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Sammanfattning 
Genom att betrakta skolan som arbetsplats vill vi undersöka hur skolan som organisation stödjer 

utbildningsverksamheten. Syftet med vår kvalitativa fallstudie är att utveckla kunskap om 

relationen mellan organisationsstruktur, organisationskultur och organisationsutveckling i 

skolan. Studien utgår från en generell undran över hur organisationsstrukturen bidrar till att 

forma pedagogernas förhållningssätt till och tankar kring organisationen och verksamhetens 

uppdrag. Fokus riktas mot arbetslags- och avdelningsindelningen i det specifika fallet. 

Datainsamlingen har gjorts på en grundskola genom semistrukturerade intervjuer samt 

observationer. Resultatet har tolkats med stöd i organisationspedagogiska tankar och teorier. 

Studien visar att de olika organisationsmedlemmarnas tillhörighet till olika arbetslag formar 

olika organisationsföreställningar om vad organisationens uppdrag är och hur det uppdraget ska 

genomföras. De mindre arbetslagen har liknande sätt att utforma de samarbeten som sker inom 

arbetslaget, medan de större arbetslagen formar sitt samarbete utefter de vardagsproblem som de 

upplever och de organisationsföreställningar som gäller där. Arbetslagsstrukturen kan ses och 

användas som en central aspekt av skolans organisation och utgångspunkt för förståelsen av 

dess behov. Klasslärarnas organisationsföreställningar och tankar om uppdraget utformas i 

större utsträckning efter tankar om autonomi och självständig handlingsfrihet i förhållande till 

sin klass och sitt klassrum. Detta i motsats till ämneslärarna som tycks ha utvecklat ett större 

behov av att integrera samarbete i deras arbetssätt - både vad gäller arbetets praktiska utförande 

och planering. Sammantaget kan det förstås som minikulturer i den stora skolans kultur och att 

de olika arbetslagen utmärker sig på sina unika sätt, eftersom de också består av olika individer.  
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Inledning 

Samhällsdebatten som förs kring skolan har ofta ett stort fokus på den konkreta verksamheten 

med lektionen som lärtillfälle och betyg som mätinstrument. Fokuseringen på 

kunskapsmätandet kopplas då till kompetensen hos lärarna där den enskilde lärarens kompetens 

ses som avgörande för att kunna uppnå de önskade kunskapsmålen. Inom det 

organisationspedagogiska forskningsfältet finns forskning som ställer sig kritisk till detta. 

Forskningen belyser ett organisatoriskt perspektiv på skolan där kritiken formuleras som ett för 

stort fokus på den enskilda lärarens kompetens i förhållande till skolans möjligheter att 

organisera för lärande och kompetensutveckling i vardagen. En stor del av den 

organisationspedagogiska forskningen kring skolans organisationsutveckling är med andra ord 

ändå inriktad på förutsättningar för lärarnas kompetensutveckling. 

Med vår bakgrund i PAO (Personal, Arbete och Organisation) är det intressant och därför 

relevant att närmare undersöka hur skolan som organisation stödjer utbildningsverksamheten. 

Vår utgångspunkt är att organisationens förmåga att stödja verksamheten och dess behov är 

centralt för verksamhetens utveckling. De organisationspedagogiska begrepp och teorier som 

används för att beskriva, förklara och förstå organisationsutveckling lyfter ofta fram 

organisatoriska förutsättningar för just kompetensutveckling. Detta vill vi problematisera. Vi 

vill undersöka skolan som arbetsplats genom att frångå utgångspunkten i kompetens och istället 

belysa meningsskapande och organisationskultur som organisatoriska förutsättningar för 

skolans organisationsutveckling.   
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Bakgrund 

Problemområde 

Skolan – en organisation som bedriver utbildningsverksamhet 

Det naturliga sättet att betrakta skolan på och associera skolan med är utbildning. Detta eftersom 

utbildning är organisationens huvudsakliga uppgift. Det är lätt att förbise att skolan faktiskt är 

en organisation som bedriver utbildningsverksamhet (Larsson & Löwstedt, 2010, Ohlsson, 

2004). Utbildningsverksamheten sker mot bakgrund av att skolan är en arbetsplats för samtliga 

personer som vistas där, elev som personal.  Dessutom är skolan en organisation som ofta 

genomgår förändringar. Vissa av förändringarna sker regelbundet, som t ex den årliga 

tjänstefördelningen för personalen och årskursbyten för eleverna. Andra kan betraktas som mer 

sammankopplade till rådande riktningar inom utbildningspolitik och samhällsdebatter. Till 

dessa hör bl. a betygssystem och didaktiska metoder.
1
   

Skolan är en organisation med många olika kategorier av organisationsmedlemmar. Elev, 

personal och till och med föräldrar kan räknas som medlemmar med mer eller mindre inflytande 

i skolans organisationsutveckling. Genom att betrakta skolan som arbetsplats vill vi synliggöra 

organisatoriska förutsättningar utöver kompetensrelaterade aspekter som spelar roll för skolans 

utvecklingsmöjligheter. Vilka dessa kan tänkas vara redogör vi för i avsnittet Tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter. Som vi beskrivit ovan är skolan en arbetsplats för både elever 

och personal. Vi har valt att inrikta oss på skolan som arbetsplats för personalen. Med personal 

menar vi pedagoger (lärare och fritidspedagoger), arbetslagledare och rektor. 

Vår fallstudie 

Vi har studerat en skola som vi i fortsättningen 

kommer att referera till som Skolan. Skolan är 

en kommunal grundskola med cirka 575 elever 

och 90 anställda. Verksamheten är indelad i 

arbetslagen Förskola, F-3, 4-5, 6-9 samt Fritids. 

Vi har valt att inte inkludera förskolan i den här 

studien, eftersom vårt fokus är grundskolan F-9. 

Dess organisation som presenteras i Figur 1 har 

väckt frågor hos oss som berör pedagogernas 

samarbetsmöjligheter och Skolans sätt att 

organisera samarbetet mellan personalen. 

                                                      

1 Behovet av mer eller mindre katederundervisning kan nämnas som ett exempel på den senaste diskussionen som 

förts kring didaktiska metoder.  

Figur 1. Skolans arbetslag och avdelningar 
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Tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter 

Nedan följer en sammanfattande presentation av forskning och teorier. Vi har valt att ta avstamp 

i tidigare forskning för att utveckla våra teoretiska utgångspunkter. De begrepp som tas upp här 

definieras sedan löpande i analysen.  

Vi ser skolkultur som en form av organisationskultur och skolutveckling som en form av 

organisationsutveckling.  

Organisationskultur 

Skolkultur 

Persson (2003) presenterar en antologi med sju olika forskningsprojekt inom programmet 

Skolkultur en framgångsfaktor?. Antologin belyser skolkulturer med hjälp av olika metoder och 

perspektiv. Persson menar att det inte finns en skolkultur utan att vi kan föreställa oss skolan 

som en blandning av olika kulturer, vilka samspelar med och hamnar i motsättning till varandra.  

Skolkulturerna kan variera med avseende på de normer som hyllas på skolan, vilka 

traditioner som lever, vilka institutioner (t.ex. ämneshierarkin) som har betydelse, hur 

artefakter som skolbyggnader underlättar eller hindrar skolarbetet, vilket klimat som 

existerar i skolan, hur de sociala relationerna mellan individerna fungerar, hur skolan 

anpassar sig till sin omgivning och hur den gör för att integrera sina aktörer. (Persson 2003, 

s.19) 

Persson (2003) menar att skolkultur ska ses som ett analysredskap och att kunskap om 

skolkulturer då blir ett sätt att se mönster i skolan. I samma anda resonerar Berg (2003) och 

menar att det är svårt att analysera skolors kulturer eftersom begreppet kultur innefattar många 

komplexa fenomen. Han pekar istället på möjligheten att försöka utveckla en analysmetod ”som 

har förutsättningar att inom ramen för en uttalad teori uppmärksamma åtminstone väsentliga 

delar av skolors kulturer” (Berg, 2003, s. 184). Den här uppsatsen är vårt försök att närma oss 

en sådan metod. 

Organisationsutveckling 

Det organisationspedagogiska forskningsområdet 

Lära av varandra och utveckla kompetens 

Det organisationspedagogiska forskningsområdet studerar pågående processer av organiserande 

i verksamheter. Huvudintresset för organisationspedagogiken riktas mot interaktionen mellan 
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organisationens medlemmar. Sammanfattningsvis uppmärksammar det 

organisationspedagogiska forskningsfältet mellanmänskliga påverkans- och 

förändringsprocesser samt dessas förutsättningar att bidra till olika typer av lärande och 

utveckling (Granberg & Ohlsson, 2009, 2011). 

Döös (2003) som studerat organisering och lärande i arbetsvardagen definierar relationik som 

den sammantagna mängden av kompetensbärande relationer runt en gemensam uppgift. Det 

handlar om att belysa de vardagliga aktiviteterna som lärtillfällen. För organisationsutveckling 

blir det därför intressant att se hur de vardagliga aktiviteterna skapar förutsättningar för lärande 

och bidrar till fortsatt utveckling av kompetens. De relationer som skapas har något slags värde 

och meningsbärande betydelse. Kompetens ses inte som något som enbart sitter i varje individ, 

utan även som någonting som bärs fram genom relationer – kompetensbärande relationer. 

(Döös, 2003; Backström & Döös, 2008).  

Utifrån ett flerårigt forskningsprojekt belyser Ohlsson (2004) i Arbetslag och lärande hur skolor 

organiserar sin vardagliga verksamhet och vad det innebär för personalens möjlighet att 

samarbeta, lära av varandra och utveckla kompetens. Ohlsson (2004) fokuserar på kollektivt 

lärande och menar att arbetslaget som sådant kan utgöra en viktig länk mellan individen och 

organisationen. Ansatsen är att lärare som är medvetna och kan handla reflekterat är bättre på 

sitt arbete. Det samma gäller arbetslag. Om arbetslagen ska fungera bra förutsätter det ett 

kollektivt lärande som ökar den kollektiva kompetensen i arbetslaget. Han menar att det kan ge 

individen stöd och samtidigt utforma strukturer som gör att gemensamma strategier, 

erfarenheter och gemensam förståelse av uppgiften lever vidare i organisationen. 

Larsson och Löwstedt (2010) som antar ett organiseringsperspektiv menar att lärarens 

individuella fortbildning och kompetensutveckling inte är tillräckligt för en framgångsrik 

skolutveckling utan att organisatoriskt lärande är en av de viktigaste faktorerna. Ur ett 

organiseringsperspektiv ses förändring som det normala tillståndet och något ständigt pågående 

i en organisation. Fokus ligger på själva förändringsprocessen – hur förändringen går till. Här är 

meningsskapande och vardagsföreställningar centralt. Larsson och Löwstedt menar att det är 

människors samtal, handlingar, idéer, värderingar, ideal och tankemönster som förändrar en 

organisation. De beskriver arbetsorganisation och organiserande som pedagogiskt intressanta 

aktiviteter i försök att skapa en så kallad lärande organisation. Larsson och Löwstedt har 

studerat olika satsningar på skolutveckling och funnit att skolans förmåga att utveckla 

verksamheten beror på det de kallar skolans organiseringskompetens. Organiseringskompetens 

definieras som förutsättningar för skolutveckling genom organisatoriskt lärande. 

Förutsättningarna som de tar upp är: 

 att lärares arbete synliggörs vilket skapar goda möjligheter till individuellt lärande 

 att utvecklade organisationsföreställningar som omfattar skolan som helhet bidrar till 

kollektivt lärande 

 att arbetslag är lärlag vilket förstärker det kollektiva lärandet som en grund för ett 

kontinuerligt sökande efter bra arbetssätt 

 att kollektiv disciplinering av överenskomna utvecklingsintentioner upprätthåller nya 

arbetssätt 

 att ett organisatoriskt ledarskap fokuserar och stödjer att förutsättningarna är på plats. 
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Communities of practice (social praktikgemenskap) 

Lave och Wenger (1991) ser lärande som kontextbundet, och situerat till den specifika 

praktiken. De beskriver att lärande och meningsskapande sker i Communities of practice, som 

de förklarar som olika former av mellanmänskliga möten. Wenger (2009) definierar 

meningsskapande som vår förmåga att uppleva världen och ge mening åt tankar, idéer och 

handlingar genom interaktion. Lave och Wenger ser lärande som ett socialt fenomen, snarare än 

enbart en kognitiv och individuell företeelse. Enligt deras definition pågår lärande därmed 

överallt och alltid. De menar att lärande sker genom den interaktion som formas av 

organisationsmedlemmarnas deltagande i den sociala praktikgemenskapen. 

Organisationsmedlemmarna beskrivs som legitimt perifera deltagare som ständigt rör sig i 

riktning mot att bli fullvärdiga medlemmar i praktikgemenskapen. Vidare menar de att 

föreställningarna om vad som utgör den fullvärdige medlemmen formas genom interaktionen 

mellan organisationsmedlemmarna. Figur 2 illustrerar vårt sätt att se på Communities of 

practice och kommer senare i analysen användas för att beskriva hur Skolan kan förstås som en 

social praktikgemenskap. 

 

 

Figur 2. Community of practice. Legitimt perifer deltagare i rörelse mot kärnan, dvs att bli fullvärdig 

medlem i praktikgemenskapen 

 

Vår teoretiska utgångspunkt 

Skolutveckling genom kultur, struktur och interaktion 

Medan forskarna som vi presenterat ovan belyser lärande i förhållande till handlingsförmåga, 

föreställningar och kompetens vill vi studera betydelsen av de strukturella aspekterna
2
, samt 

vilka förutsättningar de skapar för lärande. Vi delar forskarnas tankar om att lärande sker i en 

social gemenskap. Vi antar Wengers (2009) definition av meningsskapande och ser lärande och 

meningsskapande som synonymer, där lärande handlar om det meningsskapande som sker i 

relation till deltagande i en praktikgemenskap.  

                                                      

2
 Skolbyggnader, skolans sätt att samordna personal och de sociala relationerna mellan skolans 

organisationsmedlemmar är exempel på strukturella aspekter. 
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Vi utgår ifrån Lave och Wengers (1991) redogörelser för Communities of practice och 

kombinerar Bergs (2003) och Perssons (2003) tankar om skolkultur med Ohlssons (2004) och 

Larsson och Löwstedts (2010) redogörelser för kollektivt och organisatoriskt lärande. Detta gör 

vi för att vår teoretiska utgångspunkt grundas i en inställning om att lära känna skolan som mål 

och medel för att närma sig kärnan och bli den fullvärdige medlemmen. Därför ser vi 

personalens möjligheter till interaktion som grundläggande för målet om att bedriva 

skolutveckling. I Figur 3 nedan illustrerar hur vi tänker med vår teoretiska utgångspunkt. 

 

 

Figur 3. Lära känna skolan. Det grå fältet är den sociala praktikgemenskapen där strukturella 

förutsättningar påverkar personalens möjligheter till interaktion och relationsskapande. Genom befintliga 

interaktionsmönster formas organisationsföreställningar vilka har betydelse för personalens förståelse för 

hur organisationen ser ut och fungerar.  

 

Lära känna skolan 

Utifrån den tidigare forskning vi presenterat är vår teoretiska utgångspunkt att deltagandet i 

skolans praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991) både påverkar och påverkas av hur skolans 

kultur och personalens möjligheter till interaktion ser ut och kommer att utvecklas. Vår 

tankegång är att personalens möjligheter till interaktion kommer att forma olika 

interaktionsmönster. Med interaktionsmönster menar vi hur sociala relationer formas av 

förutsättningar såsom klimatet i skolan och andra strukturella förutsättningar som t ex skolans 

byggnader och organiseringen av personal (Persson, 2003). Genom interaktionen mellan 

människor formas den kultur som kommer att prägla hur människor förstår och förhåller sig till 

det som sker i vardagen (Ohlsson, 2004). Samtidigt ser vi att interaktionsmönstren är viktiga för 

att förstå de organisationsföreställningar (Larsson & Löwstedt, 2010) som skapas. Vår 

huvudsakliga tankegång är att utvecklingen bör ske genom en eftersträvan att lära känna 

organisationen, som i detta fall är en skola. Därför betraktar vi skolan som organisation och 

arbetsplats genom att närmare undersöka skolans organisationsstruktur och kultur.  
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

Vårt syfte är att utveckla kunskap om relationen mellan organisationsstruktur, 

organisationskultur och organisationsutveckling i Skolan. 

Syftesförklaring 

Vi vill förstå och belysa hur personalen samarbetar och hur organisationsstrukturen bidrar till 

deras samarbetsmöjligheter. På så sätt vill vi djupare förstå hur personalens möjligheter till 

interaktion skapar olika organisationsföreställningar. Vi vill undersöka den kultur som dessa 

föreställningar ger uttryck för och hur de bidrar till organisationens utveckling. 

Frågeställning 

För att kunna uppnå vårt syfte har vi utgått från en generell undran över hur 

organisationsstrukturen bidrar till att forma personalens förhållningssätt till och tankar kring 

organisationen och verksamhetens uppdrag. Utifrån det har vi sedan formulerat den mer 

konkreta och fallspecifika frågan: 

Vad är skillnaden mellan arbetslag och avdelning? 
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Metod 

Metodavsnittet presenteras i tre delar – Vetenskapligt förhållningssätt, datainsamlingsmetod och 

metoddiskussion. 

Vetenskapligt förhållningssätt 

I vår studie intar vi en hermeneutisk syn. Hermeneutik är en form av tolkningslära vars syfte är 

att skapa förståelse för den innebörd och de värderingar som finns i en text, en handling, ett 

beslut eller liknande. Viktigt är att forskaren tar hänsyn till den kontext som det tolkade har sin 

förankring i. Med en hermeneutisk syn är verkligheten inte omedelbart given, utan snarare 

beroende av iakttagaren och därmed mångtydig och relativ (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Avsikten är att skapa inlevelse i ett mänskligt, socialt och kulturellt sammanhang. Vi anser att 

hermeneutiken är relevant för vår studie då den ger utrymme för att infoga förklaringar i 

tolkningsprocessen (Ödman 2007). Det hermeneutiska förhållningssättet går i linje med vår vilja 

att förstå föreställningarna som presenteras för oss, vad de ger uttryck för och hur de 

uppkommer. 

Vi har genomfört studien med en abduktiv metod. Alvesson och Sköldberg (2008) pekar på att 

en abduktiv metod ofta används vid fallstudier och att den har en koppling till det 

hermeneutiska tillvägagångssättet. Den abduktiva metoden är en kombination av induktiv 

metod, där forskaren drar generella slutsatser utifrån empiri och deduktiv metod, där forskaren 

utgår från en teori för att forma en hypotes som sedan genererar en slutsats (Alvesson & 

Skjöldberg, 2008). Vi låter oss inspireras av tidigare studier och teorier inom pedagogikämnet 

men har inte för avsikt att använda studien för att falsifiera eller verifiera teorier. Vi har utfört 

en fallstudie där vi söker stöd i organisationspedagogiska teorier för att kunna tolka våra data. 

På det sättet vill vi hitta nya sätt att förklara och förstå organisationsstruktur i förhållande till 

organisationsutveckling och den organisationskultur som skapas. 

Datainsamlingsmetod 

För vår empiriska datainsamling besökte vi en grundskola strax utanför Stockholm. 

Datainsamlingen gjordes under sex dagar. Vi gjorde nio intervjuer på mellan 50 och 90 minuter, 

en observation under ett arbetslagsmöte samt löpande observationer i Skolans lokaler. Vi var 

båda med på samtliga intervjuer som spelades in. En av oss hade huvudansvaret för att hålla i 

intervjun medan den andra kompletterade med följdfrågor. 

Vi valde den semistrukturerade intervjuformen för att vi ville ha en struktur att förhålla oss till 

samtidigt som vi ville vara flexibla och ge utrymme för en öppenhet kring intervjuernas 

utformning under intervjuernas gång (Bryman, 2011, Langemar, 2008). Vi valde att både 

intervjua och observera och tänker att de olika datainsamlingsmetoderna kompletterade 
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varandra, då vi behövde vara flexibla och anpassa våra observationer till de 

observationsmöjligheter vi fick. För våra observationer förde vi fältanteckningar (Bryman, 

2011). Vår observationsroll var att vara observatör som deltagare. För den här 

observationsrollen handlar det i liten utsträckning om att forskaren är deltagare i praktiken. 

Istället är forskarens roll då att i huvudsak vara en intervjuande observatör (Bryman 2011). 

Förberedelser och tillvägagångssätt 

Efter att ha besökt Skolans hemsida försökte vi förstå organisationsstrukturen och ritade upp 

den
3
 utifrån informationen som fanns tillgänglig. Vi hade en kort mejlkontakt med Skolans 

rektor och gjorde därefter ett preliminärt upplägg för vår datainsamling med intervjuer och 

observationer. Frågeställningen vi formulerat tidigare (vår generella undran) var fortfarande 

densamma, men vårt fokus riktades mot Skolans arbetslags- och avdelningsindelning. Med 

målet att förstå organisationsstrukturen formulerade vi en frågebas utifrån vår frågeställning. 

Enligt det preliminära upplägget ville vi genomföra fem semistrukturerade intervjuer. Fyra av 

dessa med arbetslagsledare från respektive arbetslag samt en gruppintervju med en medlem från 

respektive arbetslag som inte är arbetslagsledare. Vi utformade olika inriktningar för 

intervjuerna beroende på intervjupersonens tjänst, arbetslagsledare eller pedagog. 

För observationerna kom vi överens med rektor om att ”skugga” en pedagog per arbetsdag. Vi 

skulle vara på plats i Skolan under fyra dagar och ägna en dag per arbetslag. Vi delade med oss 

till Skolan att vi ville ha tillgång till personalrum och övriga gemensamma arenor, t ex möten 

osv. Vi var även tydliga med att det är pedagogernas vardag utanför klassrummet som vi var 

intresserade av att observera. I vår kontakt med rektor kom vi fram till att vi utformar dagen 

tillsammans med den pedagog som vi ”skuggar” den dagen. Vi hade inte på förhand bestämt 

exakt vad och hur vi ville observera, utan tänkte att det skulle få växa fram i takt med att vi fick 

tillgång till de olika arbetslagen och deras mötesarenor.  

Datainsamlingen planerades till fyra på varandra följande dagar. Redan första dagen förstod vi 

att vårt tänkta upplägg behövde göras om. Vi fick snart klart för oss att Skolan tolkat ”skugga” 

en pedagog som att vi ville vara med i klassrummet, likt en lärarkandidat, men då skulle vi inte 

få möjlighet att studera pedagogens vardag utanför klassrummet så som vi avsåg. Den första 

intervjun, med en arbetslagsledare, transkriberades samma dag och användes som stöd för nytt 

upplägg. Vi frångick planen att göra en gruppintervju med pedagogerna till att istället gör totalt 

nio enskilda intervjuer – med fyra arbetslagsledare, tre pedagoger, tillförordnad (tf) rektor och 

rektor, samt en observation vid ett arbetslagsmöte. Dessutom kunde vi fritt röra oss i Skolans 

lokaler och observera. Tiden för datainsamling utökades till sammanlagt sex dagar. 

Urval och avgränsning 

Vi kom i kontakt med Skolan via Stockholms universitet. För att kunna möta studiens syfte och 

frågeställning gjordes ett målstyrt urval (Bryman, 2011) av våra intervjupersoner och 

observationer. För att få ett så täckande datamaterial som möjligt informerade vi rektor om att vi 

ville ha tillgång till deltagare från varje arbetslag. Rektor valde sedan ut de som blev våra 

intervjupersoner. Vi vet inte exakt på vilka grunder det urvalet gjordes. Det vi kan konstatera är 

                                                      

3
 Enligt Figur 1. 
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att det funnits en variation i urvalet i förhållande till intervjupersonernas arbetstid på Skolan. Vi 

har varit intresserade av att besvara vårt syfte genom att ta del av intervjupersonernas tankar och 

åsikter och våra observationer. Det är vad vi har förhållit oss till både i intervjuerna och i vår 

analys av data.  

Studiens fokus är grundskolan F-9 och vi valde att inte ta med förskolan. Eftersom studien 

poängterar vikten av att utveckla en gemensam organisationskultur ser vi att det hade varit en 

fördel om vi hade haft tid att utöka vårt fokus till att också inkludera förskoleverksamheten. 

Etiska ställningstaganden 

Vi har följt de etiska principer som Vetenskapsrådet ställt upp gällande information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Bryman, 2011). Samtliga intervjupersoner informerades i 

samband med intervjun om studiens syfte och upplägg. Deras medverkan var frivillig och alla 

godkände att vi spelade in intervjun. Materialet har behandlats konfidentiellt så långt det varit 

möjligt. Skolan, avdelningarna och intervjupersonerna är avidentifierade och benämns inte i 

studien vid namn. Några uttalanden och referenser i texten kan dock vara utpekande, då de kan 

kopplas till personens funktion på Skolan, och dessa har vi fått medgivande från respektive 

intervjuperson att använda. Det insamlade materialet används endast för denna studie. 

Analysmetod 

Vi vill inte att vår studie ska ge snäva och entydiga påståenden. Med hjälp av hermeneutiken har 

vi fått förutsättningar att kunna använda våra teoretiska utgångspunkter utan att de blir 

begränsande för oss i vår tolkningsprocess. Språket är centralt inom hermeneutiken och 

påverkar hur forskaren styrs av och styr sin studie. Langemar (2008) poängterar att den 

hermeneutiska forskningsprocessen är menad att hela tiden utvidga forskarens förförståelse och 

förändra forskarens förståelse. Vi ser det inte som en motsats att både förklara och förstå, utan 

som en möjlighet till djupare och mer intressanta analyser. Detta eftersom hermeneutiken enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) öppnar för en reflexiv hållning till empiriska data. 

Bearbetning av data och analys 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Vi delade upp transkriberingen av intervjuerna mellan 

oss arbetslagsvis och läste sedan intervjuerna gemensamt för att tematisera och kategorisera. 

Läsningen fick ta tid med i princip en intervju per dag. Resultatet strukturerades och syftets tre 

huvudteman organisationsstruktur, organisationskultur och organisationsutveckling framträdde. 

Vi färgkodade våra teman och gjorde en tankekarta med samma färger. På så sätt kunde vi hitta 

en struktur att förhålla oss till i databearbetningen.   

Samtidigt som vi bearbetade data – transkriberade, läste och tematiserade – beskrev och tolkade 

vi resultatet och ett antal analyspunkter kunde hittas. Det sociokulturella perspektivets betydelse 

blev tydligare när vi läste transkriberingarna och fältanteckningarna. Genom att kontinuerligt 

kritiskt reflektera över våra data och tolkningar har vår förståelse för organisering och sociala 

relationer formats och omformats under tolkningsprocessen. 
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Metoddiskussion 

Validitet i forskningssammanhang handlar om forskningens trovärdighet, kvalitet och 

meningsfullhet (Langemar, 2008). I det här avsnittet vill vi resonera kring hur vi förhåller oss 

till trovärdighet, kvalitet och meningsfullhet som validitetskriterier. 

Trovärdighet 

Langemar (2008) beskriver att forskningen alltid utgår ifrån en position, och poängterar hur 

viktigt det är att ha en medvetenhet kring samspelet mellan position (perspektiv) och 

forskningsprocessen. I den här medvetenheten ingår att som forskare varken manipulera data 

genom att lägga till eller ta bort viktig information, eller analysera materialet på ett sätt som 

gynnar forskarens egna intressen (ibid). Vårt upplägg med en abduktiv metod hjälper oss att 

hålla en struktur som gynnar studieprocessens transperens. Genom att vara transperenta ökar vi 

både våra och läsarens möjlighet att sätta in studien i sitt rätta sammanhang för att sedan kunna 

ta ställning till studiens resultat. 

Validitetskriteriet om meningsfullhet gäller det värde som studien tillför, och hur syftet med 

studien uppfylls. Forskningens meningsfullhet handlar om vilket kunskapstillskott forskningen 

tillför (Langemar, 2008). Kvalitativ forskning handlar i stor utsträckning om att skapa 

förståelse, samtidigt som förståelsen påverkas av de valda perspektiven som forskaren utgår 

ifrån. För den kvalitativa forskningens natur blir dessa aspekter extra viktiga att kontinuerligt 

reflektera kring. Vi ser att kombinationen av våra teoretiska utgångspunkter blir det som gör att 

studien tillför ett värde. På så sätt kan vi lyfta fram organisationskultur i förhållande till 

organisationsstruktur som en viktig aspekt för organisering för lärande och utveckling. Vår 

ambition med den här studien är att vara beskrivande och tolkande men även i den mån vi kan 

teorigenererande. 

Generaliserbarhet 

Avslutningsvis vill vi reflektera lite kring studiens generaliserbarhet. Kvalitativ 

generaliserbarhet handlar främst om hur data förhåller sig till frågeställningen och i vilken 

utsträckning som resultatet är täckande och uttömmande (Langemar, 2008). I vårt fall har vi 

genomfört en fallstudie. Det huvudsakliga syftet för oss är därmed inte att studiens resultat ska 

generaliseras i stora kvantiteter. Däremot vill vi att studien ska ha genomförts på ett 

uttömmande och täckande sätt och att resultatet ska stämma överens med våra empiriska data 

och arbetsmetod. Vår ambition är även att studien ska ge tillräckligt material för att kunna 

utveckla en övergripande modell som sen kan vidareutvecklas. 
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Resultat och analys 

En F-9skola i en F-3skolas kropp 

Centralt för resultaten vi fått är att Skolan är en organisation i förändring, samt att det är en 

skola med gammal kultur och starka traditioner. Förändringarna har pågått över en längre tid 

och pågår än. Resultaten kan sammanfattas med ett mycket målande citat från en av 

intervjupersonerna. 

 ”Skolan är en F-9skola i en F-3skolas kropp, då kanske även mentalt” 

Organisationsstrukturen är väldigt föränderlig, och ändras läsårsvis i olika utsträckning 

beroende på de förutsättningar och krav som ställs inför varje läsår. Skolan står inför ett antal 

olika förändringar framöver. Förändringarna som kommer att behöva ske är många och omfattar 

olika delar av verksamhetens organisering, från tjänstefördelning till lokalomfördelning. 

Skolledningen ser därför den nuvarande organisationsstrukturen som tillfällig. Skolan har vuxit 

från att ha varit en lågstadieskola till att bli en F-9skola. Våren 2013 gick första 9:an ut. Läsåret 

2013/14 är därmed det andra året som Skolan har ett högstadium med klasser från 7-9. 

Högstadiet har byggts på gradvis under de senaste åren, både vad gäller Skolans fysiska 

byggnad och personalstyrka. Antal personer har vuxit succesivt, men inte anpassat till Skolans 

byggnad eller krav om att införa en mer utbredd ämneslärarstruktur där utbildningen anpassas 

efter ämneslärarbehörighet. 

Första delen av resultatpresentationen handlar om hur Skolans organisationsstruktur ser ut och 

kan förklaras med hjälp av organisationspedagogiska perspektiv. Andra delen tar upp 

organisationsstrukturen i förhållande till de samarbetsmässiga aspekterna av de 

organisationsförändringar som Skolan har genomgått och står inför. 

Organisationsstruktur i förändring 

För att illustrera organisationsstrukturen har vi ritat ett organisationsschema för Skolan.  

Återigen har vårt fokus för denna studie varit skolverksamheten F-9 inklusive Fritids. 
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Figur 4. Skolans organisation (tre av avdelningarna i arbetslag Fritids har samma namn som avdelningarna i arbetslag F-3) 

 

Skolan är indelad i fem arbetslag. I varje arbetslag finns minst en avdelning:  

 Förskolan (avdelningarna T, G, S, Tu och M) 

 Fritids (avdelningarna A, B, R och K) 

 F-3 (avdelningarna A, B och R) 

 4-5 (avdelningen E) 

 6-9 (avdelningen P) 

I varje arbetslag finns en heltidsarbetande arbetslagsledare. Arbetslagsledarna bedriver ingen 

undervisning. Det beskrivs hur arbetslagsledarrollen har ändrats från att ha varit en form av 

bollplank för pedagogerna, till att nu vara pedagogernas närmsta chef. Skolans arbetslagsledare 

ansvarar för lönesättning och arbetsledning i respektive arbetslag. Arbetslagsledarnas roll här 

liknas vid det som i andra skolor kallas för biträdande rektor. Arbetslagsledarna tillsammans 

med rektor och den administrativa chefen utgör ledningsgruppen. 

Skillnaden mellan arbetslag och avdelning 

Gemensamt för svaren är att arbetslagen i huvudsak är stadieindelade, med undantag för årskurs 

sex som just nu arbetslagsmässigt ingår i högstadiet. Ur svaren som vi fått är det oklart vad som 

menas med avdelning. Överlag är skillnaden att arbetslagen främst är indelade efter vilka elever 

pedagogerna har, medan avdelningarna är namn på lokaler. Men samtidigt är det intressant att 

belysa att skillnaden beskrivs på olika sätt av våra intervjupersoner. 
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”P heter ett arbetslag som är högstadiet. […] E kan ibland inkludera åk 6 men i år så var det 

praktiskt bäst att vi gjorde som så att det är år 4 och 5 bara, beroende på lokalfrågan” 

Citatet ovan är ett exempel som tydligt illustrerar mångtydigheten i avdelningsdefinitionen. 

Skillnaden är svår att tyda då avdelningsdefinitionen i detta specifika citat förklaras både som 

lokal och arbetsgrupp.  Ibland används avdelningsnamnet i huvudsak som namnet på 

arbetslaget. I vissa fall beskrivs avdelningarna som lokaler, där intervjupersonen syftar på var 

någonstans i skolbyggnaden som avdelningens klasser främst håller till. 

”Avdelning, det är lokalerna. Säger vi A då vet vi att det är lokalerna där borta. Säger vi R, 

då är det där ute. Säger vi P då vet vi att det är borta vid kaffeterian, år 6-9s arbetslag”. 

Bland svaren finns även intervjupersoner som menar att det inte finns några avdelningar i 

skolverksamheten 

”Avdelningar finns det på förskolan.” 

Mångtydiga svar 

Hur kan då de olika svaren förklaras? Svaren kan förklaras utifrån organiseringsperspektivets 

beskrivning av skolans arbetsorganisation (Larsson & Löwstedt, 2010). De beskriver 

arbetsorganisation som arbetsinnehåll och arbetsformer och menar att arbetsorganisationen 

uttrycks i den formella organisationsstrukturen likaväl som genom organisationens handlings-, 

tanke-, dialog och fysiska strukturer. Vidare beskriver de hur organisationsstrukturen kan ha 

stor betydelse för organisationsmedlemmarnas förhållningssätt till och föreställningar av 

organisationen (ibid).  

Vi finner inga tydliga mönster i hur intervjupersonerna besvarar skillnaden mellan arbetslag och 

avdelning. Gemensamt för våra intervjuer är att avdelningsdefinitionen tycks utgå ifrån att vara 

lokalnamn men samtidigt inrymma möjlighet att innebära mer än så. Ur ett 

organiseringsperspektiv kan de olika svaren förklaras som uttryck för pedagogernas 

förgivettagna föreställningar av avdelningens funktion (Larsson & Löwstedt, 2010). Vår 

tolkning utifrån det är att Skolans arbetsorganisation i förhållande till definitionerna av 

avdelning å ena sidan kan förklaras som att avdelningsfunktionen är otydlig. Otydligheten ger 

utrymme för intervjupersonerna att forma olika föreställningar av avdelningsbegreppets 

innebörd. Bland de svar där intervjupersonerna inte förstår vad vi menar när vi frågar om 

avdelningar tycks avdelning definieras som någonting i huvudsak arbetsrelaterat. 

”Näe… Jag vet inte hur du tänker nu för att det här är ju den bara, det finns ingen annan 

avdelning så, utan du har Fritids för sig…[…] A, B och R är bara lokalnamn”.  

Å andra sidan verkar också intervjupersonernas förklaringar och definitioner av arbetslag vara 

anpassade till de olika arbetslagen och deras struktur.  
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Arbetslag och avdelning, historiska och centrala byggstenar för arbetsorganisationen 

Vi anser att detta är intressant eftersom arbetslags- och avdelningsstrukturen som organisatorisk 

företeelse är central för hur arbetsorganisationen byggs upp och hålls ihop. Svaren illustrerar ur 

ett organiseringsperspektiv intervjupersonernas föreställningar som intressanta utgångspunkter i 

deras definitioner och beskrivningar av organisationen och dess arbetsorganisation (Larsson & 

Löwstedt, 2010). Sammanfattningsvis kan de mångtydiga svaren dels vara ett uttryck för hur 

intervjupersonen önskar att arbetsorganisationen såg ut, dels vara ett uttryck för hur 

intervjupersonen tycker att arbetsorganisationen ser ut, men även ett uttryck för 

intervjupersonens (bristande) förståelse för hur vardagspraktiken organiseras och utförs.  

Det svar som sticker ut är det som ger uttryck för att avdelningar endast finns på förskolan (dvs. 

dagisverksamheten). Vi anser att svaret visar på en ganska begränsad förståelse för Skolans 

organisationsstruktur. Vi finner det intressant ur perspektivet att bedriva skolutveckling med 

hjälp av att lära känna Skolan där organisationsstrukturen kan ha en stor betydelse för 

pedagogernas förhållningssätt gentemot organisationen. Vi ser att våra olika och sammantaget 

otydliga svar på skillnaden mellan arbetslag och avdelning ger uttryck för en konflikt (Ohlsson, 

2004) mellan intervjupersonens förståelse av organisationens struktur och sätt att organisera 

arbetet i de olika arbetslagen. Med konflikt menas inte bråk, utan snarare motsägelser i 

förståelser (ibid). Granberg (i Ohlsson, 2004) menar att lärarkåren behöver utforma ett 

professionellt yrkesspråk som kan hjälpa dem att kommunicera om deras förutsättningar i det 

vardagliga arbetet. Som organisationsschemat visar har vissa arbetslag fler än en avdelning. I de 

arbetslagen blir avdelningen i stor utsträckning en lokalhänvisning samtidigt som avdelningen 

också blir ett uttryck för de olika arbetsgrupperna inom arbetslaget. För att återkoppla till 

Larsson och Löwstedts (2010) tankar om organisationsstrukturens påverkan på personalens 

förhållningssätt gentemot organisationen kan vi förklara detta som att pedagogerna som tillhör 

den aktuella avdelningen också bildar den närmsta arbetsgruppen inom arbetslaget. I relation till 

Ohlssons (2004) tankar om tillhörighet tenderar den aktuella avdelningen i dessa sammanhang 

att också bli den arbetsgrupp som pedagogerna känner närmast tillhörighet till. Sammantaget 

kan arbetslagen beskrivas som enheter som byggs upp av olika arbetsgrupper. Hur de olika 

arbetsgrupperna utformas varierar mellan arbetslagen.  

Förvirringen i huruvida avdelningsnamnet begränsas till att vara lokalnamn, eller samtidigt 

utökas till att också innebära den arbetsgrupp som tillhör den specifika lokalen, kan också 

förklaras som ett uttryck för den starkt utpräglade klasslärarstruktur som fram tills nu dominerat 

på Skolan. Historiskt kan detta beskrivas som en gammal kvarleva av att pedagogerna med sina 

respektive klasser identifierat sig med och hållit till i specifika lokaler över en längre tidsperiod. 

Ännu ett historiskt perspektiv på skillnaden mellan arbetslag och avdelning är att samtliga 

avdelningsnamn tidigare har använts primärt för att lättare kunna orientera sig i skolbyggnaden. 

Detta kan beskrivas som den historiska avdelningsfunktionen. I takt med att Skolan vuxit har 

avdelningsstrukturen behållits samtidigt som den utvecklats till att innebära mer än bara 

lokalnamn, fast detta utan att avdelningsstrukturens innebörd riktigt har diskuterats och tydligt 

definierats. Avdelningsdefinitionerna kan därför också ses som ett uttryck för 

arbetsorganisationens förändring både från klasslärarstruktur till ämneslärarstruktur, och från F-

3skola till F-9skola.  

Granbergs tankar om avsaknad av ett professionellt yrkesspråk kan vara en förklaring till varför 

begreppen avdelning och arbetslag inte riktigt tydliggjorts, utan istället använts som 
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förgivettagna organisatoriska förställningar att organisera verksamheten utifrån.  Larsson och 

Löwstedt (2010) beskriver att organisationens identitet hänger samman med organisationens 

struktur och behöver förstås i ljuset av organisationens historia. För Skolans framtida utveckling 

ser vi därför att mångtydigheterna i svaren är intressanta att belysa med tanke på de omfattande 

förändringar som Skolan och dess arbetsorganisation står inför framöver. 

Kommande organisatoriska förändringar 

Slimma ledningsgruppen 

En av förändringarna som nämns i intervjuerna är ett pågående arbete med att minska 

ledningsgruppen. Till hösten är tanken att tre av arbetslagsledarna blir kvar i sitt uppdrag och får 

fördela de fem arbetslagen mellan sig. Det aktuella förslaget på hur ledningsgruppen på sikt 

kommer att utformas är att införa två biträdande rektorer, istället för dagens ledningsgrupp som 

har fem arbetslagsledare/biträdande rektorer. 

 

 

Figur 5. Skolans nuvarande och tänkta organisation 

 

Skolans nuvarande organisationsstruktur med fem heltidsarbetande arbetslagsledare är ett 

exempel på en decentraliserad organisation (Larsson & Löwstedt, 2010). Decentraliseringen 

förstärks även av att arbetslagsledarrollen utvecklats till att bli närmsta chef för pedagogerna i 

respektive arbetslag. Rektor beskriver hur förändringen med att minska ledningsgruppen 

innebär att arbetslagsledarrollen kommer att behöva ändras till att bli en mer samordnande roll. I 

beskrivningen hänvisar hon till den traditionella arbetslagsledarrollen i andra skolor, där 

arbetslagsledaren är mer av en pedagogisk ledare snarare än en biträdande rektor med 

personalansvar. Tf rektor är väldigt tydlig med att Skolans uppdrags- och rollbeskrivning 

behöver konkretiseras. För förändringen av ledningsgruppen ser vi därför att det blir viktigt att 

betona att införandet av formella biträdande rektorer innebär en förändring i Skolans 

decentraliserade organisation. Genom förändringen införs en ny chefsroll. Den tidigare 

arbetslagsledarrollen blir en form av mellanchef mellan de biträdande rektorerna och 

pedagogerna i arbetslaget, med skillnaden att personalansvaret fråntas arbetslagsledarrollen. 
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Samtidigt kommer de biträdande rektorerna att inneha en form av mellanchefsroll mellan 

arbetslagen och rektorn. 

I samtliga intervjuer med pedagoger och arbetslag tas det upp ett behov hos pedagogerna av att 

känna sig sedda och uppmärksammade. Detta beskrivs i vissa sammanhang som en stor del av 

arbetslagsledarens uppgift, eftersom arbetslagsledaren idag är den närmsta personalansvarige för 

pedagogerna i respektive arbetslag. 

Omorganisation som utvecklingsstrategi 

I intervjuerna framgår att införandet av formella biträdande rektorer är en process som även sker 

i andra skolor i kommunen. Larsson och Löwstedt (2010) beskriver hur omorganisation blivit en 

utvecklingsstrategi och menar att omorganisation som utvecklingsstrategi bygger på 

föreställningar om att verksamheter kan utvecklas genom organisatoriska förändringar. 

Antagandet bland anhängare till denna strategi är att de mänskliga resurserna utnyttjas bättre om 

den formella organisationsstrukturen förnyas (ibid). 

Att införa och genomföra förändringar kommer inte per automatik att lösa upp otydligheterna i 

Skolans arbetsorganisation. Vanligt är att det uppstår svårigheter kring rollfördelning och ansvar 

mellan skolledning, arbetslagsledare och lärare i arbetslaget (Ohlsson, 2004). Vi menar inte här 

att organisationsstrukturen inte behöver ses över, dock behövs det tas hänsyn till Skolans 

historia för att förstå både vad som behöver göras och konsekvenserna av det som görs. 

Eftersom förändringsförslaget innebär att de framtida biträdande rektorerna kommer att få ta 

ansvar för en större medarbetare undrar vi hur ledningen tänker att de nya rollerna ska stöttas 

rent organisatoriskt. Speciellt i förhållande till pedagogernas uttalade behov av närhet och någon 

som har tid att finnas där för att lyssna och uppmärksamma dem. Vi ser en risk för att 

förändringen kan ge motsatta konsekvenser än det efterfrågade behovet av någon som orkar 

lyssna och har tid att uppmärksamma pedagogerna och deras behov. Här ser vi Larsson och 

Löwstedts (2010) tankar om den gruppbaserade organisationen som ett intressant bidrag till 

diskussionen inför Skolans framtida förändringsarbete. Den gruppbaserade organisationen 

betonar undervisningen som gruppens gemensamma åtagande. Vår tolkning här är att den 

gruppbaserade organisationen i en utvecklad form kan verka som ett organisatoriskt stöd för 

Skolan, genom att förstärka, förtydliga och bygga vidare på den organisation som redan är 

etablerad i Skolan. På så sätt kan arbetslagsstrukturen ses och användas som en central aspekt 

av Skolans organisation och utgångspunkt för förståelsen av dess behov.  

Från klasslärarsystem till ämneslärarsystem 

Ännu en stor förändring som Skolan står inför är att utforma tjänstefördelningen efter 

ämnesbehörighet även i de yngre årskurserna. Som beskrivet ovan innebär detta att Skolan 

kommer att behöva omstrukturera verksamheten och utbildningsorganiseringen från 

klasslärarsystem till ämneslärarsystem där lärare endast undervisar i de ämnen de är behöriga i. 

Osäkerheten i den väntande tjänstefördelningen förstår vi som en stor källa till den oro som 

intervjupersonerna uttrycker finns inom kollegiet. Oron beskrivs vara starkast bland de 

medarbetare som arbetat längst i Skolan. Oron kan förklaras som en rädsla för att förlora 

tryggheten som kommer med möjligheten att kunna göra som de alltid har gjort, och vetskapen i 

hur saker och ting fungerar. Bland de lärare på Skolan som anses nytillkomna till Skolan 

uttrycks ämnesbehörighetssystemet som ett sätt att kunna utnyttja sin kompetens i större 
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utsträckning och få användning av sina ämneskunskaper i undervisningssammanhang. De ger 

uttryck för en större öppenhet inför förändringarna som Skolan står inför. Därmed inte sagt att 

de värderar förändringen som nödvändigtvis bra eller dålig. Vi noterar att förhållningssättets 

utgångspunkt hos de nya är en acceptans, snarare än oro i kombination av olika grader av 

motstånd. Förändring beskrivs inte som någonting enkelt, men anses samtidigt inte per 

definition vara ett hot.  

Även detta kan återkopplas till samspelet mellan Skolans historia och struktur. Ur ett 

organiseringsperspektiv formar personalen Skolans organisation utifrån samspelet mellan de 

egna erfarenheterna och den lokala identiteten, samt deras möjligheter att dela dessa (Larsson & 

Löwstedt, 2010). Detta förklarar de historiska aspekternas betydelse för personalens upplevelser 

av förändringarna som väntar. För dem som jobbat i Skolan en längre tid finns fortfarande 

erfarenheten av Skolans historia och historiska tillväxt, så som den var organiserad och 

fungerade som F-3skola, närvarande som en levande del i deras relation till Skolan. Vi 

reflekterar också över att detta kan vara ett uttryck för att de nytillkomna av naturliga skäl kan 

vara mer bekväma och vana vid förändring som fenomen. Därmed kanske de inte identifierar 

sig med Skolans traditionella tillvägagångssätt på samma sätt som dem som jobbat på Skolan en 

längre tid och är mer förtrogna med Skolans sätt att göra saker på. 

Lokalförändringar 

I samtliga intervjuer framgår att en av Skolans byggnader, en fristående paviljong kommer att 

rivas till hösten vilket innebär att de kommer att bli väldigt trångbodda. I en av intervjuerna är 

bland det första som tas upp att 

”Vi ska knöka in oss med ett skohorn”  

Vad gäller Skolans arbetsorganisation och anpassning till förändrade förutsättningar (Larsson & 

Löwstedt, 2010) skildrar citatet det vi beskrivit ovan om att Skolans tillväxt byggnadsmässigt 

inte skett i förhållande till den successiva personalökningen. I nästan alla intervjuer beskrivs att 

tanken är att Skolans årskurser ska vara tvåparallelliga. Det beskrivs som ett beslut samt tagits 

”uppifrån”, från kommunen för flera år sedan men som inte riktigt har fullföljts. I vissa 

årskurser är det tvåparallelligt men fem av Skolans årskurser är fortfarande treparallelliga. De 

lokalmässiga förändringarna kommer därför också att bli väldigt omfattande. Som en av 

intervjupersonerna uttrycker 

”Då förstår ni att det blir compact living”  

Även här behövs en förändring som bidrar till att underlätta för samspelet mellan Skolans 

organisationsstruktur och organisationsidentitet (ibid). Skolans behov av stora omfattande 

förändringar på kort tid kan också skapa en otrygghet, jämfört med Skolans historia som varit 

liten, stabil och trygg. Många gånger påverkas otrygghetskänsla av den upplevda möjligheten 

att påverka situationen. Istället för att se motstånd som ett ”nödvändigt ont” som behöver 

omvändas eller köras över i en förändringsprocess kan därför inställningen med fördel bytas till 

att försöka förstå motståndet (ibid). Larsson och Löwstedt poängterar att 

organisationsförändringar inte alltid behöver möta motstånd och att det i de fall motstånd 
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förekommer kan vara en motiverad och relevant reaktion. Vår tanke kopplat till Skolan är att i 

de fall då personalen uttrycker motstånd mot förändringarna som väntar kan dessa förstås som 

ett sätt att få utlopp för en upplevd oro och eventuell känsla av förlust av den trygghet som 

präglat Skolan under en längre tid. Dessa reaktioner behöver tas om hand och lyssnas till med 

en inställning och vilja att förstå. 

Vid tiden för våra intervjuer är Skolans framtida lokalomfördelning fortfarande väldigt oklar. 

Vad gäller förändringarna från klasslärar- till ämneslärarstruktur ska dessa rent faktiskt ha 

påbörjats sedan en längre tid tillbaka. Därtill finns lokalförändringarna som kommer att behöva 

ske oavsett personalens åsikt om saken. Ett sätt att enas kring den omfattande förändringen kan 

därför vara att ha utgångspunkten i att tillsammans ha som mål att utveckla Skolans möjligheter 

att vara en som attraktiv arbetsplats (Larsson & Löwstedt, 2010). Genom att utgå ifrån vad 

innebär det för de olika personalkategorierna tänker vi att personalen tillsammans får 

förutsättningar att utveckla Skolans organisationsidentitet till att matcha den struktur som 

kommer att behövas för att organisatoriskt kunna stödja verksamheten. 

Sammanfattning av organisationsstruktur 

Som avslutande sammanfattning av resultatpresentationens första del ser vi att Skolan har vuxit 

successivt främst vad gäller antal organisationsmedlemmar. Samtidigt har tillväxten stagnerat i 

förhållande till organisationsstrukturens- och arbetsorganisationens behövda tillväxt. Detta 

innebär att Skolan nu står inför ett antal förändringar som behövs för att kunna stödja Skolans 

organisationsutveckling. En återkommande analyspunkt handlar om organisationsstrukturens 

behov av att samspela med organisationsidentiteten. Stagnationen av organisationsstrukturens- 

och arbetsorganisationens tillväxt får som följd att de förändringar som nu väntar i stor 

utsträckning är omfattande och behöver ske på kort tid. Detta kan jämföras med de förändringar 

som Skolan genomgått hittills som tillskillnad från de kommande förändringarna kännetecknas 

av att ha varit successiva och därmed skett under en längre tid.  

… men då kanske inte i förhållande till de och krav och behov som organisationen haft att 

förhålla sig till… 
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Organisationsutveckling och organisationskultur i förändring 

Likt Larsson och Löwstedts (2010) redogörelser för gruppbaserade organisationers möjligheter 

att bidra till samverkan mellan lärare anser de flesta att arbetslaget kan vara ett sätt för 

personalen att ägna sig åt skolutvecklande kvalitetsarbete. Detta genom att samarbeta, inspireras 

och lära av varandra för att på så sätt skapa likvärdig utbildning för eleverna. Trivsel beskrivs 

som en av arbetslagets funktioner. En av pedagogerna understryker att relationerna mellan 

pedagogerna avspeglar sig på eleverna.  

Pedagogernas trygghet i sin yrkesroll beskrivs av fler intervjupersoner som en viktig 

förutsättning för arbetet med likvärdig utbildning för eleverna. Arbetslagen beskrivs av de flesta 

som en potentiell möjlighet för pedagogerna att utvecklas i sin lärarroll. Dels genom 

återkoppling mellan ledning och pedagoger via arbetslagsledaren och dels genom återkoppling 

mellan kollegorna inom arbetslaget. Några resonerar kring att det är upp till den enskilda läraren 

att vara intresserad av att fördjupa sina kunskaper och utvecklas i sin lärarroll, men att 

arbetslaget kan vara ett stort stöd i detta. Överlag betonas vikten av att planera för samarbete. 

Möjligheten till samplanering beskrivs som arbetsbesparande. Samtidigt uttrycker majoriteten 

av intervjupersonerna att det behövs mer tid för att utföra kvalitetsarbete och skolutveckling 

både inom och mellan arbetslagen. I motsats till detta finns även åsikten att den avsatta tiden är 

tillräcklig om den utnyttjas väl.  

Ett svar vi får på vad arbetslaget fyller för funktion som avviker från de övriga svaren är att 

arbetslaget i första hand inte är till för personalen utan för att skapa likvärdighet för eleverna. Ur 

det perspektivet ses personberoende samarbete som ett hinder för att skapa likvärdighet. 

Likvärdighet handlar för intervjupersonen om att forma en professionell arbetsplats, där arbetet 

blir effektivt gentemot eleverna. Åsikten som förmedlas är att Skolan ska vara en professionell 

miljö och inte ett andra hem. 

Skolkultur och utveckling av arbetssätt 

Med utgångspunkt i de svar vi fått har vi utvecklat det organisationsschema som vi presenterat 

tidigare till en karta över arbetsorganisationens samarbetsstrukturer både inom och mellan 

arbetslagen. Figuren nedan illustrerar vår förståelse av hur samarbetet generellt utformas i och 

mellan arbetslagen. 
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Figur 6. Samarbetet inom och mellan arbetslagen 

 

Samarbetets planerade möten 

Arbetslagen har sina enskilda möten en timme en gång i veckan. Utöver dessa förekommer även 

ytterligare inplanerade enskilda planeringsmöten, som utformas på eget initiativ antingen 

avdelningsvis eller utifrån övriga behov av och intresse för samarbete och samplanering. Ett 

exempel på det är att pedagogerna i vissa av årskurserna valt att schemalägga delar av 

förtroendetiden gemensamt för att kunna samplanera. Dessa initiativ till samplanering kan 

förklaras som utvecklingsinitiativ som möjliggörs till följd av pedagogernas föreställningar om 

samarbete som en viktig ingrediens för arbetets utformning och utveckling (Larsson & 

Löwstedt, 2010). En intervjuperson betonar att arbetslagsmöten ska vara någonting som 

pedagogerna ser fram emot och säger att  

”utöver tiden med eleverna som är den huvudsakliga verksamheten ska arbetslagsmötena 

kännas som den viktigaste stunden i veckan” 

Vad gäller mötestiderna beskriver fler av intervjupersonerna att det hade varit bättre om alla 

arbetslag kunde ha sina möten samtidigt. De menar att samarbetet skulle bli mer flexibelt om 

alla arbetslag hade sina respektive möten vid samma tid. Medan ett förslag som tas upp i en 

intervju är att de samtidiga mötestiderna skulle kunna läggas på eftermiddagarna då barnen kan 

vara på fritids, finns en annan stark åsikt om att arbetslag Fritids och dess personal behöver 

inkluderas i tanken om samtidiga mötestider. Det finns en önskan om att underlätta för 
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gemensam planering mellan fritidspersonal i klass och klasslärare. Den övergripande 

förklaringen till varför det inte funnits samtidiga mötestider för samtliga arbetslag är att det av 

praktiska och schemamässiga skäl blir svårt att genomföra eftersom Skolan har en skyldighet att 

tillgodose lågstadiebarnens rätt till barnomsorg. 

Det finns även en gemensam mötestid på Skolan, s.k. PF-tid (pedagogiskt forum) en gång i 

veckan på drygt en timme. Innehållet i PF-tiden utformas i stor utsträckning efter behov och 

behöver inte alltid ske i storgrupp med hela Skolan. Denna mötestid är tänkt att kunna användas 

för workshops och nätverksträffar både inom Skolan och mellan kommunens skolor. Under 

läsåret 2013/14 har en stor del av PF-tiden gått till IT-konferenser. Pedagogiskt forum är 

gemensamt för alla arbetslag utom Fritids, som även här exkluderas av praktiska och 

schemamässiga skäl.  

Pedagogernas samarbetsinriktningar 

Ohlsson (2004) menar att lärares utveckling av arbetssätt behöver ses i ljuset av den skolkultur 

som etableras i skolan. Den s k balkaniserade skolkulturen kan anses vara den övergripande 

kulturtyp som präglar hela skolan. Kulturtypen kännetecknas av starka grupperingar med olika 

status som drar skarpa gränser mellan varandra (ibid). Dessutom skiljer Ohlsson på samarbete 

och samverkan. Han menar att samverkan innebär att människor verkar i en gemensam 

verksamhet, medan samarbete innebär att människor genomför gemensamma uppgifter. Det 

framkommer ur intervjuerna att pedagogernas former för samarbete påverkas av i vilken 

utsträckning de undervisar som ämneslärare/klasslärare, men även av personkemi. Pedagogerna 

i arbetslag 4-5 och 6-9 arbetar i större utsträckning som ämneslärare än pedagogerna i F-3 som 

främst är klasslärare. Kopplat till Ohlsson och hans redogörelser för samarbete, samverkan och 

kulturtyper tolkar vi de olika arbetslagen som olika grupperingar och ser att det inom varje 

gruppering utvecklas en egen kultur som präglar arbetslagets arbetssätt och samarbetsformer. 

Utifrån tanken om Skolan som en praktikgemenskap vill vi med hjälp av figur 7 illustrera vår 

förståelse av arbetslagens samarbetsinriktningar.  

 

   

Figur 7. Skolan – en ”balkaniserad skolkultur” 

 

Ur våra intervjuer förstår vi att samarbetet mellan pedagogerna i arbetslag 4-5 och 6-9 främst 

sker ämnesbaserat och årskursvist. Med ämnesbaserat och årskursvist samarbete menas här att 

pedagoger som undervisar i samma ämne och i samma årskurser tenderar att samarbeta och 
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samplanera. Dessa arbetslag präglas i hög grad av den samarbetsinriktade skolkulturen som 

kännetecknas av frivilliga och spontana samarbeten (ibid). Arbetslagsledaren i arbetslag 6-9 

betonar att de har ägnat mycket tid åt att forma en samarbetsfrämjande kultur. Detta blev tydligt 

för oss då vi observerade deras arbetslagsmöte. Arbetslagsledaren beskriver att det har skett 

genom att skapa nya traditioner. Genom att medvetet fokusera på trivsel har arbetslaget arbetat 

fram ett klimat som främjar dialog.  

I arbetslag 4-5 yttrar sig den samarbetsinriktade kulturen främst årskursvist. I våra intervjuer 

med representanterna från detta arbetslag förekommer även att pedagogerna valt att samplanera 

sin förtroendetid. Samarbetet i arbetslag 4-5 beskrivs fungera väldigt bra. Arbetslag 4-5 är 

Skolans minsta arbetslag och pedagogerna känner varandra väl. Vi ser detta som ett tecken på 

att personalen i arbetslag 4-5 trivs med att jobba med varandra och känner trygghet i att göra så. 

Samarbetsstrukturen i arbetslag F-3 och Fritids ser annorlunda ut. Samarbetet sker här i större 

utsträckning över de båda arbetslagens gränser eftersom många fritidspedagoger jobbar i klass 

under dagen. Även i arbetslag 4-5 förekommer att personal ur Fritids är inne i klass under dagtid 

men inte i samma utsträckning. Samarbetet både mellan och inom arbetslag F-3 och Fritids 

förklaras av intervjupersonerna som personberoende och utformas istället avdelningsbaserat och 

klassvist. Vår förståelse är att det sker kontinuerliga samarbeten mellan arbetslag F-3 och Fritids 

i större utsträckning än mellan pedagogerna inom arbetslag F-3. Vår tanke är här att om man tar 

hänsyn till att många fritidspedagoger jobbar i klass under skoldagen blir antal personal kopplat 

till arbetslag F-3s verksamhet större än vad det till en början ser ut att vara. Med bakgrund i det 

anser vi att samarbetsupplägget för arbetslag F-3 och Fritids är intressant att analysera vidare. 

Vi har därför byggt vidare på figur 7 och utformat figur 8 för att illustrera komplexiteten i 

samarbetet mellan arbetslag F-3 och Fritids. 

 

 

Figur 8. Minikulturer i Skolans ”balkaniserade kultur”  

  

Utifrån Ohlssons (2004) särskillnad mellan samverkan och samarbete kan samarbetsstrukturen 

mellan dessa arbetslag beskrivas som att pedagogerna i arbetslag F-3 samverkar, medan 

samarbetet främst sker mellan arbetslag F-3 och Fritids. Vad gäller interaktion och 

interaktionsmönster arbetar pedagogerna ur de båda arbetslagen i stor utsträckning tillsammans. 

De håller till i samma lokaler, och har hand om samma barn – ibland även under samma tider. 

Men eftersom pedagogerna tillhör olika arbetslag blir samplaneringen mellan arbetslagen i 

många fall utesluten. Samarbetet mellan arbetslag F-3 och Fritids kan beskrivas som en 



 

26 

kombination av den individualistiska skolkulturen och den påtvingade kollegialiteten (ibid). Vår 

tolkning är att arbetslag F-3 präglas av den individualistiska skolkulturen i form av en 

traditionell skolkultur där lärarna i större utsträckning arbetar individuellt och frivilliga 

samarbeten främst sker baserat på personkemi. Vi kopplar samarbetet mellan arbetslag F-3 och 

Fritids till en form av ”påtvingad kollegialitet”, där pedagogerna i större utsträckning 

samarbetar för att de tillhör samma avdelning snarare än att det råder en kultur av att vilja 

samplanera och utveckla verksamheten gemensamt. Samtidigt får vi information om att det även 

här går att utveckla samarbetet mellan F-3 och Fritids utifrån personkemi. Ur intervjuerna får vi 

veta att arbetslag Fritids är nybildat och tidigare även de varit stadieindelade i samma arbetslag 

som övriga pedagoger. I ett antal intervjuer nämns problematiken med att Fritids nu särkopplats 

från skolverksamheten som ett uttryck för en vilja av att istället forma arbetslagen utifrån att de 

arbetar med samma elever eftersom fritidsverksamheten är så närvarande även under skoltid. 

Ohlsson beskriver också att det vanligaste sättet att organisera arbetslag på är efter arbete med 

gemensamma elever. En tanke som tas upp av en intervjuperson är att F-3 och Fritids är för 

uppdelat. Intervjupersonens tanke är att pedagogerna i F-3s respektive avdelningar borde utgöra 

ett arbetslag – oavsett om de enligt den nuvarande strukturen tillhör Fritids eller F-3.  

Dessa arbetslag är till skillnad från övriga arbetslag inte lika organiserade efter 

ämneslärarbehörighet. I och med att samarbetet sker främst avdelningsvis skapas speciellt i 

arbetslag F-3 en väldigt otydlig arbetslagsorganisation. Här blir pedagoger som tillhör samma 

avdelning det konkreta samarbetsmässiga arbetslaget även om de formellt tillhör två helt olika 

arbetslag. Ur det här perspektivet kan arbetsorganisationen och samarbetet förklaras som att 

arbetslag F-3 och Fritids utgör en enhet, med tillhörande arbetsgrupper som fördelas 

avdelningsvis. Samtidigt har arbetslag F-3 fortfarande kvar klasslärarsystemet i mycket större 

utsträckning som kännetecknas av självständighet och individuell handlingsfrihet (Larsson & 

Löwstedt, 2010). Tryggheten i sin yrkesroll kan här kopplas till den enskilde pedagogen och 

hans eller hennes självständiga handlingsfrihet i det egna klassrummet. I och med utökat 

ämneslärarsystem tros samarbetsformerna både mellan och inom samtliga arbetslag utvecklas 

till mer årskursöverskridande samarbete.  

Lokalernas inflytande på interaktionsmönstren 

Samarbetet påverkas av också av lokalmässiga förutsättningar. Dessa har stor betydelse för 

pedagogernas möjligheter till interaktion och att naturligt kunna träffas mellan lektionstillfällen. 

Den nuvarande lokalindelningen beskrivs som ett hinder för samarbete i vissa årskurser, 

samtidigt som lokalindelningen underlättar för samarbete i andra. Rektor beskriver att det är 

arbetssättet som hon inte är nöjd med och att hon tror att lokalerna är en del av lösningen i att 

utveckla arbetssättet. Rektor beskriver också en vision om att införa ämneslokaler. Som 

exempel tar hon upp möjligheten att bygga upp matteverkstadsrum. Även från den intervjuade 

fritidspedagogen tas en tanke upp om att utveckla fritidsverksamheten stationsvis, för att på så 

sätt lättare kunna tillgodose både barnens och pedagogernas behov, önskemål och intressen. 

Larsson och Löwstedt (2010) poängterar att arbetslag kan möjliggöra organisatoriskt lärande 

genom att underlätta samarbete och skapa förutsättningar för gemensam problemlösning - men 

att dessa utfall inte är garanterade konsekvenser av arbetslagsstrukturen. De menar att 

utveckling sker i såväl förståelsen av arbetslagets uppdrag som genom de rådande 

organisationsstrukturerna. Eftersom ämneslärarsystemet inte låser lärarna till enskilda klassrum 
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i samma utsträckning kan det vara ett sätt att luckra upp lokallåsningen som tycks finnas på 

Skolan. Genom att fler pedagoger kommer att arbeta med fler gemensamma elever skapas 

möjlighet att utveckla och omforma interaktionsmönstren som finns mellan dem. Samtidigt 

skapar den organisationsutvecklingen förutsättningar för arbetslaget att få en ännu större roll 

som samarbetsskapande forum i samtliga arbetslag. I förlängningen kan detta också innebära en 

möjlighet att minska distansen till varandra mellan arbetslagen. 

Den pågående organiseringens konsekvenser för känslan av tillhörighet 

Samtidigt som fritidsverksamheten är en stödverksamhet till undervisningsverksamheten, är 

fritidsverksamheten också en egen verksamhet med egen verksamhetsplan. Fritidspersonalen 

hamnar utanför i möjligheten att samplanera de delar av skolverksamheten som de är delaktiga i 

tillsammans med de pedagoger som de direkt samarbetar med. Detta eftersom de rådande 

interaktionsmönstren inte ger fritidspedagogerna möjlighet att närvara under klasslärarnas 

planeringsmöten. I termer av legitimt perifert deltagande (Lave & Wenger, 1991) kan arbetslag 

Fritids förklaras som ett arbetslag vars möjligheter att dela och få ta del av erfarenheter med sina 

medarbetare i de övriga arbetslagen begränsas (Larsson & Löwstedt, 2010). Arbetslag Fritids 

möjligheter till inflytande och påverkan är därmed väldigt perifera i förhållande till övriga 

arbetslag. Utifrån Ohlssons (2004) tankar om organiserande som en social interaktionsprocess 

som skapar villkor för lärande kan detta beskrivas som ett organiserande för ett utanförskap för 

arbetslag Fritids samtidigt som deras legitimitet som arbetslag med inflytande över 

skolverksamheten som de är delaktiga i ifrågasätts. Vidare innebär detta begränsningar för 

personalens förutsättningar att förstå varandras vardagsföreställningar (Larsson & Löwstedt, 

2010). 

Temaarbetet som verktyg för helhetsmässigt samarbete för skolan 

Något som tas upp i ett flertal intervjuer är ett behov av att jobba mer ämnesintegrerat. I två 

intervjuer beskriver intervjupersonerna att det ibland förekommer ämnesintegrerade samarbeten 

i form av olika temaarbeten arbetslagsvis. Nu finns tankar om att utveckla temaarbetet till att 

gälla för hela Skolan. 

Under vår observation av arbetslagsmötet i arbetslag 6-9 planerades inför gemensamt tematiskt 

arbete på Skolan – Nobeltema – för att utveckla samarbetet mellan och inom samtliga arbetslag 

under läsår 2014/15. Tanken är att utforma en form av årligt temaarbete som blir som en 

arbetsmässig röd tråd för hela Skolan från förskoleklass till årskurs 9. Ur perspektivet att skapa 

likvärdighet för eleverna ses Nobeltemat som förslag på arbetslagsöverskridande- och 

ämnesintegrerat samarbete. Med hjälp av temat kan personalen jobba med att få mer insyn i vad 

som sker i de andra delarna av Skolan. Detta beskrivs kunna skapa en helhetstanke med 

undervisningen över alla årskurser. 

Temaarbetet kan återkopplas till Ohlssons (2004) tankar om samarbete och samverkan och 

förklaras som ett verktyg för arbetslagen att utveckla ett helhetsmässigt samarbete. Ohlsson 

beskriver att samarbete alltid inrymmer samverkan. Eftersom temaarbetet har sitt fokus i 

gemensam och helhetsmässig planering kring undervisning kan det fungera som ett sätt jämna 

ut samarbetsviljan genom att få de olika arbetslagens kulturer att samspela. På så sätt kan 

lagarbetet utvecklas både mellan och inom arbetslagen. Temaarbetet kan ses som en gemensam 

uppgift för hela Skolan som med hjälp av arbetslagen delas in i nivåer anpassade till de olika 
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årskursernas läroplaner. Planeringen och utförandet av temaarbetet kan därmed bli en årlig 

återkommande tradition i form av en gemensam uppgift med undervisning av eleverna i 

centrum.  

Larsson och Löwstedt (2010) beskriver hur pedagoger många gånger främst identifierar sig med 

sin profession, snarare än som medlemmar av en organisation. Med temaarbetet som gemensam 

uppgift för yrkeskåren ser vi att temaarbetet kan få en sammanhållande funktion för Skolan som 

organisation och dess personal. Därmed kan organisationsidentiteten utvecklas gemensamt i 

förhållande till och i samspel med det arbete som behöver utföras (ibid). Temaarbetet kan då bli 

ett verktyg för pedagogerna och ledningen att genom interaktion gemensamt lära känna Skolan, 

utveckla organisationsföreställningar som överskrider förståelse för det som sker i den närmsta 

omkretsen (arbetslaget, eller avdelningen) och därmed ta fasta på Skolan som helhet (ibid). 

Temaarbetets samarbetsmöjligheter skapar förutsättningar för pedagogerna att se och lära av 

varandra genom att deras arbeten synliggörs. Detta kan ses som ett sätt för pedagogerna att, där 

det behövs, bryta sig ur inställningen om professionell autonomi i form av självständighet och 

handlingsfrihet, som traditionellt sett varit naturlig för yrkeskåren (ibid). Samtidigt blir en 

konsekvens av det också att pedagogerna lättare kan hålla koll på att överenskommelser hålls. 

Larsson och Löwstedt kallar detta för kollektiv disciplinering vilket de menar är en förutsättning 

för skolutveckling då den motverkar ensamarbete samtidigt som den skapar förutsättningar för 

gemenskapstänk kring arbetets utformning. 
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Skolkultur och utveckling av gemenskapens röda tråd 

Skolandan 

Samarbetet beskrivs fungera bäst kring Skolans elevsyn, att skapa en stämning där alla känner 

sig uppmärksammade. 

 ”Samarbeta kring den gemensamma elevsynen; alla vuxna är viktiga, att vi ser alla vuxna 

och barn. Att barnen kan, vilken elev som helst, kan komma fram till mig och be om hjälp”  

Intervjupersonerna beskriver på olika sätt att det som är svårt att få igång är samarbete genom 

kvalitetsarbete mellan årskurserna. Fler uttrycker en vilja att veta mer om arbetet som sker i de 

övriga arbetslagen och menar att de inte samarbetar så mycket mellan skolverksamhetens 

arbetslag
4
. Kopplat till interaktionsmönster kan detta förklaras som att det behövs utvecklas fler 

arenor där pesonalen kan mötas och dela sina upplevelser, erfarenheter och 

organisationsföreställningar. Fadderverksamhet nämns av två intervjupersoner som ett verktyg 

som använts förut för samarbete mellan arbetslagen. De berättar att fadderverksamheten fått 

läggas på is pga tidsbrist. Samarbete genom kvalitetsarbete formuleras av intervjupersonerna 

som ett gemensamt förhållningssätt där all personal känner att eleverna är allas barn. För detta 

beskrivs att lyfta elevvårdsärenden som ett proaktivt arbete och en central del av skolutveckling. 

”Som stående punkt har vi alltid elevvårdsärenden, att det kommer upp först. Det är liksom 

vitsen med arbetslaget också. Vi har ju varandras elever. […] Så att man känner varandras 

elever”  

Våra intervjupersoner förklarar på olika sätt hur förhållningssättet ”vad kan vi redan här göra 

för att nå målen” kan utvecklas till att bli en central utgångspunkt för det gemensamma arbetet 

med skolutvecklande samarbete över hela Skolan. Här tas ämneskonferenser upp som en viktig 

del av samarbetet mellan arbetslagen. Vidare anses samarbetet kring den gemensamma 

elevsynen vara viktigt för att kunna driva Skolandan för eleverna. En av definitionerna vi får på 

Skolandan är att det ska vara den röda tråden i elevernas utveckling. En intervjuperson beskriver 

Skolan som ett tåg, där pedagogernas uppgift är att se till att elever hänger med. En annan 

beskriver den röda tråden som en vilja att lösa upp det som upplevs som befintliga hierarkier i 

lärarkollegiet. Pedagogen menar att kollegorna genom nyfikenhet och intresse för 

verksamheterna som bedrivs i Skolans olika arbetslag lättare kan förbereda elevernas utveckling 

och arbete i kommande årskurser. Genom att arbeta interaktivt mellan Skolans klasser och 

årskurser menar pedagogen att utbildningens röda tråd blir närvarande. Detta beskriver 

pedagogen också som en möjlighet att kunna utvecklas som lärare. 

Vi noterar att svaren här går i två huvudriktningar. Den ena har en tydlig utgångspunkt i och 

fokus kring elevernas behov, där pedagogens uppgift närmast kan förklaras som att vara en så 

bra lärare som möjligt för att få eleverna i mål. Den andra utgår ifrån tankegången om att 

verksamheten behöver organiseras genom att utveckla samspelet mellan elevperspektivet och ett 

medarbetarperspektiv.  

                                                      

4
 Här tolkar vi att samarbetet med arbetslag Fritids inte räknas med utan verkar ses som någonting 

separat 
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Gemensamt för de båda svarstyperna är tanken om eleverna som gemensamma med en önskan 

att utveckla samhörighetskänslan även bland personalen. Huvudskillnaden mellan de två 

perspektiven är att den första har ett större fokus på Skolan som utbildningsinstans där 

klassrummet och utveckling av de aktiviteter som sker där prioriteras. Den senare riktar sig mot 

Skolan som organisation med tankar om hur känslan av gemenskap även utanför de 

samarbetsformer som direkt kopplas till klassrummet kan utvecklas. 

Organisationsidentitet och vision 

Viljan att samarbeta uttrycks av intervjupersonerna som vi kommit i kontakt med som väldigt 

stark, men samtidigt svår att få till. Ur intervjuerna uppmärksammar vi ett stort fokus på en vilja 

att utveckla förhållningssättet om att alla elever ska betraktas som allas. Det är även samarbetet 

kring elevsynen som beskrivs fungera bäst. Våra tankar förs till att utveckla både elevsynen och 

medarbetarsynen till att bli den gemensamma synen för alla. För Skolans arbete med att 

utveckla kvalitetsarbetet mellan årskurserna ser vi ett behov att gemensamt definiera Skolans 

organisationsidentitet och vision. Organisationsidentitet handlar om hur 

organisationsmedlemmarna definierar vilka ”vi:et” är. Identiteten som formas är kontextbunden 

och samspelar med organisationsstrukturen (Larsson & Löwstedt, 2010). I vår intervju med 

rektor nämns visionen om att profilera Skolan som en skola från vagga till tonår, där Skolan får 

möjlighet att forma eleverna från förskoleverksamhet och vidare genom hela grundskolan. Vi 

ser att denna tankegång med fördel kan utvecklas utifrån den redan befintliga Skolandan som ett 

förhållningssätt och röd tråd i elevernas utveckling till att också innebära en röd tråd och 

gemenskapskänsla även för personalens utveckling.  

För detta behövs att samtliga organisationsmedlemmar definierar och lär känna Skolandan. 

Därmed ökar förutsättningarna för Skolandan att respekteras och samtidigt aktivt och medvetet 

hållas vid liv, snarare än att bli någonting som vi får som svar ”finns i väggarna”. På så sätt kan 

personalen tillsammans skapa en stark skolkultur som skär genom alla arbetslag. Larsson och 

Löwstedt (2010) anser att en attraktiv förändringsprocess är en viktig aspekt av att utveckla en 

attraktiv skola. Genom att öka gemenskapskänslan kan skolutvecklingen och de förändringar 

som Skolan står inför inriktas mot att medvetet fortsätta jobba för en attraktiv skola, en attraktiv 

organisation för alla organisationsmedlemmar, och därmed en attraktiv arbetsplats. De 

påbörjade planeringarna inför med temaarbetet kan vara ett verktyg här. 

Lära känna Skolan  

Arbetet med att forma och definiera Skolans gemensamma organisationsidentitet kan också ses 

som ett uppdrag om att Lära känna Skolan. Inställningen att lära känna skolan skapar 

förutsättningar för att bedriva skolutvecklingen och kvalitetsarbetet med utgångspunkt i att 

förstå och fördjupa kunskapen om de vardagsproblem som uppstår (Larsson & Löwstedt, 2010). 

Detta är i sin tur en viktig förutsättning för att utvecklingen sker genom att grupperingarna i 

Skolans ”balkaniserade kultur” skapar en gynnsam kombination av samarbete för personalen 

och likvärdighet för eleverna, för att kontinuerligt uppnå båda delarna.  

För arbetet med att lära känna Skolan blir det centralt att medvetet organisera en tydlig 

lagorganisation och att uppmärksamma och lära känna Skolans språk (Ohlsson, 2004) Ur våra 

intervjuer framgår hur Skolan värnar sina traditioner. Traditionerna kan förstås som 

kulturbärare. Genom att uppmärksamma det kan förändringarna som behöver göras ta hjälp av 



 

31 

traditionsinställningen som redan finns för att forma en attraktiv förändringsprocess med mål 

om utveckling av Skolan till att bli en attraktiv(are) arbetsplats. Ur detta perspektiv kan 

gemenskapen stärkas kring att införa traditioner som t ex aktiviteter för personal, aktiviteter för 

elever och gemensamma aktiviteter för hela skolan. Här behövs en synlig rektor som samlar 

skolan, vilket även (på olika sätt) tas upp som ett behov i våra intervjuer. 

Sammanfattning av organisationsutveckling och organisationskultur 

I det här avsnittet har arbetet med skolutveckling beskrivits i form av samarbetsmöjligheter och 

förutsättningar för dessa. Vi har tagit upp de olika arbetslagens samarbetsformer och beskrivit 

dem utifrån det sätt som arbetet i respektive arbetslag är organiserat. Slutligen har gemenskap 

tagits upp som en viktig förutsättning för Skolans fortsatta utveckling. Sammanfattningsvis kan 

gemenskapen beskrivas i termer av kollegial trygghet. Vi tänker att behovet av den kollegiala 

tryggheten förstärks i förhållande till den utsträckning som pedagogerna har och betraktar 

eleverna som gemensamma elever. Samtidigt tänker vi att förhållningssättet om att vilja uppnå 

kollegial trygghet kan vara en aspekt av arbetet med att utveckla Skolans gemensamma 

organisationsidentitet. 
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Diskussion 

Frågan, frågorna och svaren 

Hur förhåller vi oss då till frågan? 

Vad är skillnaden mellan arbetslag och avdelning? 

Frågan vi har utgått ifrån i arbetet med denna uppsats är i grunden en mer komplicerad fråga än 

den till en början kanske ser ut att vara. I vår fråga inryms funderingar och tankar kring hur 

Skolans arbetsorganisering (Larsson & Löwstedt, 2010) ser ut. Efter att ha ritat upp ett 

organisationsschema över hur Skolan presenterat sina arbetslag och avdelningar upplevde vi att 

vi hade många frågor som vi funderade kring. Vi har varit intresserade av att undersöka hur 

pedagogernas vardagliga arbete ser ut. Vi har varit intresserade av att se och om möjligt förstå 

tankarna bakom Skolans sätt att organisera verksamheten.  Främst har vi varit intresserade av att 

se organisationen ur personalens perspektiv, med fokus på pedagogernas, arbetsledarnas och 

rektorernas beskrivningar och tankar. 

Hur förhåller sig svaren till frågan? 

Det enkla och korta svaret på vad skillnaden är mellan arbetslag och avdelning är att det beror 

på vem som får frågan och vilket arbetslag personen som får frågan tillhör. Samtidigt som vi 

anser att det i sig är intressant, går det också i linje med både de övergripande tankegångarna 

inom det organisationspedagogiska forskningsfältet och våra valda teoretiska utgångspunkter.  

Sammanfattningsvis kan svaren förklaras som att det inte finns en organisationsstruktur som 

passar i alla kontexter (Larsson & Löwstedt, 2010). Vad vi funnit intressant och även fått 

möjligheten att lära oss mer om genom den här studien är att faktumet att det inte finns en 

struktur som passar i alla kontexter även kan bli aktuellt inom en organisation. Ur svaren har det 

tydliggjorts att de olika arbetslagen av olika anledningar utformar sitt arbete på olika sätt och 

därmed har behov av olika former av organisatoriskt stöd. Vi ser att det här också är intressant 

ur perspektivet av att forma en attraktiv skola där eleverna kan gå från förskoleverksamhet 

genom hela grundskoletiden. Eleverna kommer i så fall att passera genom skolans alla stadier. 

Vi ser därför det här som en stor anledning för Skolans samtliga arbetslag att aktivt hitta former 

för att kontinuerligt utveckla samverkan och samarbete sinsemellan.   

Ur ett organiseringsperspektiv kan det beskrivas som att de olika personalens tillhörighet till 

olika arbetslag formar olika organisationsföreställningar om vad organisationens uppdrag är och 

hur det uppdraget ska genomföras. Den följd vi ser av det är att de mindre arbetslagen har 

liknande sätt att utforma de samarbeten som sker inom arbetslaget, medan de större arbetslagen 

formar samarbetsformer utefter de vardagsproblem som de upplever och de 

organisationsföreställningar som gäller där. I anslutning till det har vi också fått en förståelse för 

att klasslärarnas organisationsföreställningar och tankar om uppdraget i större utsträckning 

utformas efter tankar om autonomi och självständig handlingsfrihet i förhållande till sin klass 

och sitt klassrum. Detta i motsats till ämneslärarna som tycks ha utvecklat ett större behov av att 
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integrera samarbete i deras arbetssätt - både vad gäller arbetets praktiska utförande och 

planering.   

Sammantaget har vi förstått detta som minikulturer i den stora Skolans kultur. Vi har förstått det 

som att de olika arbetslagen utmärker sig på sina unika sätt, eftersom de också består av olika 

individer. Vi ser det därför som naturligt att de respektive arbetslagen kommer att ha sin egen 

särprägel. Samtidigt befinner sig Skolan i en omfattande förändringsprocess, med vissa 

förändringar som redan ska ha skett men av olika anledningar inte riktigt har kommit igång i 

den grad de borde, och andra förändringar som har pågått över en längre period och nu börjar 

sätta sig. Det har därför också varit intressant för oss att spinna vidare i vår undersökning av 

Skolans tillvaro med tankar om Skolans framtid. 

Tankar om Skolans framtid 

Centralt för tillvaron i Skolan är förändring. Förändringar har genomförts över en längre tid och 

förändringar kommer att behöva genomföras framöver. Vissa av förändringarna kan anses 

naturliga för organisationen och dess verksamhet, medan andra av olika skäl kan upplevas som 

omfattande och omskakande för organisationen och dess verksamhet. Likt 

organiseringsperspektivet ser vi dock att förändring kan betraktas som ett normaltillstånd 

snarare än enstaka mer eller mindre utpekade händelser (Löwstedt & Larsson, 2010). Vi ser 

också förändring som en förutsättning för utveckling eftersom förändring på olika sätt får oss att 

göra om och göra nytt. Förändringar kan hjälpa oss att ifrågasätta våra förgivettaganden och 

därigenom få nya perspektiv att betrakta oss själva och den kontext som omger oss. 

Med det som utgångspunkt kommer vi nu att resonera kring tankar om Skolans framtid. En 

central tankegång från oss till Skolan är att forma ett gemensamt yrkesspråk, där komponenterna 

för arbetsorganiseringen t ex avdelning och arbetslag omdefinieras till att tydligare beskriva den 

funktion som Skolan vill att komponenterna ska fylla. 

Kollegial trygghet genom att förändra och förvalta 

Som nämnt tidigare tror vi inte att förändring är någonting som går, behöver eller nödvändigtvis 

bör förhindras. Istället ser vi att förändringen kan riktas och användas för att uppnå mål som 

anses gynnsamma. I en utvecklingsinriktad kontext, vilket vi anser att Skolan verkligen bör 

betraktas som ser vi att förändring blir en förutsättning för utvecklingen att kunna ske. Ett 

exempel där det blir tydligt är målsättningen om att varje elev varje år efter sommaren byter 

årskurs. Däremot inte sagt att varje elev, varje år efter sommaren också byter klass. Men målet 

är att klassen som helhet ska ha utvecklats under året så att de är förmögna att kunna gå in i 

nästa årskurs och fortsätta sin utveckling. Vid varje läsårsstart genomgår eleverna förändringar 

där de inträder en ny nivå, en ny årskurs, med kamrater som efter sommaren vuxit och mognat i 

olika utsträckning - men de tillhör ändå samma klass om än något förändrad. 

Vi ser att den inställningen kan utvecklas även i ett medarbetarperspektiv. Vi tänker att 

läraryrket i sin form i stort handlar om att leda, att ha kontroll och att påverka elevernas tillvaro. 

Vi tänker att även pedagogernas tillvaro handlar om olika former av förändringar som skapar en 

utvecklingsriktning, där ingenting per definition är som det alltid har varit utan där individer 
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faktiskt gör saker som får konsekvenser. För att förändringen ska gå i den riktning som anses 

gynnsam ser vi därför att det handlar om att grundligt undersöka vad det är som görs, varför det 

görs, och vilka konsekvenser det får. Skolan är en skola som funnits under en längre tid. Där 

finns invanda sätt att göra saker på och invanda sätt att betrakta saker på. Vi menar att det är av 

stor vikt att använda Skolans historiska utgångspunkter. Vi menar att det är ett sätt för alla att 

lära känna Skolan, så som den har varit och så som den har blivit för att förstå nutiden, och 

skapa den framtid som anses gynnsam. Vi ser det som ett sätt att tillsammans definiera Skolans 

nuvarande tillstånd och behov så att de svaren som kommer fram i sin tur kan vara 

utgångspunkten för den förändringsprocess som samtliga organisationsmedlemmar kommer att 

ta del av. 

Nyckelordet här är för oss gemenskap. Gemenskap är en förutsättning för den trygghet som 

behövs för att kunna göra det som behöver göras tillsammans. Samtidigt är gemenskap ett 

arbete som kräver samtliga medlemmar för att byggas upp. Gemenskap förutsätter ett 

verksamhetsfokus där både elevperspektivet och medarbetarperspektivet är närvarande och 

uppmärksammas. 

Vi ser att Skolan behöver förändras genom att samtidigt förvalta. Ur trygghetssynpunkt ser vi att 

förvaltandet är en viktig komponent i hela processen. Samtidigt betonar vi hur båda aspekter av 

förändringen behöver samspela. Skolan har en rik historia som varken behöver eller bör 

förkastas, samtidigt finns också en mängd åtgärder som inte tagits tag i. Förvaltandet blir 

därmed inte utvecklande om det inte innehåller inslag av förändring, och förändringen blir inte 

gynnsam om den inte innehåller delar av förvaltande. På så sätt kan förändringen utformas till 

att inte handla om att ”riva upp och förändra”, utan att istället handla om att utveckla den 

verksamhet som redan finns i den riktningen som personalen gemensamt definierar att den 

behöver ta. Vi ser att det här gäller både för förändringsbehov som initieras inifrån Skolan och 

förändringsbehov som kommer utifrån, dvs utanför Skolan. Vi ser också att den inställningen 

kan bidra med en trygghet i en tillvaro som för vissa, till följd av de pågående förändringarna 

kan upplevas som otrygg. 

Professionella hemmet 

Skolandan 

Under vårt studiebesök i Skolan blev vi överraskade av den välkomnande atmosfär som vi 

upplevde att vi omfamnades av. Vi upplevde att vi blev väl omhändertagna och att det fanns en 

vilja att få oss att känna oss hemmastadda. Vi upplevde Skolan som väldigt hemtrevlig. Vi tog 

upp det i så gott som alla intervjuer och fick överlag svar i stil med ” det var roligt att höra, det 

är ju en del av det vi har här som vi kallar Skolandan”. När vi sedan frågade vad Skolandan är 

för någonting, vad som kännetecknar den och hur de gör för att upprätthålla den blev det ofta 

svårare att svara. Svaret vi fick var oftast, ”det sitter i väggarna”.  

Med utgångspunkt i det vi tagit upp ovan om att utforma förändringsprocessen genom att 

förändra och förvalta tänker vi att Skolandan kan användas som en knytpunkt i arbetet med att 

lära känna Skolan. Vi tänker att Skolandan kan bidra med den trygghet som förvaltandet står för 

och som förändringen behöver. Därimed kan Skolandan definieras och läras känna så att den 

blir en levande kultur i form av ett aktivt och medvetet förhållningssätt, snarare än någonting 

som sitter i väggarna och riskerar att förloras i och med Skolans omorganisering.  
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Interaktionsmönster och hierarkier 

Vi ser också att möjligheter till interaktion kan ses över. Vi anser att det är av relevans att 

undersöka hur mönster i de olika personalgruppernas sätt att mötas och interagera ser ut. Detta 

eftersom de olika mötestillfällena, både informella som formella, är forum för personalen att 

dela med sig av erfarenheter och tankar. Dessa blir vad som sedan utgör 

organisationsföreställningarna som kommer att råda i Skolan, organisationsföreställningar om 

vem som gör vad, hur och varför. Det blir därför viktigt att skapa förutsättningar för 

organisationsföreställningarna att utformas ur olika perspektiv så att dessa kan bli så 

representativa som möjligt. Här har vi i fler intervjuer fått information om att det finns 

hierarkier inom organisationen. Ibland förklaras hierarkierna som stadieindelade utifrån själva 

yrkesidentiteten och den nivån på ämneskunskaper som läraren har. Ibland förklaras 

hierarkierna utifrån hur länge pedagogerna har jobbat i Skolan.  

 

 

Figur 9. Organisationsföreställningar ur olika perspektiv 

 

Oavsett vilket anser vi att hierarkierna behöver synliggöras och därefter lösas upp så att de inte 

begränsar samarbetet utan snarare kan bli ett sätt för Skolan att ta del av de olika 

erfarenhetsskatter som finns bara genom att all personal tillhör samma organisation. Genom 

figur 9 vill vi belysa att det blir viktigt att synliggöra arbetslagens olika förståelser för 

verksamhetens utförande. På så sätt kan pedagogerna och rektorerna ta hjälp av varandra för att 

lära känna Skolan och därefter tillsammans kunna utforma en gemensam organisationsidentitet 

och kultur. 

Organisationsstruktur som organisatoriskt stödverktyg 

Vi ser att organisationsstrukturen med betoning på arbetslags- och avdelningsstrukturen kan ses 

över i sin helhet. För att arbetslagen ska kunna fungera som ett organisatoriskt stöd för 

personalen tror vi att det är viktigt att personalen får möjlighet att representeras under 

mötestillfällen. De mötesstrukturer som varit naturliga förr är inte fullt lika naturliga längre nu 

när Skolan är större, t ex. så har inte alla rast samtidigt nu när skolan inte längre är en låg- och 

mellanstadieskola. Arbetslagsstrukturen kan täcka upp här och medvetet bidra till Skolans och 

Skolandans fortsatta utveckling. Vi ser att det annars kan bli svårt att skapa gemensam 

förståelse för arbetsförhållanden. Vi menar också att detta är viktigt ur perspektivet av 
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gemenskap i förhållande till tillhörighet. För samarbetets fortsatta utveckling anser vi att det är 

viktigt att samplanering tillsammans med dem som man samarbetar med bör prioriteras. Vi 

tänker att organisationsstrukturen bör spegla det sätt som arbetet utformas på. Vad gäller 

arbetslag Fritids och F-3 ser vi att detta kan ifrågasättas och utvecklas. Här tänker vi också att 

begreppen arbetslag och avdelning med fördel kan diskuteras och tydligare definieras inom 

organisationen. Vår huvudtanke är att avdelningsindelningen kan utvecklas till att få en 

tydligare funktion eftersom det nu råder delade meningar om vad som särskiljer avdelningen 

från arbetslaget. Genom att diskutera detta kan förändringsarbetet riktas mot att skapa en 

tydligare organisation.  

Vi håller med både Larsson & Löwstedt (2010) och Ohlsson (2004) som poängterar att det inte 

finns någon organisationsstruktur som per definition passar för alla organisationer. Därför tror 

vi att Skolan kan utgå ifrån sin organisation och sättet som de utför arbetet på för att forma en 

organisation anpassad till de behov som Skolan har. Här ser vi att rektor får en viktig 

samordnande roll. Våra tankar är att även ledningsgruppen kan betraktas som ett arbetslag, där 

rektorn är arbetslagsledare med uppgift att handleda personalen via arbetslagsledarna. Bortser 

man från de ekonomiska aspekterna av att ha en ledningsgrupp med sju personer, kanske det är 

en viktig del i vad som utmärker Skolan och dess hemtrevlighet. Vi ser att rektorn kan förstå sitt 

uppdrag som att vara arbetslagsledare i ledningsgruppen och VD för Skolan. På så sätt tror vi att 

arbetslagsledarna lättare kan lära av varandra och ta del av det som pågår i de respektive 

arbetslagen. I sin tur kan det också innebära att distansen mellan arbetslagen successivt kan 

minska. Därigenom ser vi en möjlighet för Skolan att aktivt arbeta med den gemensamma 

organisationsidentiteten utifrån en inställning om att ständigt utforska ”hur gör vi det vi gör och 

varför – och hur blir vi bättre på det?”.  

Den kommande minskningen av ledningsgruppen ger större förändringar än att det blir två 

arbetslagsledare färre. Det skulle även innebära att fler roller behöver utformas, fler 

ledarpositioner behöver tillsättas. Detta kan även utgöra en risk för att fler mötestillfällen skulle 

behöva anordnas. Vi säger inte att det är rätt eller fel att minska ledningsgruppen. Vi vill snarare 

poängtera att det inte alltid är en strukturell förändring som behöver vara den enda tänkbara 

lösningen på det som upplevs som ett problem. Även här ser vi att en inställning om att istället 

lära känna Skolan med fördel kan vara till stor hjälp för att kunna se alternativa lösningar på det 

som kanske till en början upplevs vara ett problem - men som likväl kan visa sig vara den stora 

tillgången.  Vi menar att det är viktigt att inse att det inte bara handlar om ämnen som ska 

undervisas i och mål som ska nås, utan att det hela handlar om personer som undervisar i 

ämnen. Vi ser det som en ganska viktig skillnad för att kunna skapa ett smidigare samarbete 

utifrån individuella försättningar samtidigt som individerna genom sina kunskaper kan 

utvecklas. 

Visionen om Skolans profil 

Vi tror på rektors vision om att Skolan kan profilera sig som en skola från vaggan genom hela 

grundskolan. För att förändringsarbetet ska kunna få genomslag och ske i samspel med 

personalen ser vi att relationsskapande får en stor betydelse. Vi ser att det blir viktigt för 

personalen att mötas där de är i deras förståelse genom att de får dela sina erfarenheter, 

förståelser och perspektiv. I kontrast till organisationspedagogikens betoning av 
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kompetensbärande relationer ser vi detta som en form av meningsbärande relationer som blir 

väldigt viktiga för arbetet med Skolans organisationsutveckling och förändringsarbete.  

Till skillnad från tanken om att Skolan ska vara en professionell miljö och inte ett andra hem, 

anser vi att det inte behöver finnas en motsättning mellan de två. Snarare tycker vi att det är till 

Skolans fördel om det betraktas som ett andra hem men att reglerna och förhållningssättet i det 

hemmet behöver förhandlas med organisationsmedlemmarna som betraktar miljön som sitt hem 

- speciellt i förhållande till den vision som presenterats. Vi ser det som en stor fördel att ha det 

engagemanget inom organisationen, och menar att det istället handlar om hur man kan ta vara 

på det på bästa sätt. Så ser vi att organisationen kan utvecklas på bästa sätt, genom samspel.   

En viktig komponent för det är traditionstänket som präglar Skolan. Nya traditioner kan formas 

i olika konstellationer för att stärka gemenskapen ur både medarbetarperspektiv och 

elevperspektiv. Genom att förstå det sätt som Skolan fungerar på och det språk som används 

inom Skolan kan utvecklingen utformas med utvecklingen som behöver nås i fokus snarare än 

förändringen i sig. Traditionerna kan också ses som gemensamma identitets- och kulturbärare. 

På så sätt tänker vi att Skolan kan formas till att bli det professionella hemmet, en attraktiv 

arbetsplats för både vuxen och barn. Det går – men det behöver ske gemensamt med förståelse 

för organisationens behov, tankar och arbetssätt. 

Organisationspedagogik, organiseringsperspektiv och 

relationsorganisering 

Med hjälp av kombinationen av våra teoretiska utgångspunkter och våra datainsamlingsmetoder 

känner vi att vi har kunnat uppnå vårt syfte som var att utveckla kunskap om relationen mellan 

organisationsstruktur, organisationskultur och skolutveckling i Skolan. Genom våra teoretiska 

utgångspunkter och våra datainsamlingsmetoder har vi kunnat uttolka både 

organisationsföreställningar och mönster i dessa. Samtidigt har vi kunnat använda vår teoretiska 

utgångpunkt för att närmare förstå vad föreställningarna och mönstren ger uttryck för. Vi har 

varit intresserade av att skapa förståelse för Skolans organisationsstruktur och sätt att organisera 

sin verksamhet, vilket vi känner att vi kunnat göra. Vi ser att vårt sätt att tänka på i många delar 

överensstämmer med det som Larsson och Löwstedt (2010) beskriver som 

organiseringskompetens, men att vi valt att belysa ett relationsperspektiv på organisering. 

Genom studien har vi varit inriktade på att uttolka och förstå hur personalens mötesarenor ser ut 

och förklaras, samt vilka konsekvenser de kan tänkas få för deras möjligheter till samarbete.  

Genom att vår teoretiska utgångspunkt om att lära känna Skolan har vi kunnat utforska 

organisationsstruktur, organisationskultur och organisationsutveckling med hjälp av personalens 

deltagande i Skolans praktikgemenskap. Vår syn på Skolan som en praktikgemenskap bestående 

av en kultur med olika minikulturer har gett oss förutsättningar att använda kultur som 

analysverktyg. Vi har därigenom också kunnat bidra med våra tankar kring hur den framtida 

utvecklingen skulle kunna riktas. Vi anser att vår teoretiska utgångspunkt har underlättat för oss 

att kunna använda organisationspedagogiska tankar genom att varken behöva fastna i eller 

begränsa oss till kompetensbegreppet eller förklaringen att organisationsmedlemmar har olika 

föreställningar.  



 

38 

Såhär i efterhand tänker vi att kulturförståelse kan inräknas som en beståndsdel i Döös (2003) 

tankar om kompetensbärande relationer. Detta eftersom det som anses vara kompetent också är 

kontextberoende och starkt anknutet till kulturen och det rådande förhållningssättet i kontexten. 

Samtidigt som ser vi att vi inspirerats av begreppet kompetensbärande relationer när vi utformat 

vår teoretiska utgångspunkt har vår inställning i större utsträckning bottnat i en tanke om 

meningsbärande relationer. Vi har i huvudsak varit intresserade av att förstå 

organisationsföreställningarna, med organisationens struktur som en förklaring till vad 

föreställningarna bottnar i och organisationsutveckling som en förklaring av vilka följder 

föreställningarna kan tänkas skapa. På så sätt har vi kunnat belysa vikten av kulturförståelse, 

vilket vi menar att kombinationen av de teorier som utgjort vår teoretisk utgångspunkt gett oss 

förutsättningar att kunna fokusera på.  

Avslutningsvis har vi tack vare uppsatsen fått ännu större förståelse för att 

personalvetarperspektivet inte behöver begränsas till HR utan även kan vara väldigt givande för 

skolan som organisation, t ex i form av skolledaruppdraget. Vi är tacksamma över Skolans 

generösa mottagande av oss och att vi därigenom fått möjligheten att ta del av 

intervjupersonernas tankar och åsikter. Arbetet med uppsatsen har varit en väldigt lärorik resa 

och vi ser fram emot att få arbeta med och i liknande verksamheter framöver. 

Vidare forskning 

Vi tänker i termer av meningsbärande relationer snarare än det som organisationspedagogiken 

ofta lyfter fram som kompetensbärande relationer. Vi ser det som ett som ett relationsperspektiv 

på organisering och som ett intressant spår att vidareutveckla.  Med meningsbärande relationer 

ser vi en potential att rikta fokus mot att förstå och lyfta fram den rådande kulturen genom den 

kunskap och de förhållningssätt som redan finns inom organisationen. Vi ser att vår teoretiska 

utgångspunkt riktar sitt fokus mot att lära känna organisationen för att på så sätt undersöka och 

beskriva verksamheten och dess behov. Detta för att vi anser att det är viktigt att ha förståelse 

för de kulturella aspekter av verksamhetens organisering och utveckling. Vi tänker att det är en 

något annorlunda ansats än kompetensinriktningen vars fokus är att individer som blir bättre 

skapar förutsättningar för organisationen att ta vara på mer kunskap.  

Vi fann det också intressant att det ofta antogs att vi var lärarstudenter när vi nämnde att vi var 

på studiebesök. Det i kombination med missförståndet av att ”skugga” pedagogerna skulle 

innebära att vi skulle delta under deras lektioner, när vi beskrivit att vi var intresserade av 

pedagogernas vardag utanför klassrummet väckte tankar hos oss om behovet av ett vidare 

organisatoriskt och personalvetenskapligt perspektiv på skolan som arbetsplats. Här ser vi att 

rektorsuppdraget skulle kunna vara ett ämne för vidare forskning ur perspektivet av att jämföra 

synen på rektor som uppgraderad lärare med goda kunskaper om själva verksamheten kontra en 

syn på rektor som VD för en organisation med huvudsaklig uppgift att koordinera och samordna 

personalen så att de kan göra sitt jobb.  
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