tid att börja tänka på niornas examensarbeten,
påbörjas en diskussion där det framkommer att vissa lärare inom laget inte
anser att examensarbetet är meningsfullt. Snarare upplever dessa lärare att
examensarbetet är alltför belastande både för eleverna och för dem själva.
Det uppstår därför oenighet inom laget. Det uppstår tydliga oenigheter angående nytta och arbetsbörda samt motsättningar mellan arbetsfördelning och
individuellt ansvar. En motsättning leder in på en ytterligare motsättning och
förefaller motverka deras möjligheter att ta gemensamma beslut i frågan.
I och med att man hela tiden försöker driva sin egen linje och övertyga
den andra att tycka annorlunda framstår hela diskussionen som kontraproduktiv utifrån ett lärandeperspektiv. När alla försvarar sina egna positioner
finns inget utrymme för påverkan av varandras uppgiftsförståelse, oenighet-
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erna tycks snarare framkalla förvirring. Så trots att en rad viktiga aspekter
lyfts fram, som skulle kunna bidra till vidgad förståelse, tycks istället ett
större avstånd mellan lärarna utvecklas. Därmed skjuts frågan upp utan någon riktig vinnare i samtalet och utan att lärarna verkar ha lyssnat ordentligt
på varandras argument.
Man kan beskriva det som att relationerna mellan Annika och de övriga lärarna i laget framträder som vertikala (Janson 2001). Kanske är det
ofta så att mer komplexa uppgifter öppnar för maktrelaterade konflikter. En
tolkning av det som sker kan vara att Annika överordnar sig de protesterande
lärarna och tvingar fram deras underordning. Det som sker kan också beskrivas som att det uppstår ett kommunikativt skruvstäd (Wilhelmson & Döös
2012) där Annika är den som dominerar samtalet medan några av lärarna
försöker befria sig från en underordnad position, utan större framgång.
Annika var ansedd som lärare och beundrades av andra lärare för sina insatser i sin undervisning. Men hennes ambition att vara en drivande utvecklingsledare föreföll väcka de andra lärarnas försvar, ev. mot skuld och
skam över att inte räcka till, vilket enligt Normell (2004) är en vanlig företeelse hos just lärare. Genomgående kunde man se att Annika använde argumentation som - ”det vore ju lite schysst!” - och hon fick ofta de andra lärarna att ”lägga ner sina vapen” på det sättet. Annikas perspektiv blir genom
detta handlingssätt totaliserande och man kan se att arbetslaget ofta låter
henne ta beslut i många frågor där man inledningsvis inte är överens. Annikas möjligheter till erfarenhetsutbyten med de andra minskar på så sätt och
hon kan t.o.m. luras att tro att de andra lärarna är överens med henne. Om de
andra lärarna alltför ofta böjer sig för dominansen minskar även deras möjligheter att utveckla sina egna synsätt (jfr Wilhelmson & Döös 2012), det
uppstår därför en risk för inlärd hjälplöshet och för ett negativt lärande ”genom att få bekräftat att de egna erfarenheterna är ointressanta, fel eller
osanna” (ibid. s. 25).
Det är dock också möjligt att Annika inte alls var orsak till de motreaktioner som visade sig. Man kan lika gärna tänka sig att detta var en konsekvens av deras sätt att organisera sig utifrån ett gemensamt pedagogiskt ideal
samt att temat omfattade alla lagets medlemmar på utförandenivå. Kanske
var det så att Annika personifierade det motstånd och de konflikter som
fanns inom laget genom sin ansvarsposition; att hålla samman och stödja
arbetslaget i dessa situationer. Under arbetslagsmöten använde Annika sin
position och sitt mandat som utvecklingsledare för att synliggöra oliktänkanden. När hon ställde lagmedlemmar till svars framstod det som om hon verkligen ville veta vad de tyckte i olika frågor som en förutsättning för att kunna
enas. I och med att Annika återkommande och konsekvent efterfrågade oliktänkande kan man tänka sig att detta skapade känslor av frustration och otillräcklighet hos enskilda lärare inom arbetslaget just med anledning av svårigheten att enas.
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Annika skulle som lagledare kunna främja lärarnas lärande inom laget genom att ”… avsiktligt avstå från sitt invanda tolkningsföreträde. Detta innebär att ha distans till den egna maktpositionen. Avsaknad av kritisk självreflektion hos en chef innebär med automatik att han eller hon dominerar
gruppens samtal utan att kanske ens vara medveten om det” (ibid. s. 25).
Denna maktrelaterade obalans skulle kunna förklara varför lärarna i Annikalaget så ofta resignerade inför Annika. I de andra stora arbetslagen fick aldrig maktrelationen mellan arbetslagsledaren och de övriga lärarna så stor
betydelse, trots att maktrelationen fanns. Sannolikt hängde det samman med
den tydliga ansvarsfördelningen och den frihet som följde med lärarnas sätt
att organiseras sig. På så vis berördes inte de komplexa frågorna. Kanske var
det till och med så att lärarnas individuella friutrymmen bidrog till att deras
underordnade position i relation till utvecklingsledaren inte fick samma negativa konsekvenser som i Annikalaget.
9.2.1.3 Mindre komplex uppgift - undervisning i Ollegruppen
De exempel som refereras till i det här avsnittet finns i kapitel åtta. Den
undervisning som sker i Ollegruppen skulle kunna betraktas som komplex
men det finns aspekter och förutsättningar i kontexten som gör undervisningsuppgiften mindre komplex. För det första är undervisningen på en nivå
som inte kräver så djup ämneskunskap, vilket gör det möjligt för lärarna att
avlösa varandra i undervisningen. Utöver att tre av lärarna har olika ämneskompetens har Yvonne och Gunilla inte någon lärarutbildning alls men klarar ändå av att undervisa i engelska, matematik och svenska med stöd av
kollegorna inom gruppen och av specialpedagogen. För det andra har lärarna
i gruppen hela tiden tillgång till varandra på ett sätt som inte finns i de stora
arbetslagen. Med detta följer att de diskuterar med varandra om bästa möjliga undervisningsstrategier och uppdaterar varandra för att upprätthålla enhetlighet gentemot eleverna.
Olle kan i egenskap av att vara behörig mattelärare utgöra ett stöd för Sofia som inte känner sig lika säker när hon undervisar i matematik24. Utifrån
att Olle sett och hört hennes förklaringar kan han också berätta för Sofia var
och hur det blir fel. I och med Olles till synes självklara tolkningsföreträde
uppstår en förändrad maktbalans mellan Olle och Sofia. Deras relation blir
för ett ögonblick vertikal (jfr Janson 2001). Men till skillnad från lärarna i
Annikas arbetslag så är maktrelationer i Ollegruppen inte alltid likadana
eftersom de lyfter fram varandra som experter inom olika områden. I
svenskundervisningen är det istället Sofia som äger tolkningsföreträdet då
hon är den som har ämnesbehörigheten. Detta märks när Sofia tar upp och
diskuterar Leifs uppsats25. Sofias erfarenheter av elever som tekniskt skrivkunniga eller som berättare har viss betydelse för deras gemensamma beslut
24
25

Se kap. 8 under rubriken ”På eftermiddagsmötet”
Se kap. 8 under rubriken ”Elevers utveckling”
161

att inte ge Leif så hård kritik i syfte att uppmuntra hans fortsatta lust att
skriva. I Ollegruppen förefaller lärarnas möjligheter vara mer gynnsamma
för att både kunna bidra till kollegornas vidgade uppgiftsförståelse och till att
utveckla sin egen. De kommunikativa skruvstäd (jfr Wilhelmson & Döös
2012) som kan identifieras i Annikalaget, uppstår inte med samma tydlighet
i Ollelaget.

9.3 Tre samarbetsformer
I det följande kommer jag att försöka sammanfatta och beskriva samarbetsvillkorens betydelse utifrån en bestämning av tre olika samarbetsformer.
Anders- och Karinlagets sätt att organisera och ansvarsfördela sitt arbete
utgör båda exempel på vad jag kallar ansvarsfördelning. Ollegruppens sätt
att organisera och ansvarsfördela arbetet har jag benämnt samspel. Slutligen,
Annikalagets sätt att organisera och ansvarsfördela arbetet har jag benämnt
som hämmad förhandling.

9.3.1 Ansvarsfördelning
Samarbetsformen ansvarsfördelning går i huvudsak ut på att fördela ansvarsuppgifter som den enskilde läraren förfogar fritt över inom ramen för en
gemensam samarbetsstruktur. Följaktligen består samarbetet av fördelning
av arbetet och planering av verksamheten generellt.
Under mötessamtal blir ofta olikheter mellan lärare synliga men detta blir
sällan föremål för någon djupare diskussion inom laget, till synes för att de
agerar friktionsfritt i förhållande tillvarandra och att en gemensam problematisering inte skulle fylla någon direkt funktion. Det verkar som om den upplevda nyttan spelar stor roll för vad laget diskuterar med varandra om. Att
diskutera sådant som anknyter till informationsspridning, administrering och
planering fyller en direkt funktion för lagets medlemmar, vilket också är det
som framträder under lagets mötesamtal. Dels behöver laget förhålla sig till
skolan som helhet och se över att lagets verksamhet inte krockar med skolans övergripande kalendarium, som exempelvis friluftsdagar, lov, personalkonferenser och övriga engagemang som berör skolans gemensamma aktiviteter. Dels behöver lagets medlemmar förhålla sig till den egna inbördes
verksamhetsplanen för att samordna individuella ansvarsuppgifter.
Förståelsen som utvecklas för lärarnas olika perspektiv inom laget nås
främst genom samtal med fokus på planering. Planeringen framträder som
den uppgift som bidrar till samordning och erfarenhetsutbyte mellan lärarna.
Här samarbetar de om att få alla lärares individuella kalendrar att inrymmas i
lagets gemensamma kalender och slutligen i skolans gemensamma verksamhetsplan.
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Att tillsammans ha beredskap och känna igen olika typer av situationer för
det laget samtalar om förefaller inte ha någon betydelsefull innebörd i den
här samarbetsformen. Den generella förståelse som etableras verkar istället
ha koppling till vem som äger ansvar för vilken uppgift. Att de individuella
ansvarsområdena inte diskuteras innehållsligt förefaller vara en förutsättning
för att samarbetet ska fungera.

9.3.2 Samspel
Samarbetsformen samspel kännetecknas av att laget samarbetar i en gemensam fysisk kontext och tar gemensamt ansvar för alla uppgifter som tilldelas
laget.
I den här samarbetsformen offentliggör lärarna alla sina erfarenheter i arbetet för varandra. Offentliggörandet sker genom samtal, dokumentation och
att de ser varandras konkreta arbetsutförande. Allt som lärarna anser kan
vara relevant för det gemensamma arbetet med eleverna tas upp till diskussion.
Förståelsen för lärarnas olika perspektiv utvecklas i den här samarbetsformen både i fysisk närhet till varandra och genom den friktion hanteringen
av uppgifter genererar. En sådan friktion uppstår inte lika lätt mellan lärare
som undervisar i enskild regi och/eller i olika klassrum. Detta medför att
lärarna samtalar kontinuerligt och detaljerat med varandra med koppling till
det konkreta arbetet. Beskrivningarna de gör för varandra är nödvändiga för
att alla i laget ska veta precis vad som hänt, som om de själva varit med.
När de agerar tillsammans och ser varandra i handling utvecklas underlag
till diskussioner om skillnader i varandras agerande på ett sätt som inte är
möjligt i de andra samarbetsformerna. Ett exempel är när Olle ser och hör
Sofie förklara matematiken på ett sätt som han inte skulle ha gjort26, eller när
Yvonne upptäcker ett nytt och mer framgångsrikt sätt att strategiskt stötta en
enskild elev när han räknar och som de andra kan ta efter27. Just att de ser
varandra i handling tycks ge dem möjlighet att ställa frågor som var och en
förmodligen inte skulle ha gjort under andra betingelser. Här blir samtalen
hela tiden förankrade i något specifikt som sker i den pågående verksamheten. Detta är också nödvändigt eftersom de behöver agera samstämmigt för
att få verksamheten att fungera.
I och med att lärarna i laget avlöser varandras undervisning samt genom
att de undervisar i samma klassrum krävs att de ständigt behöver komma
överens om gemensamma strategier och förhållningssätt. Här blir varje förändring viktig att samtala om, vilket också underlättas av att de ser varandra
i undervisningssituationen. Vad laget utbyter erfarenheter om blir på det

26
27

Se kap 8 under rubriken “På eftermiddagsmötet”
Se kap 8 under rubriken ”Dokumentation”
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sättet mångfacetterat och direkt kopplat till specifika situationer i det vardagliga arbetet.
Samstämmigheten i den här samarbetsformen blir ett slags kvitto på att
olika situationer tolkas på ett likvärdigt sätt av de olika lärarna. Detta är förmodligen en viktig förutsättning för att samarbetsformen ska fungera. För en
betraktare kan samspelet mellan lärarna upplevas som om de vore samma
kropp och själ.

9.3.3 Hämmad förhandling
Samarbetsformen hämmad förhandling kan beskrivas som en blandning av
ansvarfördelning och samspel. Samma uppdelning av individuella ansvarsområden som i ansvarsfördelning sker vilket ger ett starkt fokus på information och planering. Samtidigt involveras samtliga lagmedlemmar i uppgifter
som ställer krav på likahantering och bedömning gentemot eleverna. De
karaktäristiska dragen för samarbetsformen är att medlemmarna i laget återkommande ifrågasätter uppgifters innehåll och värde samtidigt som diskussionerna förs på en allmän och generell nivå.
Precis som i samspel uppstår friktion mellan lärarna på grund av den gemensamma uppgiften. Men till skillnad från hur detta sker i samspelsformen
uppbär lärarna i hämmad förhandlingsformen fasta arbetsroller. Det är alltid
några lärare som undervisar medan samtliga lärare rättar sina egna mentorelevers temaarbeten. Den friktion som uppstår i den här samarbetsformen sker
därför på annan grund. Friktionen tycks delvis vara orsakad av att eleverna
skapar oreda i lärarnas ansvarsfördelning genom att inte följa den arbetsfördelning som lärarna i laget upprättat.
Friktion verkar också kunna uppstå genom lärarnas föreställningar om att
behöva göra lika på utförandenivå samtidigt som de saknar tillgång till jämförelse med kollegornas utförande. Detta tycks skapa osäkerhet i den egna
uppgiftsförståelsen och därmed utgöra hinder för den enskilda läraren att
utföra sitt arbete. Specifika pedagogiska händelser eller enskilt elevbemötande i klassrummet diskuteras sällan utan förefaller vara den enskilde lärarens angelägenhet. Samtal om elever och undervisning förs på en generell
nivå, dvs. man samtalar om eleverna som ett kollektiv och talar om typer av
situationer istället för en specifik situation. När pedagogiskt relevanta olikheter mellan lärare blir synliga skulle den generella diskussionen som uppstår kunna förstås som en åtgärd som främjar och bevarar upplevelsen av en
gemensam pedagogik, dvs. som ett sätt att finna överensstämmelse mellan
vars och ens sätt att utföra arbetet.
Nackdelen med de generella diskussionerna är att samtalet sällan förankras i det konkreta utförandet. Det blir på det sättet ingen precisering eller
konkretisering av det lärarna samtalar om som kan kopplas ihop med själva
utförandet. Man skulle kunna beskriva det som att erfarenhetsutbytet sker på
en generell nivå medan den konkreta kopplingen till en specifik elev eller
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situation blir upp till varje enskild lärare att hantera. Det tycks vara just detta
som skapar förvirring i samarbetsformen och som föranleder olösliga förhandlingar om vad de övergripande uppgifterna egentligen innebär. Möjligen
uppstår förvirringen också med anledning av det pedagogiska idealet som i
högre grad innebär föreställningar om eller förväntningar på ömsesidig förståelse mellan lärarna på utförandenivå.

165

10 Diskussion

Lärandepotentialen i arbetslagen tycks i stor utstäckning vara avhängig av
huruvida friktion uppstår och kan överbryggas i lärarnas vardagliga arbete.
Genom analysens framställning kan man skönja några faktorer som verkar
ha betydelse för både om friktion uppstår men också för lärarnas möjligheter
att överbrygga dessa friktioner. Diskussionen i detta kapitel tar sin utgångspunkt i den friktion som identifierats i föregående kapitel. Jag tar också upp
förutsättningar och hinder för lärande mer generellt och komplikationer med
de olika samarbetsformerna. Avslutningsvis diskuteras betydelsen av lärarnas handlingsutrymme samt uppgifters komplexitetsgrad i relation till möjligheten att överbrygga friktion.

10.1 Friktion i samarbete
Villkor för lärares samarbete tycks, som jag redan har understrukit, i huvudsak formas genom arbetets organisering och arbetsfördelning. Arbetets fördelning utgör en ram som begränsar och möjliggör på vilket sätt samarbete
kan ske.
Möjligheterna att lära av varandra genom erfarenhetsutbyte tycks i stor
utsträckning ha sin grund i de hinder eller den friktion som kan uppstå mellan lärare i deras arbetsutförande. Friktionen kan hindra dem att utföra sina
uppgifter på egen hand och kan sägas ligga till grund för lärares behov att
komma överens och koordinera sina handlingar. Huruvida samarbetet inrymmer erfarenhetsutbyten kan sålunda ses avhängigt, dels huruvida friktion
uppstår, dels möjligheter för lärarna att överbrygga denna friktion. Friktionen kan således utgöra såväl ett hinder för som en möjlighet till erfarenhetsutbyte och möjlighet att lära av varandra.
Handlingar som utförs av lärare kan sammanfalla med andra lärares handlingar så att de påverkar och förändar varandras kontextuella förutsättningar
att lösa sina arbetsuppgifter. Vid en sådan situation uppstår den friktion som
föranleder behov av erfarenhetsutbyten mellan lärarna. Situationen kan sägas
erbjuda möjligheter till och ställa krav på förhandling och koordinering för
ett fungerande samspel mellan lärarna i arbetet (jfr Billet 2009). Larsson
(2004) och Fransson (2006) menar att en av förutsättningarna för att medarbetare lär av varandra är att de ser varandra som resurser för att lösa uppgifter. I det här sammanhanget menar jag att lärare förefaller känna behov av
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koordinering med kollegor utifrån behov av att upprätthålla sitt handlingsutrymme. Man skulle kunna säga att upplevelsen av kollegorna som resurser
kan bottna i lärarens behov både av handlingskontroll och av utfallskontroll
när de utför sina uppgifter. Detta kan jämföras med Ellströms (1992) resonemang om förutsättningar för medarbetares lärande, att både kunna påverka
med sina handlingar men också vikten av att kunna läsa av effekten av dessa
handlingar. Om lärarnas arbetsvillkor förändras så att det inverkar på deras
handlings- och utfallskontroll påverkas handlingsutrymmet negativt och
försvinner i värsta fall helt och hållet.
Utifrån antagandet att handlingen utgör länken mellan individ och omvärld och har central betydelse för lärandet, blir hinder för handling också
hinder för lärande. Om lärares arbete resulterar i friktioner på ett sätt som
gör att det egna och kollegors handlingsutrymme begränsas är det av vikt att
dessa hinder på ett eller annat sätt går att överbrygga.
I samarbetsformerna ansvarsfördelning, samspel och hämmad förhandling
uppstår i olika grad friktion mellan medarbetares arbetsutförande. I ansvarsfördelning uppstår sällan friktion eftersom ett sådant samarbete går ut på att
ansvarsfördela själva utförandet, därmed utgör de sällan hinder för varandras
handlingar. Om friktion ändå skulle uppstå tycks detta kunna överbryggas
med anledning av det icke normativa klimat som råder i denna samarbetsform.
I samarbetsformen samspel uppstår friktioner i stort sett hela tiden. Friktioner uppstår med anledning av att lärarna utför arbetet i en sådan närhet till
varandra att varje handling förändrar kontextuella förutsättningar för samtliga i gruppen vid arbetsutförandet. En lärares handling genererar feedback
till samtliga inom arbetsgruppen. Därmed påverkar och villkorar de ständigt
varandras möjligheter utföra arbetet. För ett fungerande arbete i den här
samarbetsformen krävs att dessa friktioner på ett eller annat sätt kan hanteras.
I samarbetsformen hämmad förhandling uppstår friktioner i den verbala
kommunikationen mellan lärarna. Friktionerna verkar ha sin grund i den
generella samtalskaraktären och lärarnas föreställningar om att agera lika,
t.ex. att göra likvärdiga bedömningar av elevernas skoluppgifter. I Annikalaget, som representerar denna samarbetsform, samarbetar lärarna bl.a. genom
att formulera bedömningskriterier som mentorerna sedan använder utan insyn från kollegor. Lärarna i laget får inte möjlighet att se hur kollegorna
använder bedömningskriterierna. Att inte kunna jämföra sitt eget utförande
med kollegornas inom laget tycks skapa osäkerhet och utgöra hinder för
lärarna. När lärarna i laget varken ser varandra utföra arbete eller erbjuds
möjligheten att samtala mer ingående om sitt individuella arbete uppstår
hinder för lärarnas uppgiftsförståelse. Samtalen i laget skapar således friktion som inte överbryggas utan försvårar deras möjligheter att utföra sitt arbete.
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10.1.1 Betydelsen av etablerade föreställningar om samarbetets
innehåll
Samtal som inrymmer erfarenhetsutbyten och möjligheter att lära av
varandra kan också uppstå utan friktion mellan lärarnas individuella arbetsutövande. Lärarnas etablerade föreställningar om vad som var gemensamma
ansvarsuppgifter kunde t.ex. få stor betydelse för vad de utbytte erfarenheter
om förutsatt att lärarna i sådana samtal knöt an till individuella och specifika
erfarenheter.
Ett tydligt exempel är samtalet i Anderslaget om Sias skolsituation. I samtalet om Sia bidrog lärarna med sakaspekter utifrån individuella och specifika erfarenheter, likt ett sakletande utifrån vars och ens perspektiv. När
lärarna i Anderslaget utforskade varandras perspektiv kunde de upptäcka nya
sakaspekter och succesivt bygga upp ett vidare och gemensamt sakförhållande. Genom kritiska reflektioner kan felaktiga förgivettaganden rättas till
(jfr Ohlsson 2004), såsom med upptäckten av Sias språksvårigheter och avsaknad av hemspråksundervisning. Anderslagets samtal om Sia visar på inslag av kritiska reflektioner över den egna praktiken. Sättet att samtala kan
ses vara en förutsättning för möjligheten att tillsammans utvärdera den konkreta och specifika situationen och därmed upptäcka brister som de behövde
komma till rätta med (jfr Senge 1995; Ohlsson 2004; Wilhelmson & Döös
2012).
Ovanstående exempel visar på en ytterligare innebörd av hur lärarna kan
se varandra som resurser och som har sin grund i föreställningar om gemensamt ansvarstagande i relation till specifika uppgifter (jfr Larsson 2004;
Fransson 2006).

10.2 Förutsättningar och hinder för lärande
Bildande av arbetslag har tillerkänts stor betydelse för medarbetares möjligheter till samordning och lärande i organisationer (Senge 1995). En lagorganisation förutsätter dock att arbetslagen i viss mån har möjlighet att utforma
uppgifter självständigt, likaså att ansvarsfördelning och utförande sker under
jämlika förhållanden (Granström 2000).
Möjligen är det med anledning av den individuella friheten som utbyten
sker i Anderslaget mellan lärarnas individuella perspektiv på Sias skolsituation. Det finns så att säga inte någon ”måttstock på ett rätt sätt” att se på saken.
I Ollegruppen föreligger inte någon individuell frihet men ansvarsfördelningen förefaller trots detta ske under jämlika former. Jämlika förhållanden
verkar också finnas i Anders och Karins lag även om själva arbetsfördelningen sker utifrån den individuella kompetensen. I Annikalaget framstår
just maktordningen som ett allvarligt hinder och motverkar deras möjligheter
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till horisontella relationer mellan utvecklingsledaren och de övriga lärarna i
laget.
Engeström m.fl. (1999) menar att även om lärande har sin grund i motsättningar (jfr friktion) behöver det inte med nödvändighet innebära en konflikt med motstridiga intressen. Det kan lika väl vara ett uppkommet dilemma eller ett ifrågasättande av faktorer som har betydelse för uppgifters
hantering. Det är däremot inte säkert att medarbetare har format tillräckliga
villkor som erbjuder möjlighet att diskutera uppgifters praktiska utförande.
Dialogen och ömsesidig förståelse kan framhållas som viktiga inslag för
ett konstruktivt erfarenhetsutbyte (t.ex. Wilhelmson & Döös 2012) och som
förutsättning för medarbetares samordning (t.ex. Senge 1995, Larsson 2004).
Andra menar att samordning av handlande inte alls förutsätter vare sig dialog
eller ömsesidig förståelse (t.ex. Weick 1995). En organisations medarbetare
samordnar ibland sitt handlande utan att vare sig tala med varandra om det
eller förstå hur kollegorna tänker.
I den här avhandlingen kan vi se att lärarnas samordning och kommunikation hänger nära samman. I samarbetsformen ansvarsfördelning, som tydligast representeras av Karinlaget, involveras inte lärarna i varandras individuella uppgifter, vilket tycks vara framgångsrikt för att inte orsaka hinder i
varandras arbete. Kommunikationen upprätthåller ansvarsfördelningen genom att inte beröra de individuella ansvarsbitarna nämnvärt utan snarare
delge varandra information så att var och en kan hitta sin plats och roll i
relation till lagets arbetsfördelning.
I Annikalaget, som representerar sammarbetsformen hämmad förhandling, har man stora ambitioner med samarbetet. I linje med Wilhelmson &
Döös (2012), Senge (1995) och Larsson (2004), tycks dock kommunikations- och samordningsproblem uppstå inom arbetslaget till synes med anledning av att lärarna inte vill, kan eller orkar enas. Här förefaller friktion uppstå mellan lärarnas behov av samordning och deras behov av handlingsfrihet
i förhållande till kollegorna i laget. Det sätt på vilket lärarna organiserat
samarbetet verkar inte främja lagets samordning och inte heller ge tillräckligt
utrymme åt lärares autonomi. Ohlsson (2004) menar att lärare upprätthåller
spänningsförhållanden mellan implicita och explicita organiserandeaktiviteter bl.a. genom att undvika att samtala om det egna handlandet. Man skulle
kunna se det som att lärarnas tendens att samtala i generella termer handlar
om ett omedvetet undvikande av att tala om sådant som synliggör skillnader
mellan lärarna på utförandenivå. Samtidigt görs flera försök att bryta denna
tendens, vilket talar för ett uppdämt behov inom laget att relatera samtalen i
samarbetet till det individuella utförandet.
I Ollegruppen, som representerar samarbetsformen samspel, samordnar
lärarna sina konkreta handlingar både genom och utan att tala med varandra,
vilket delvis skulle kunna ge stöd åt Weicks (1995) ställningstagande att
samordning inte förutsätter samtal. Det framstår dock som att lärarnas möjlighet att se varandra i handling erbjuder dem större möjligheter till samord169

ning under arbetets pågående. Larsson (2004) pekar på den disciplinering
som följer av att lärare ser varandra i handling. Sannolikt är det också mycket svårare att bryta överenskommelser i Ollegruppen, om man jämför med de
stora arbetslagen, eftersom kollegorna kan kontrollera att överenskommelser
följs. Det förefaller till och med vara så att hela samarbetet fallerar om lärarna i gruppen inte agerar samspelt. Det mer anmärkningsvärda är kanske ändå
de överenskommelser som etableras utan att de talar med varandra. Genom
lärarnas upprepade handlingsmönster förefaller samordning och överenskommelser etableras på ett oreflekterat och outtalat sätt (jfr Weick 1995).
Handlingar kan förmedla outtalade värderingar och normer utan att vare sig
avsändare eller mottagaren reflekterar över detta. Thornberg (2004) benämner detta implicit värdepedagogik, vilket han menar kan vara problematiskt.
Genom att oavsiktligt förmedla normer och värderingar ”mellan raderna”
kan dessa förmedlas och spridas helt utan kontroll. Möjligen var det på implicit grund som Ollegruppens föreställningar om elevernas sociala svårigheter hade byggts upp och som deras handledare hade invänt emot. Lärarnas
sätt att tala om och bemöta eleverna innebar sannolikt att de förmedlade
värderingar till varandra utan att reflektera över hur det gick till. Detta fenomen har således beröring med de risker som ”groupthink” innebär (Janis
1987).
Samtidigt kan vi se att det samspel som sker i Ollegruppen också ger
dem möjlighet att agera rationellt tillsammans. Den viktiga tilliten tycks vara
något som etableras i det tysta, att lärarna alltid visste var de hade varandra
och att de hade kollegorna med sig till stöd om något dramatiskt skulle
hända.
Lärarna i Ollegruppen tycks ändå ha en större medvetenhet om sitt handlande jämfört med lärarna i de stora arbetslagen. Erfarenheter i gemenskap
med andra kan också underlätta möjligheten till samförstånd i samtal (jfr
Weick 1995). Det framstår också som att lärarna i Ollegruppen har möjlighet
att upptäcka sig själva genom varandras iakttagelser samt att bidra med kritiska reflektioner över varandras olika sätt att agera. Lärarna i den här gruppen relaterade alltid till någonting konkret och specifikt som hade hänt. De
samtalade om sitt eget och varandras handlande, vilket är ganska ovanligt i
skolans värld.
Redan under senare delen av 1940-talet noterades av Kurt Lewin att observation av och feedback till grupper förstärkte gruppmedlemmarnas självmedvetenhet och intresse för sitt eget och för de andras beteende (Granberg
& Ohlsson 2009). Möjligen var det faktum att lärarna i Ollegruppen fungerade som varandras observatörer en förstärkande orsak till att de i samtalen
relaterade till sig själva och varandra i förhållande till eleverna och undervisningen.
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10.2.1 Komplikationer med de olika samarbetsformerna
10.2.1.1 Ansvarsfördelning
I samarbetsformen ansvarsfördelning kan det vara viktigt för den enskilde
läraren i laget att upprätthålla sina egna nätverk som stöd för sitt individuella
arbete. Nätverk kan uppstå men då i form av olika undergrupper främst inom
arbetslaget men också mellan övriga medarbetare på skolan. Att bli utestängd från sådana undergrupper kan slå hårt mot en enskild lärare som riskerar att lämnas helt utan stöd från kollegor i svåra situationer med elever
och i undervisning (Stedt 2002; 2004). Ett gemensamt arbetsrum blir då av
särskild betydelse för kontinuerlig närhet till kollegorna i laget. På det sättet
underlättas lärarnas möjligheter till stöd från kollegor i det individuella arbetet. Det finns därför anledning att peka på andra möjliga vägar för lärprocesser i den här samarbetsformen. Döös (2011) resonemang om relationikens
betydelse för kollektivt lärande talar för att enskilda möten mellan medarbetare kan generera ny kunskap och sammanhållning i en organisation. Man
kan anta att skolans alla mindre arbetsgrupper främjade vad man kan likna
vid en sådan relationik. Dessa relationsnätverk föreföll upprätthållas individuellt och vid sidan av samarbetet i de stora arbetslagen. Dessvärre tycktes
även dessa samtal begränsas innehållsligt med anledning av att frågor om
individuella ansvarsuppgifter bemöttes högst motvilligt av rädsla för merarbete, björntjänster eller p.g.a. svag tillit mellan lärarna.
Uppgifter kan också generera frågor som tarvar svar från kollegor och
därmed skapar grogrund för kunskapsspridning (Döös & Wilhelmson 2005;
2011). Lärarnas datasystem för samordningen av alla bedömningsunderlag
skulle kunna innebära att sådana fråga-svarsbeteenden pågick. Tidigare
forskning pekar dock på risker med den typen av informationssystem
(Hofvendahl 2004; 2006). En risk är att bedömningsunderlag som lärare
skriver till varandra kan vara så allmänt hållna att de inte förmedlar något av
substantiellt värde. Exempelvis är formuleringar som ”positiv, glad, bra attityd”, vanligt förekommande. Så allmänt hållna formuleringar ger inte någon
djupare insyn i en elevs skolsituation. Det kan trots detta ändå finnas potentialer i ett sådant system som kan erbjuda kunskapsutveckling genom erfarenhetsutbyte i samtalet med den berörda eleven. Detta förutsätter dock att
läraren har en sådan kontakt med eleven att han eller hon vill berätta om sin
skolsituation. Det förutsätter också att läraren ställer frågor på ett sätt som
kan ge klargörande och konkreta svar om bedömningsunderlagens specifika
innebörd. Databasen för bedömningsunderlagen kan därför, indirekt, vara av
vikt för lärarnas möjligheter både till sammanhållning och till kunskapsutveckling i arbetet med eleverna. Hofvendahls (ibid.) forskning visar dock att
kommunikationen under utvecklingssamtal inte alltid erbjuder eleven att
komma till tals eller att förstå vad som åsyftas med lärares allmänt skrivna
kommentarer.
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10.2.1.2 Samspel
Samarbetsformen samspel kan tyckas vara den ultimata samarbetsformen.
De förutsättningar som Larsson (2004) menar har betydelse för medarbetares
möjligheter att påverka varandras hantering och förståelse av har kunnat
identifieras i Ollegruppen. Lärarnas erfarenheter och kompetens synliggörs i
handling och de ser varandra som en resurs. De arbetar gemensamt med
uppgifterna och uppfattar sig själva som ett team. Men trots goda möjligheter till reflekterande samtal och erfarenhetsutbyten kan man peka på en rad
komplikationer. För det första framstår samarbetet som starkt individberoende, vilket inte verkar bero på svårigheten att undervisa. Personerna i samarbetet är svåra att ersätta då det krävs ett väl inarbetat samförstånd mellan
lärarna. Man kan säga att möjligheten att ge mening åt varandras handlingar
och göra likvärdiga situationstolkningar är en förutsättning för att samarbetet
i Ollegruppen ska fungera. Det misslyckade försöket att ta in en ny person i
Ollegruppen, som gjorde helt andra situationstolkningar, ger en bild av hur
förödande en sådan strategi kan vara. Samarbetsformen ger inte så mycket
utrymme för olika hantering av arbetsuppgifterna eller olika förhållningssätt
mot eleverna. Detta innebär också en risk för att invändningar som skulle
kunna störa samspelet mellan lärarna inte tas upp till diskussion. Det finns
också en risk för grupptänkande (Janis 1987) i relation till skolans övriga
verksamhet, vilket kan tyckas vara jämförbart med att enskilda lärare kan
isolera sig i sina klassrum. Risken för grupptänkande kan omintetgöra samarbetets utvecklingspotential på sikt; ju mer likasinnat laget uppträder desto
färre olikheter som befruktar nytänkande kommer att komma fram. I och
med den starka strävan till samförstånd riskerar olikheterna att upphöra.
Samarbetsformen saknar på det sättet upprätthållandet av olikheter som de
andra samarbetsformerna inrymmer, framför allt jämfört med samarbetsformen hämmad förhandling där olikheterna ständigt ifrågasätts och därmed
utmanas.
10.2.1.3 Hämmad förhandling
I samarbetsformen hämmad förhandling kan det, precis som i samarbetsformen ansvarsfördelning, vara viktigt för den enskilde läraren i laget att upprätthålla sina egna nätverk som stöd för sitt individuella arbete. I likhet med
samarbetsformen ansvarsfördelning uppstår dessa nätverk oftast inom det
egna laget. Samma risk för att bli lämnad utan stöd från kollegor i svåra situationer finns också här. Andra svårigheter som samarbetsformen innebär är
att lärarna inte kan kontrollera och styra ansvarsfördelningen av eleverna.
Risken är att vissa lärare överbelastas av arbete och att destruktiva konflikter
utlöses mellan lärarna i laget. Det tycks också vara svårare för lärare i den
här samarbetsformen att komma överens. Sannolikt skulle ett gemensamt
arbetsrum underlätta den saken men framför allt skulle det underlätta om
lärarna kunde se varandra i handling. Vid ett jämförande med samarbetsfor-
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men samspel, där förståelsen för varandras handlingar till stora delar stöds
av att de kan se varandra i arbetet med eleverna, blir det tydligt att detta inslag saknas i samarbetsformen hämmad förhandling. Att se varandra i handling skulle sannolikt främja möjligheterna att komma överens och nå samförstånd.
En fördel i denna samarbetsform är dock att lärarnas inbördes olikheter
bevaras över tid, vilket kan ses vara en förutsättning för lagets utvecklingspotential på sikt. Förutsättningarna för erfarenhetsutbyten samt att kunna
utveckla gemensamma handlingsrutiner motverkas förvisso i hämmad förhandling. Trots det kan man säga att potentialen för erfarenhetsutbyte och
lärande mellan lärarna kvarstår så länge friktionen mellan lärarna kvarstår.
Lagets ständiga konflikter är trots allt en kvalitet som potentiellt skulle
kunna överbryggas och därmed erbjuda möjligheter för samordning och att
lära av varandra (jfr Engeström 1987). Blossing (2000) menar exempelvis att
en skolas förbättringsarbete sker i ett antal faser och måste få ta tid. När man
arbetar med skolutveckling gäller därför att ha långsiktig planering, tålamod
och att se skolutveckling utifrån ett processinriktat arbetssätt. I linje med
Blossing menar Olin (2009) att konfliktfyllda förhandlingarna över tid medför goda möjligheter till reflektion och erfarenhetsutbyten.

10.2.2 Handlingsutrymme för erfarenhetsutbyten i de olika
samarbetsformerna
Parding (2007) belyser hur lärares handlingsutrymme uppstår i spänningen
mellan lärares profession och organisation. Forskning (Gannerud & Rönnerman 2007) visar även att det kan uppstå spänningar mellan skolans villkor och ramar för sätt att arbeta och lärares intentioner utifrån sin profession
och tolkning av sitt uppdrag. Svedberg (2007) menar dock att arbetsgruppers
funktionella förmåga i relation till måluppfyllelse är beroende av en arbetsgrupps mognad och identitet som utvecklats över tid i olika stadier. Han
benämner dessa som ”teamets stadier”. I det sätt lärarna i Annikalaget formar villkor för samarbete kan man se att deras ambitioner med samarbetet
inte stöds av lagets sätt att organisera arbetet. Här tycks skolans övergripande resurstilldelning ha betydelse för de begränsningar som uppstår i relation till lärarnas behov och ambitioner med lagsamarbetet, vilket ger stöd åt
Parding (2007) och Gannerud & Rönnermans (2007) resonemang. Lärarna i
laget förefaller vidare vara mycket osäkra på vad det gemensamma pedagogiska idealet innebär i det vardagliga arbetet. Utifrån Svedbergs resonemang
(2007) skulle man kunna förklara Annikalaget som mindre utvecklat och
därför med en låg målmedvetenhet. Att inte vara överens om målet inverkar
negativt på ett teams gemensamma strategier och funktion. Teamets utveckling kan sägas vara avhängig av deras möjligheter att bemöta och hantera
problem tillsammans (ibid.).
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Huruvida lärarna erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter har koppling till
möjligheten att utveckla gemensamma handlingsrutiner (jfr Löfberg 1992;
Larsson 2004; Fransson 2006). Utifrån en sådan betraktelse kan det sägas att
Ollegruppen har uppnått ett högre teamstadium jämfört med Annikalaget.
Kanske är det till och med så att Annikalaget saknar förutsättningar att utvecklas som team med anledning av ansvarsfördelningens effekter?
Lärarnas möjligheter att påverka varandras uppgiftsförståelse kan belysas
utifrån deras möjligheter att genom handling påverka varandras uppgiftsförståelse samt möjligheten läsa av effekten av försöket till påverkan (jfr Ellström 1992). I det följande avser jag att diskutera hur samarbetsformen kan
villkora lärarnas handlingsutrymme att påverka varandras uppgiftsförståelse
samt de möjligheter som erbjuds dem att korrigera sina handlingar på grundval av hur kollegorna påverkats.
Utbyte av erfarenheter mellan lärare i samarbete kring uppgifter kan beskrivas uppstå utifrån tre tidsdimensioner: före, under och efter arbetsutförandet. Då friktionerna uppstår mellan lärare i handling innebär det att erfarenhetsutbytens tidsdimension kan betraktas i relation till friktionen.
I samarbetsformerna ansvarsfördelning och hämmad förhandling sker utbyte av erfarenheter främst före själva utförandet, då utförandet oftast sker
individuellt i dessa samarbetsformer. Det mest tydliga exemplet är hur lärarna samarbetar inför utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Här påverkar lärarna i laget mentorernas uppgift att hålla utvecklingssamtal med sina
respektive mentorelever genom att lägga in information om eleverna (bedömningsunderlag) i den upprättade databasen. Hur berörd mentor uppfattar
och använder bedömningsunderlagen förblir oftast okänt för de lärare som
förmedlat informationen. Lärarnas möjligheter att påverka en mentor blir
därför begränsat. Förvisso påverkas mentorns uppgiftsförståelse med anledning av informationen men lärarna som skriver bedömningsunderlagen har
ingen som helst kontroll över hur informationen tas emot av mentorn eller
hur den används. Vidare erbjuds ingen utfallskontroll då validering inte sker
eftersom informationen är enkelriktad.
Man skulle kunna tänka sig att samarbetsformen hämmad förhandling kan
erbjuda andra möjligheter till handlings- och utfallskontroll genom det pedagogiska idealet och genom att alla lagets medlemmar involveras i temaprojektets arbete. I Annikalagets samarbete om bedömningskriterier i temaprojektet råder dock samma förhållande som i samarbetet kring utvecklingssamtalen. Det erfarenhetsutbyte som sker i samarbetet med bedömningskriterierna uppstår innan bedömningarna utförs av respektive mentor. Här har lärarna
sannolikt påverkat varandras förståelse av hur kriterierna ska användas under
samarbetets pågående men de har ingen insyn i varandras faktiska användning av kriterierna. Därmed uppstår brist på handlings- och utfallskontroll i
relation till hur de andra i laget förstår och använder de bedömningskriterier
som laget formulerat tillsammans.
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I samspelsformen består samarbetet av att lärarna utbyter erfarenheter inom
ramen för alla tre tidsdimensioner, dvs. före, under och efter arbetsutförandet. Det erfarenhetsutbyte som sker före arbetsutförandet är också oftast
förbundet med det erfarenhetsutbyte som sker efter. Återkoppling förekommer hela tiden i samtalen mellan lärarna, som på ett tydligt sätt anknyter till
det konkreta arbetsutförandet, vilket förstärks ytterligare genom att lärarna
också ser varandra i arbetsutförandet.
Att utföra arbetet i en gemensam fysisk kontext medför att lärarna villkorar varandras möjliga handlingar under det pågående arbetet. En lärares agerande förändrar inte bara villkoren för egna fortsatta handlingar utan även för
kollegornas. Samtidigt som det sker ett ständigt villkorande så tycks de
också vara sammanflätade med varandra. Villkorandet orsakar friktioner
som gör att de behöver komma överens och agera samspelt för att överhuvudtaget kunna utföra sitt arbete. Deras sammanlagda handlingar kan sägas
bilda en gemensam kontext som utgör de villkor under vilka lärarna ges möjlighet till identifiering och utförande av uppgifter. I klassrumssituationen
erbjuds samtidigt en hög grad av handlingskontroll och utfallskontroll. Möjligheten att påverka kollegorna uppgiftsförståelse är här stor men också möjligheten att korrigera sina egna handlingar efter hur kollegan beter sig. Lärarna erbjuds av samma skäl möjligheter till utveckling av likvärdiga situationstolkningar som utgör grund för överenskommelser om hur de ska agera
som grupp.

10.2.3 Möjligheterna att
komplexitetsnivåer

lära

av

varandra

på

olika

Villkor för samarbete och ytterst möjligheten att lära av varandra tycks i
huvudsak uppstå i enkla uppgifter, åtminstone i de stora arbetslagen. Man
skulle kunna förstå det som att samarbete kräver ett visst mått av likvärdiga
erfarenheter eller förkunskaper i relation till uppgiften för att erfarenhetsutbyte och påverkan av varandras uppgiftsförståelse ska kunna ske.
Kan det t.o.m. vara så att grupper tenderar att förenkla genom att fördela
uppgifter för att kunna möjliggöra ett gemensamt handhavande i komplexa
frågor? När komplexitetsgraden är (för) hög kan det vara så att lärarna löser
problemet genom att arbetsfördela snarare än genom att angripa uppgiften
gemensamt. Man kan därför ana en risk för att arbetsgrupper söker förenkla
uppgifter som ålagts dem genom att komplexa uppgifter fördelas till individer att ansvara för och på så sätt komma bort från den gemensamma beslutssfären.
Lärares komplexa arbete har uppmärksammats i tidigare forskning (t.ex.
Hultman 2001; Ohlsson 2004). Det som framförallt har uppmärksammats är
lärarens arbetskontext med dess oklara och ofta motstridiga mål, arbetets
emotionella karaktär samt lärarens här-och-nu-situation. Handlingsfrihet blir
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då avgörande för en lärares möjligheter till professionellt yrkesutövande. I
den här avhandlingen har ändå lärares förmåga att hantera nära samarbete i
en gemensam kontext påvisats genom Ollegruppen. Ollegruppens samarbetsvillkor har tydliga inslag av både emotioner och improvisationer. Däremot kan man inte säga att det råder oklarheter angående arbetsmål.
Att ge sig i kast med komplexa uppgifter och försöka hantera dem tillsammans inom ett stort lag, där medarbetarna inte ser varandra i arbetsutförandet eller diskuterar uppgiften med koppling till uppgiftens specifika
sammanhang, förefaller utifrån mina iakttagelser, öka risken för asymmetrisk kommunikation och vertikala relationer i samarbetet (jfr Wilhelmson
1998; Janson 2001) vilket inte gynnar lärandet. Att se varandra i handling
samt upprätthållandet av skiftande rollfördelning av maktrelationerna förefaller ha en förlösande inverkan och i högre grad kunna erbjuda ömsesidigt
lärande och ge större möjligheter till gemensamt ansvars- och beslutstagande
i samarbetet.
Oklart är om de stora arbetslagen skulle ha samarbetat på ett annat sätt om
de hade haft samma förutsättningar som Ollegruppen. Möjligen kan undervisningsnivån vara en komplexitet som är av betydelse för möjligheten att
samarbeta i ett så nära samspel som Ollegruppen uppvisar. I de stora arbetslagen fungerar ämneslärarna som specialister inom sina respektive områden.
De övriga lärarna i laget kan därför ses vara tvingade att låta ”specialisten”
sköta jobbet själv. Uppgiftens komplexitet skulle kunna ses som ett direkt
hinder för nära samarbete och erfarenhetsutbyten mellan lärare i relation till
ämnesundervisning med en högre komplexitetsgrad.

10.3 Friktion och uppgiftens komplexitet
Jag återkommer avslutningsvis till friktionen och dess betydelse. Sammanfattningsvis tycks den friktion som beskrivits kunna överbryggas på olika
sätt och med olika framgång i de olika samarbetsformerna.
I samarbetsformen ansvarsfördelning tycks lärare förekomma friktion genom att undvika nära samarbete kring uppgifter med alltför hög komplexitetsgrad. Genom att ansvarsfördela tycks lagmedlemmarna uppnå balans
mellan arbetslagets samarbete och den autonomi lärarens individuella arbete
kräver (jfr Hultman 2001). Möjligheterna till erfarenhetsutbyten som grund
för att lära av varandra i samarbetet tenderar därför att begränsas till uppgifter som berör organisering genom samarbete kring planering och administration. Samtidigt förefaller samarbetsformen kunna erbjuda möjligheter till
erfarenhetsutbyten genom reflekterande samtal när så behövs, förutsatt att
lärares individuella friutrymme kan upprätthållas.
I samarbetsformen hämmad förhandling förefaller friktion vara svår att
överbrygga. Möjligen beror det på att lärarna både ansvarsfördelar och försöker samarbeta kring komplexa frågor, vilket tycks skapa motsättningar
176

mellan samarbetets innehåll och form. Man skulle kunna sammanfatta det
med att det finns en förväntan hos lärarna att de som individer ska kunna
ansluta sig till kollektiva överenskommelser trots att sättet de organiserar sitt
samarbete på inte stödjer den typen av samarbete. Detta verkar skapa friktioner och en situation som inverkar negativt på möjligheten till erfarenhetsutbyte och lärande för alla parter. Att lärarna i samtal med varandra inte
konkretiserar eller relaterar samtalsinnehållet till individuella utföranden
verkar också skapa förvirring hos dem. Om lärarna ifråga förlorar en uppgiftsförståelse som kanske fanns inledningsvis, dvs. innan friktionen uppstått
inom laget, riskerar samarbetet rentav att bli kontraproduktivt.
I samarbetsformen samspel synes balansen mellan samarbetesinnehåll och
form upprätthållas genom överbryggande av friktioner. Lärarnas möjligheter
till gemensamt ansvarstarstagande förefaller bero på att de ser varandra i
handling när friktioner uppstår. Andra förutsättningar kan vara att deras erfarenhetsutbyten sker både före, under och efter friktioner vid arbetets utförande. Detta verkar främja deras möjligheter att använda varandras handlingar för sina egna avsikter, vilket i sin tur tycks optimera deras möjligheter
att samspela med och lära av varandra i relation till de uppgifter de har att
utföra tillsammans. Men frågan är alltså om Ollegruppens samspel och växelvisa undervisning hade varit möjlig om undervisningsnivån samt kraven på
för- och efterarbete haft en högre komplexitet?

10.4 Förslag till fortsatt forskning
Innebörden av den friktion som behandlats i föreliggande avhandling kan
sägas ha direkt koppling till medarbetares möjligheter att hantera balansen
mellan behov av både anpassning och utveckling (Ellström 1992; 2003;
2004). Friktioner som uppstår mellan lärare och som de lyckas överbrygga
kan sägas erbjuda möjligheter både till samordning och till kunskapsutveckling inom organisationen. Resultaten visar dock att möjligheten till överbryggande av friktioner är känslig för störningar av olika slag. Faktorer som
tycks främja överbrygganden är möjligheten att arbeta tillsammans och se
varandra i arbetet, möjligheten till konkreta samtal och frånvaron av alltför
starka maktrelationer.
Att medarbetare lär av varandra i samarbete är ingen självklarhet. Samarbete såväl som lärande behöver fylla en funktion. Om medarbetare utvecklar
samarbetsprojekt utan att reflektera över dess genomförbarhet eller nytta för
organisationen kan det bli både kostsamt för organisationen och medföra
mycket lidande för enskilda medarbetare. Med tanke på detta är det värt att
notera att det inte tycks vara så lätt för lärare att överbrygga friktion som
uppstår i relation till mer komplexa uppgifter. Friktion som uppstår i relation
till enklare uppgifter förefaller kunna överbryggas i högre grad. Huruvida
detta har en generell giltighet är svårt att uttala sig om utifrån resultaten i
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föreliggande avhandling. Mitt förslag till fortsatt forskning berör således
uppgiftens komplexitet som villkor för friktioners uppkomst och hantering i
fler och olika arbetsorganisatoriska sammanhang.
Trots att jag vill vara försiktig med generaliseringsanspråk i alla delar
menar jag att undersökningens resultat ändå har relevans för organisationer i
allmänhet, under förutsättning att liknade betingelser råder (jfr Yin 2009).
Samtidigt bidrar avhandlingen till en möjlig och ytterligare förklaring till
varför det i skolan värld varit svårt att få till stånd samarbeten som innebär
att lärare utbyter erfarenheter om sådant som t.ex. berör undervisningens
pedagogiska utformning i klassrumsituationen.
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Sammanfattning

Introduktion
Samarbete mellan medarbetare har stor betydelse i dagens arbetsliv. Genom
samarbete kan medarbetare ges möjlighet att utbyta erfarenheter. Erfarenhetsutbyte ger medarbetare förutsättningar att lära av varandra, vilket kan
främja såväl samordning som verksamhetsutveckling i en organisation. Samarbete kan dock ske på många olika sätt och dessutom avhängigt medarbetares vilja.
I den här avhandlingen belyses högstadielärares samarbete som ett exempel på hur medarbetare formar villkor för samarbete och vilken betydelse det
har för deras möjligheter att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Teoretiska utgångspunkter
Avhandlingens teoretiska bas är handlingsteori och konstruktivism. Handling och reflektion är således av central betydelse för min syn på lärande. Genom reflektion över handlingars konsekvenser ges individen möjlighet att utveckla nya kunskaper. Handlingen utgör en länk mellan människan och hennes omvärld. Handlingen har också en rationell dimension i den
meningen att människan handlar med utgångspunkt i hur hon förstår en uppgift eller en situation och vilka intentioner som ligger till grund för handlingen.
Hur människor ger mening åt en uppgift är också avhängigt dess kontext.
Med kontext menas de villkor under vilka människor ges möjligheter att
identifiera uppgifter och möjligheter till handlande. En kontext är dels tolkad
av individen dels framförhandlad genom människors överenskommelser i
samspel med varandra. Kontexten både erbjuder och begränsar möjligheter
för människor att handla. Samtidigt orsakar människors handlingar förändringar av kontexten. Då uppgifter alltid ges mening i sin kontext kan man
säga att uppgiften både formas i och formas av kontexten vid dess hantering.
Kontexten är således det menings- och handlingssammanhang i vilket uppgifter formas och blir formade genom människors fortlöpande handlingar.
Medarbetare har möjlighet att lära av varandra när de ges förutsättningar
att utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse. På en arbetsplats kan det sägas ske när medarbetare möts och samspelar kring upp179

gifter. I mötet uppstår potential för utbyte av erfarenheter som har relevans
för uppgiftsförståelsen. På så vis kan medarbetare bidra till varandras utvecklade uppgiftsförståelse och därmed lära av varandra.

Syfte
Syftet med den här avhandlingen är att belysa hur medarbetare har format
villkor för samarbete samt den betydelse dessa villkor har för deras möjligheter att utbyta erfarenheter och påverka varandras uppgiftsförståelse – det
vill säga för deras möjligheter att lära av varandra genom samarbetet.
Följande forskningsfrågor har formulerats och ligger till grund för den
empiriska studien:
1.
2.
3.

Hur organiserar medarbetare samarbete i lag?
Vilka olika sätt att samarbeta i lag kan identifieras?
Om vad, när och varför utbyter medarbetare erfarenheter vid olika sätt
att samarbeta i lag?

Den empiriska studien
För den här avhandlingen har jag valt en fallstudieansats. Uppläggningen av
studien innebär en kombination av deltagande observation och intervjuteknik.
Datainsamlingsarbetet pågick under sammanlagt sex veckor. Under dessa
veckor skuggades sex olika lärare, från fyra olika formella samarbetskonstellationer, i allt vad de företog sig under sin arbetsdag från det att de kom till
arbetet på morgonen och tills de gick hem för kvällen.
Analysprocessen kan beskrivas som ett tvåstegsförfarande. I ett första
steg har de olika konstellationerna granskats utifrån vilka möjligheter och
hinder för erfarenhetsutbyten som kunde identifieras. Utgångspunkten för
denna analys var att identifiera faktorer som gav förutsättningar eller orsakade hinder för erfarenhetsutbyten mellan lärarna. En slutsats var att arbetsfördelningen hade stor betydelse för hur villkoren för samarbete formades
och låg till grund för lärarnas möjligheter till erfarenhetsutbyten.
I ett andra steg och på grundval av tre kategoriserade sätt att organisera
och fördela arbetet, analyserades materialet ytterligare. I avhandlingen beskrivs dessa kategorier i termer av samarbetsformer med benämningarna: ansvarsfördelning, samspel och hämmad förhandling. I detta skede framträdde
betydelsen av lärarnas samarbetsvillkor i en vidare mening och ledde fram
till de resultat som presenteras under nästa rubrik.
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Resultat
Villkor för lärares samarbete tycks i huvudsak formas genom arbetets organisering. Arbetets fördelning utgör en ram eller ett grundvillkor som begränsar och möjliggör på vilket sätt samarbete kan ske. Förutsättningarna för
erfarenhetsutbyten mellan lärarna förefaller vara förknippade med hur lärare
hanterar och överbryggar friktioner som kan uppstå mellan dem i deras arbetsutövande. Friktion mellan lärares arbetsutövande kan uppstå när effekten
av en lärares handlingar hindrar någon annan lärares möjligheter att utföra
sina arbetsuppgifter på egen hand. I den processen kan en konkret uppgift bli
tydlig och ta form och bli till föremål för en gemensam diskussion. Lärarna
har då möjlighet att utbyta erfarenheter i relation till den uppgift som framträder. Om detta erfarenhetsutbyte sker utan koppling till lärarnas konkreta
utförande, dvs. om diskussionen hålls på en alltför allmän nivå, tycks det
orsaka osäkerhet hos lärare avseende hantering av uppgifter samt deras syften och mål.
Friktion kan ses ligga till grund för lärares behov att komma överens och
koordinera sina handlingar med anledning av friktionens hindrande innebörd. Friktion utgör såväl hinder som möjligheter för både samordning och
lärande.
Kombinationen av en gemensam fysisk kontext och friktionen mellan lärares handlingar tycks främja erfarenhetsutbyten mellan lärarna och bidra till
deras möjligheter att lära av varandra i högre grad. I en gemensam fysisk
kontext kan lärarna se varandra i handling och tillsammans ta del av händelser under arbetets utförande. Att se varandras individuella arbetsutförande
verkar också ha en frigörande potential och främja lärarnas förståelse och
deras möjligheter till likvärdig igenkänning av specifika uppgifter och situationer. Förhållandet erbjuder lärarna möjligheten att läsa av effekten av
varandras handlingar: dels vilka konsekvenser handlingar får för de andras
handlingsmöjligheter, dels vilket konkret agerande som förändrar förutsättningarna för gruppens sammanlagda handlingsmöjligheter. Häri ligger deras
möjligheter att koordinera sina handlingar i relation till det pågående arbetet.
Att se varandra som resurser i arbetet förefaller här handla om behov av
överenskommelser för möjlighet till handlingskontroll och handlingsutrymme.
Tre olika former för samarbete har identifierats, inom vilka det i olika
grad uppstår friktion och möjligheter att överbrygga den. Dessa benämns i
avhandlingen: ansvarsfördelning, samspel och hämmad förhandling.

Diskussion
Den friktion som beskrivits förefaller kunna överbryggas på olika sätt, och
med olika framgång i de olika samarbetsformerna.
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I samarbetsformen ansvarsfördelning uppstår sällan friktion eftersom ett
sådant samarbete går ut på att ansvarsfördela själva utförandet. Därmed utgör de sällan hinder för varandras handlingar. Friktion kring enklare uppgifter tycks kunna överbryggas, sannolikt med anledning av det icke normativa
klimat som råder i denna samarbetsform. Lärare tycks förekomma friktion
genom att undvika nära samarbete kring uppgifter med alltför hög komplexitetsgrad. Genom att ansvarsfördela framstår lagmedlemmarna uppnå balans
mellan arbetslagets samarbete och den autonomi lärarens individuella arbete
kräver. Möjligheterna till erfarenhetsutbyten som grund för att lära av
varandra i samarbetet tenderar därför att begränsas till uppgifter som berör
organisering och fördelning av arbetet. Samtidigt förefaller samarbetsformen
kunna erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyten av enklare karaktär genom
reflekterande samtal när så behövs, förutsatt att lärares individuella friutrymme kan upprätthållas.
I samarbetsformen hämmad förhandling uppstår friktioner i den verbala
kommunikationen mellan lärarna. Friktionen verkar ha sin grund i den generella samtalskaraktären och lärarnas föreställningar om att agera lika. Att inte
kunna jämföra sitt eget utförande med kollegornas inom laget tycks skapa
osäkerhet och därmed utgöra hinder för lärarna. När lärarna i laget varken
ser varandra utföra arbetet eller erbjuds möjligheten att samtala mer ingående och konkret om arbetets utförande, kan samtalen i laget utgöra ett hinder för den enskilde läraren genom att uppgiftsförståelsen riskerar att fördunklas. Lärarna försöker både ansvarsfördela och samarbeta kring komplexa frågor vilket tycks skapa motsättningar mellan samarbetets innehåll
och form. Man skulle kunna sammanfatta det som att det finns en förväntan
hos lärarna att de som individer ska kunna ansluta sig till kollektiva överenskommelser, trots att sättet de organiserar sitt samarbete på inte stöder den
typen av samarbete. Att man inte ser varandra i arbetet och i samtal med
varandra inte konkretiserar eller specificerar samtalsinnehållet framstår
skapa förvirring och bidra till över- och underordnade positioneringar, vilket
kan leda till maktrelaterade konflikter och kommunikativa svårigheter som
inverkar negativt på möjligheten till erfarenhetsutbyte och lärande för alla
parter. Leder förekomsten av friktioner till att lärarna förlorar uppgiftsförståelse trots att sådan förelåg tidigare, riskerar samarbetet rentav att bli kontraproduktivt.
I samarbetsformen samspel uppstår friktioner i stort sett hela tiden då lärarna utför arbetet växelvis och i en sådan närhet till varandra att varje handling förändrar de kontextuella förutsättningarna för samtliga i gruppen. Lärarna påverkar och villkorar ständigt varandras möjligheter att utföra arbetet.
För ett fungerande samarbete i den här samarbetsformen krävs att dessa
friktioner på ett eller annat sätt kan överbryggas. Förutsättningarna för hantering av friktionerna framstår vara att lärarna ser varandra i handling. En ytterligare förutsättning för hantering av friktion kan vara att lärarna utbyter
erfarenheter före, under och efter friktionens uppkomst. Att se varandra i
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handling både före, under och efter det att friktion uppstår framstår främja
lärarnas möjligheter till erfarenhetsutbyte i det pågående arbetet. De arbetsuppgifter som kunde identifieras i samarbetsformen var dock relativt enkla,
vilket sannolikt var betydelsefullt för deras växelvisa undervisning och möjlighet följa varandra i arbetet här-och-nu.
Innebörden av den friktion som behandlats i avhandlingen har koppling
till medarbetares möjligheter att hantera balansen mellan anpassning och
utveckling i arbetet. De friktioner som har beskrivits uppstå mellan lärarna
och som de lyckats överbrygga erbjöd möjligheter till både samordning och
till erfarenhetsutbyten i arbetet. Resultaten visar dock att möjligheten till
överbryggande av friktioner är känslig för störningar av olika slag.
Att medarbetare lär av varandra i samarbete är ingen självklarhet. Samarbete såväl som lärande behöver fylla en funktion. Om medarbetare utvecklar
samarbetsprojekt utan att reflektera över dess genomförbarhet eller nytta för
sig själv i arbetet kan det bli både kostsamt och medföra onödigt lidande för
enskilda medarbetare. Det tycktes exempelvis inte vara så lätt för lärarna att
överbrygga friktion som uppstod i relation till mer komplexa uppgifter.
Friktion som uppstod i relation till enklare uppgifter föreföll kunna överbryggas i högre grad. Trots att komplexa samspel kunde råda var ändå uppgifterna de hade att utföra tillsammans relativt enkla. Sannolikt hade friktionerna under arbetet i samspelsformen inte kunnat överbryggas lika lätt om
undervisningen hade varit mer avancerad. Huruvida betydelsen av uppgiftens komplexitetsgrad har generell giltighet är svårt att uttala sig om utifrån
resultaten i den här avhandlingen. Mitt förslag till fortsatt forskning berör
således betydelsen av uppgiftens komplexitetsgrad för friktioners uppkomst
inom fler och i olika organisatoriska sammanhang.
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Summary in English

Introduction
Cooperation between employees is very important in today's working life.
Through cooperation, employees are given opportunities to exchange experiences. Exchange of experience gives employees possibilities to learn from
each other, which can promote the coordination as well as the development
of an organisation. Cooperation can take place in many different ways and
also depends on the will of employees.
This thesis highlights cooperation among secondary schoolteachers as an
example of how employees shape conditions for cooperation, and the impact
it has on their possibilities to exchange experiences and learn from each other.

Theoretical frame of reference
The theoretical base of the thesis is action theory and constructivism. Action
and reflection are thus central to the approach to learning. Through reflection
on the consequences of actions, the individual is given the possibility to develop new knowledge. Action serves as a link between man and his environment. Action also has a rational dimension in the sense that action is all
based on how a task or situation is understood and the intentions underlying
the act.
How people give meaning to a task also depends on its context. By context is meant the conditions under which people are given possibilities to
identify tasks and opportunities for action. A context is both interpreted by
the individual and negotiated through people's agreements in interaction with
each other. The context both offers and limits opportunities for people to act.
At the same time, people's actions change the context. Tasks are always given meaning in their contexts; one can say that tasks are both formed in and
by the context of their handling. The context is thus the meaning- and action
context in which tasks are formed in and by people's continuous actions.
Employees have the possibility to learn from each other when they are
given the opportunity to exchange experiences and influence each other’s
understanding of the task. In the workplace, it can be said to occur when
employees meet and interact around tasks.
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In this meeting, there occurs the potential for exchange of experiences that
are relevant to the understanding of the task; this allows employees to contribute to each other’s developed understanding of the task, and thus learn
from each other.

Aim
The purpose of this thesis is to throw light upon how employees have shaped
the conditions for cooperation and the importance of these conditions for
their possibilities to exchange experiences and influence each other’s task
understanding, i.e., for their possibilities to learn from each other through
cooperation.
The following research questions have been formulated as the basis for
the empirical study:
1.
2.
3.

How do employees organise team-work?
Which different ways of cooperation in teams can be identified?
About what, when and why do exchanges of experiences occur when cooperating in a team?

The empirical study
For this thesis, I have chosen a case-study approach. The design of the study
involves a combination of participant observation and interviewing techniques.
The data collection lasted a total of six weeks. During this time, six teachers, from four different formal cooperative agreements, were shadowed in
whatever they undertook during their working day, from the time they came
to work in the morning until they went home for the evening.
The analysis process can be described as a two-step process. In the first
step, the different formal constellations were reviewed for the opportunities
and obstacles for exchange of experience that could be identified. The starting point for this analysis was to identify factors that assisted or hindered the
exchange of experience between teachers. One conclusion was that the division of labour had a significant impact on how the conditions for cooperation
were shaped, and that it lay at the root of the teachers' possibilities for exchange of experience.
In the second step, and based on three categorised ways of organising and
dividing the work, the material was analysed further. These categories are
described in this thesis in terms of forms of cooperation with the names:
division of responsibility, interaction and inhibited negotiation. At this stage,
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the significance of teachers' collaborative conditions appeared in a broader
sense, and led to the results as presented in the next section.

Results
Conditions for teacher cooperation seem largely shaped by the organisation
of work and division of labour. The division of work provides a framework
that limits and enables the manner in which cooperation can take place. The
conditions for the exchange of experience appear to be associated with how
teachers manage and overcome frictions that may arise between them during
their work practice. Friction between teachers’ working practices can occur
when the effect of a teacher's actions hinders another teacher's ability to perform their tasks on their own. In this process, a specific task can become
clear and take form and become the subject of a joint discussion. The teachers have, then, the opportunity to share experiences in relation to the task at
hand. If this experience-exchange is not related to teachers' actual performance, i.e., if the discussion is kept at a very general level, it seems to cause
uncertainty among teachers on the management of tasks and their aims and
objectives.
Friction can be seen as the basis for teachers' need to agree and coordinate
their actions, because of its negative consequences. Friction is both an obstacle and an opportunity for coordination and learning. The conditions are
shaped by the way teachers divide their work.
The combination of a common physical context and the friction between
teachers’ actions seems to promote experience-exchange between the teachers and contribute to their ability to learn from each other. In a common
physical context, the teachers can see each other in action and together take
part in events during the work. Seeing each other's individual work performance also seems to have a liberating potential, promoting the teachers' understanding and their possibilities for equal recognition of specific tasks and
situations. It offers the teachers the opportunity to read the effect of each
other's actions, the consequences their actions have for other’s action potential, and what specific actions change the conditions of the group's overall
potential for action. Herein lies their possibilities to coordinate their actions
in relation to the ongoing work. Seeing one another as work resources appears here to be about the need for agreements about the individual scope for
and control of action.
Three different forms of cooperation have been identified, within which
occur varying degrees of friction and possibilities to overcome the friction.
These are referred to in the thesis as division of responsibility, interaction
and inhibited negotiation.
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Discussion
The friction as described appears to be overcome in different ways and with
varying degrees of success in the various forms of cooperation. In division of
responsibility, there is rarely friction because such cooperation starts with
divided responsibility for the actual execution. Thus, there are rarely any
obstacles to each other's actions. Friction on simple tasks seems to be overcome, probably due to the non-normative climate that prevails in this form of
cooperation. Teachers seem to prevent friction by avoiding close cooperation
on tasks with excessive complexity. By allocating responsibility, team members seem to achieve a balance between work team cooperation and the autonomy that the teacher's individual work demands. The possibilities to exchange experience, as a basis for learning from each other through cooperation, tend therefore to be limited to tasks concerning the organisation and
division of work. At the same time, the form of cooperation appears to offer
opportunities for simple experience-exchange through reflective conversations when necessary, provided that the autonomy of individual teachers can
be maintained.
In the form of cooperation called inhibited negotiation, frictions arise in
the verbal communication between the teachers. The frictions seem to stem
from the general character of the conversation and the teachers' beliefs about
acting equally. Not being able to compare their own performance with that
of colleagues within the team seems to create uncertainty and thereby obstacles. When the teachers in the team neither see each other perform the work
nor are offered the opportunity to specifically discuss in detail about work
performance, the team conversations can be a hindrance to the individual
teacher by the task understanding becoming obscured. The teachers try both
to divide responsibility and to collaborate on complex issues, which seem to
create tension between the cooperation’s content and form. One could conclude that there is an expectation among teachers that they as individuals
should be able to join the collective agreements, even though the way they
organise their cooperation does not support that kind of cooperation. Not
seeing each other at work, and not specifying the substance of the conversation in conversations with each other, seems to cause confusion and create
superior and subordinate positions, which can lead to power-related conflicts
and communication problems that adversely affect the possibility to exchange experiences and learn for all parties. If the presence of frictions leads
the teachers to lose task understanding, despite it having potentially existed
in the past, the cooperation may even become counterproductive.
In the form of cooperation called interaction, frictions occur almost all the
time since teachers do the work alternately and in such proximity to each
other that each action changes the contextual conditions for everyone in the
group. Teachers constantly influence and condition each other’s possibilities
to do their work. An effective cooperation in this form of cooperation re187

quires that these frictions in one way or another can be overcome. The preconditions for managing frictions seem to be that the teachers see each other
in action. A further condition for friction management may be that teachers
exchange experiences before, during and after the emergence of the friction.
To see each other in action before, during and after the friction appears to
promote teachers' opportunities to exchange experiences during the ongoing
work. The work tasks that could be identified in this form of cooperation,
however, were relatively simple, which was probably significant for their
alternating teaching and the opportunity to follow one another in the work
‘here-and-now’.
The meaning of the friction discussed in this thesis is related to employees’ opportunities to manage the balance between adaptation and development learning at work. The frictions arising between the teachers that they
managed to overcome offered possibilities for both coordination and the
exchange of experience in the work. The results show, however, that the
possibility for overcoming friction is sensitive to various disturbances.
That employees learn from each other during cooperation is not selfevident. Cooperation, as well as learning, needs to play a role. If employees
develop collaborative projects without reflecting on their feasibility or benefit for themselves at work, it can be both costly and cause unnecessary suffering for the individual employee. It seemed, for example, to be not so easy
for teachers to overcome the friction that arose in relation to more complex
tasks. The friction that arose in relation to simple tasks seemed to be overcome to a greater degree. Although interactions could be complex, these
were on tasks that were relatively simple. Probably the frictions that arose in
the form of cooperation called interaction could not have been overcome so
easily if the teaching had been more advanced. Whether the role of task
complexity has a more general validity is difficult to say on the basis of the
results in this thesis. My suggestion for future research therefore concerns
the importance of task complexity for the emergence of friction within more
and different organisational contexts.
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