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Abstrakt 
En orsak till att skolors arbetsorganisationer byggs upp av grupper, ofta i form av arbetslag, 
kan vara att det finns en förväntan att detta skall leda till skolutveckling. Med detta som grund 
har arbetet i sin första del strävat efter att utveckla ett analysinstrument i form av en metod för 
att tränga in i den övergripande frågeställningen om arbetsgruppers arbete i skolor kan sägas 
leda till skolutveckling. Arbetet att utveckla ett analysinstrument har gjorts utifrån ett organi-
sations- och institutionsperspektiv på skolan. I arbetets andra del ges exempel på hur det ut-
vecklade analysinstrumentet tillämpats. Denna tillämpning, dvs. en aktionsanalys, har gjorts 
på två arbetslag på en och samma skola där också två kulturanalyser genomförts vid två skilda 
tillfällen, i enlighet med samma perspektiv på skolan och dess utveckling. Den metodtriangu-
lering som utmärker denna del av arbetet syftar till att skapa förutsättningar för värdering av 
det framtagna analysinstrumentet. 
 
I arbetet dras slutsatsen att det framtagna analysinstrumentet förmår att svara på vad som in-
nehållsligt karaktäriserar arbetet i arbetsgrupper där skolutveckling sker. En aktionsanalys kan 
ses som en kompletterande metod att synliggöra en skolas kultur framförallt med avsikt på 
den process som pågår i arbetsgrupper. Vidare ses mjöligheter att aktionsanalysen skall kunna 
vara en metod för skolutveckling i och med att tillämpningen av analysinstrumentet i sig bär 
på en potential till reflektion över det egna vardagsarbetet.  
 
 
Nyckelord: aktionsanalys, arbetslag, frirum, kulturanalys, skolkultur, skolutveckling. 
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Förord 
Den uppsats som du nu har i din hand har vuxit fram med en snigels hastighet. Många ord har 
vägts på guldvåg mer än en gång. Arbetet har dessutom föregåtts av ett antal olika varianter 
av uppsatser som funnits på idéstadiet och i vissa fall även som mer eller mindre genomarbe-
tade utkast. Länge bar jag på tanken att använda mig av olika rapporter som jag skrivit i andra 
sammanhang inom ramen för mitt arbete på Högskolan Dalarna och att med de som grund 
skriva en sammanläggningsuppsats. Så blev det inte, men den tanken ledde ändå fram till att 
skrivandet av en C/D-uppsats i pedagogik istället för två skilda uppsatser på vardera nivån. En 
C/D-uppsats skall naturligtvis motsvara det sammanlagda arbetet i kvalitet och kvantitet och 
jag hoppas att du som läsare skall uppfatta det så. Mitt argument för att min uppsats har den 
omfattning som krävs av en C/D-uppsats är att det föreliggande arbetet i sig kan beskrivas 
som bestående av två olika delar, av vilka var och en skulle ha kunnat utgöra en uppsats i sig. 
 
När snigeln vandrar över fältet så går det inte fort, men fördelen med låga hastigheter är att 
snigeln hinner se sig om. Det ges tid till reflektion. Jag har sett mycket och jag har lärt mig 
mycket under den tid som denna vandring pågått. Därför kan jag också känna mig tacksam. 
Jag har hunnit ta del av många kloka synpunkter från mina arbetskamrater och vänner innan 
arbetet nu slutligen transformerats till en ”färdig” uppsats. 
 
Falun i maj 2005 
 
Sören Högberg 
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Inledning 
 
 
Snigelns vandring över fältet 
Denna uppsats handlar om arbetsgrupper i skolor. Genom att skapa en arbetsorganisation, 
uppbyggd av grupper, framförallt arbetslag men även andra, finns förhoppningar om att finna 
bättre sätt att bedriva det dagliga arbetet. Går det på något sätt att i vardagen synliggöra om 
det sker en utveckling i enlighet med dessa förväntningar? Svårigheten att observera de för-
ändringar som pågår kan bero på att det rör sig om långsamma förändringar som likt en sni-
gels vandring är svår att uppfatta. Sker det en förändring? Går den i så fall att uppfatta i för-
hållande till arbetsgruppers arbete? Det är många som har uppfattningar om vardagsarbetet, 
det som sker på fältet. Inte står väl snigeln still, visst vandrar snigeln över fältet? 
 
 
Elever och föräldrar 
Alla bryr sig om skolan! Det kanske är för mycket sagt men kanske ändå inte. På ett eller an-
nat sätt har i princip hela vår svenska befolkning en relation till vår skola. Skolan är omgiven 
av en uppsjö av åsikter och synpunkter, krav och förväntningar. Det gäller elever som känner 
motvilja att varje dag ”släpa sig” till sin skola. Till en skolgård och en skolbyggnad, oftast 
centralt belägen i samhället och som alla direkt känner igen. Hur kommer det sig att alla sko-
lor är så lätta att hitta? Dessa elever kan ha en rik repertoar av idéer om hur skolan skulle 
kunna förändras till i deras ögon det bättre. Vad har de egentligen att berätta? Å andra sidan 
finns helt andra berättelser att lyssna till från elever för vilka skolan är en stor och glädjerik 
utmaning. Hur kommer det sig att upplevelsen kan variera så starkt? Vad är det som dessa 
elever uppskattar? Hur vill de gå vidare? Vi träffar också elever som ser skolan som en trans-
portsträcka in i ett framtida innehållsrikt och framgångsrikt yrkesliv. Från dessa elever möter 
vi krav på skolan som handlar om nödvändiga nycklar in i framtiden. Vilka önskemål ställer 
egentligen dessa elever på skolan? 
 
Alla elevers föräldrar och vårdnadshavare bär i sin tur på skilda önskemål och förväntningar. 
På väg hem från ett möte med en skola, kanske ett föräldramöte, vandrar föräldrar hem fyllda 
av ord och tankar om hur skolor arbetar eller inte arbetar. Frågor ställs huruvida den påverkan 
den egna skolan utgör på deras barn är av godo eller till och med kanske av ondo. Ett möte 
med skolans representanter och andra föräldrar behöver inte alltid innebära att tillfälle ges till 
att samtala om det som faktiskt berör. Mötet med skolan kan hos föräldrar väcka känslor av 
frustration, uppgivenhet men också glädje och tillfredsställelse över att deras barn känner sig 
stimulerade och trygga. Skolan kan betraktas ur många skilda perspektiv. Men varför ser sko-
lor ut som den gör? Frågan kan förvisso vara felställd eftersom den bär på en föreställning om 
att skolor ser ut på ett visst sätt. Skolor kan troligtvis inte beskrivas på ett entydigt sätt, men 
samtidigt kan många intyga att de känns igen. Det kan naturligtvis vara så att igenkännandet 
ligger i betraktarens öga och att varje betraktare av skolan söker efter sina egna kännetecken. 
Samtidigt kan vi också fråga oss om det finns ett värde i igenkännandet? Men återigen så är 
det naturligtvis av betydelse vilket igenkännande det handlar om.  
 
Men varför pågår då arbetet som det gör i våra svenska skolor? Vilka val ligger bakom sättet 
att organisera det dagliga arbetet? Rör det sig om val eller handlar det om traditioner och för 
givet tagna konventioner? Det är likväl svårt att komma förbi frågan varför är det så lite som 
överraskar? Samtidigt finns röster som säger att bilden av den svenska skolan som statisk och 
oföränderlig är djupt felaktig? För visst har vår skola förändrats. Det sker förändringar, men 
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de kanske inte alltid är så lätta att upptäcka. Långsamma förändringar kräver en noggrannare 
iakttagelse för att kunna uppmärksammas. Kanske är det överraskande för många att skolor 
faktiskt har förändrats? Förändringar som kanske inte elever hinner upptäcka under sin skoltid 
men som blir synliga för föräldrar i ljuset av den egna skoltiden. Det kan röra sig om upptäck-
ter som leder till förvirring och kritik. Hur samspelar alla dessa uppfyllda och icke uppfyllda 
förväntningar och krav med den långsamma förändring som äger rum. Vad är det som händer 
när skolors arbete förändras? Av vilka skäl? Hur går det till? 
 
 
Skolors aktörer 
Skolan är en stor arbetsplats, många är de som arbetar och arbetat inom skolan. Skolors aktö-
rer förknippas oftast med lärare men det finns och har över tid funnits flera olika yrkeskårer 
knutna till skolan, vilka alla utifrån sina utgångspunkter har och har haft ett ansvar och ett en-
gagemang som i allmän mening strävat efter att skapa en så bra skola som möjligt. Alla som 
arbetar i våra skolor bryr sig om vad som sker i denna miljö, att påstå något annat vore att helt 
i onödan och utan fog misskreditera många människor. Men vad är det som avgör att skolors 
aktörer organiserar det dagliga arbetet på det sätt som sker? Vilka krafter finns som styr att 
vissa förhållanden tycks förbli likartade genom åren medan andra förändras. Samtidigt kan vi 
fråga oss vad en förändring egentligen innebär. Det är inte ovanligt att från äldre lärare höra 
berättelser om hur arbetet tycks pendla fram och tillbaka, på ett sådant sätt att förändringar 
idag, för vissa, kan uppfattas som nyskapande medan de för andra, kan ses som en tillbaka-
gång till något som tidigare existerat. Vad är en bra och vad är en dålig skola? Kring dessa 
frågor finns, kanske på ett självklart sätt, många skilda svar bland alla skolors aktörer. Upp-
fattningar kan gå isär när det gäller vad en skola egentligen är. Olika tankar och förhållnings-
sätt tillsammans med alla de känslor som skapas då ett kollegium samlas för att genomföra det 
vardagliga arbetet bildar en komplexitet som är svår att klarlägga, inte minst för alla skolors 
egna aktörer, som är på ett eller annat sätt involverade i de processer som ständigt pågår. 
 
Att arbeta i skolor innebär att, som representant för skolan, utsättas för mängder av krav och 
förväntningar. Det finns många vittnesmål om detta. I det dagliga mötet med elever och för-
äldrar finns en komplexitet som endast antytts här ovan. Elever och föräldrar reagerar också 
mycket olika på uppnådda respektive brustna förväntningar, vilket i hög grad får betydelse för 
skolors aktörer. Egna yrkesmässiga ambitioner i relation till lyckade föresatser respektive till-
kortakommanden får självklart också inverkan på det dagliga arbetet och dess eventuella för-
ändring. Skolors aktörer är till yttermera visso utsatta för ett stort omvärldstryck från allehan-
da organisationer både i närsamhället och från dem som agerar på det nationella respektive 
det internationella planet. Detta omvärldstryck kan många gånger på ett dramatiskt sätt för-
stärkas via en intensiv, massiv massmedial bevakning. 
 
Vi kan fråga oss vad det är som gör att skolors aktörer hanterar det dagliga arbetet på det sätt 
som sker. Hur kan det komma sig att skolor trots den unika påverkan som varje enskild skola 
är utsatt för ändå kan leda till att skolor känns igen, nästan var vi än befinner oss i vårt land?  
Återigen är det förstås viktigt att fråga sig vad det är vi känner igen. Kanske det rör sig om 
materiella ting såsom arkitektuella lösningar, läromedel som används i undervisningen eller 
placeringen av elever i skilda undervisningslokaler. Men igenkännandet kan även framgå av 
kommunikationsmönster, förhållningssätt, kunskapssyn och människosyn. Vad vi än avser 
med påståendet att det oftast är möjligt att känna igen sig, vilken skola vi än träder in i, så är 
det samtidigt minst lika rätt att säga att alla skolor är unika. Att alla skolor bär på sina specifi-
ka förutsättningar och sina unika lösningar på hur det dagliga arbetet bedrivs. 
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Att skolor känns igen kan möjligen förklaras med att alla skolor har en samhällelig gemensam 
historia, att skolor över tid har haft att förhålla sig till nationella lagar och förordningar. Dessa 
styrdokument tillsammans med den nationella läroplanen är de yttre gemensamma påverkans-
faktorer som i hög grad även har betydelse för förändringar i skolor. Det kan finnas anledning 
att också nyansera bilden av förändring i så motto att vi å ena sidan kan tala om förändring av 
skolor i gemensam riktning, vilken kan vara svårare att uppfatta. Men vi kan även med för-
ändring avse en diversering, där en mångfald av olika skolor uppträder i ett samtida samhälle. 
En förändring av sådan karaktär bör rimligtvis vara lättare att upptäcka eftersom olika varian-
ter då går att urskilja ifrån varandra. I en sådan situation är det troligt att det kommer att upp-
stå uppfattningar som att vissa skolor förändras medan andra står stilla. Det är dock en bild 
som kanske inte alltid stämmer. Det förefaller mer rimligt att utgå ifrån att någon form av för-
ändring alltid försiggår än att i jämförande ordalag hävda att vissa skolor är statiska i förhål-
lande till andra. Med en sådan utgångspunkt kan det vara av intresse att finna metoder för att 
identifiera den förändring som sker.  
 
Förändringar är inte alltid lätta att uppfatta. För att detta skall kunna ske krävs någon form av 
medveten minnesbild av en tidigare situation. Mot en sådan bakgrund kan förändringar identi-
fieras men om detta är att betrakta som utveckling blir till en helt annan fråga. Olika förvänt-
ningar från exempelvis elever och föräldrar men också internt från skolors aktörer kan leda till 
disparat skilda uppfattningar om en förändring är att betrakta som utveckling eller ej.  
 
 
Skolors arbetsorganisationer 
En förändring som kan observeras i svensk skola under de senaste årtiondena är införandet av 
arbetslag i skolor. Detta har väckt mycket diskussion, kanske framförallt internt i skolor. 
Grovt sett kan kanske diskussionen sägas handla om att det kan råda olika uppfattningar om 
huruvida förändringen leder till utveckling eller inte. Under alla omständigheter så kan kon-
stateras att det idag är att betrakta som relativt sällsynt förekommande att skolors arbetsorga-
nisationer inte är uppbyggda av ett antal arbetslag och andra arbetsgrupper. Kravet på att sko-
lor skall organiseras i arbetslag har även på kommunal nivå i ett flertal kommuner stadfästs i 
kommunala skolplaner. Bakgrunden till detta kan troligtvis vara mycket varierande. Vi vet 
exempel på skolor där idén om att dess aktörer skall organiseras i grupp har vuxit fram in-
ifrån, som svar på egna analyser av vad som ter sig som en mer ändamålsenlig arbetsorganisa-
tion. Parallellt finner vi också exempel på skolor där en arbetslagsindelning har initierats ut-
ifrån, till exempel på kommunalpolitisk nivå, kanske som svar på frågor som har en helt an-
nan grund.  
 
Går det då att finna förklaringar till vad denna förändring av arbetsorganisationen i våra sko-
lor handlar om? Finns det skilda intentioner som samsas om samma lösning? Det kan finnas 
anledning att ställa sig undrande över om anförda skäl till införandet av arbetslag i skolor kan 
utgöra retoriska inslag i en värld med helt andra än pedagogiska bevekelsegrunder. Av intres-
se är också att ställa frågor kring huruvida den förändring som ägt rum i reell mening har in-
neburit någon förändring av det dagliga arbetet i våra skolor. Är det så att elever i någon me-
ning uppfattar att deras vardag har förändrats på grund av att skolors arbetsorganisationer har 
förändrats. Om det har skett någon utveckling så kan det också vara relevant att fråga sig om 
det överhuvudtaget är möjligt för elever och föräldrar att uppfatta detta? Frågan kan också rik-
tas till skolors aktörer: Är det möjligt att uppfatta om skolutveckling äger rum? 
 
Lite slarvigt uttryckt kan vi konstatera att det idag finns ett förhärskande svar på frågan om 
hur skolors arbetsorganisationer skall se ut. Vad som är mera oklart är vilken fråga, vilket 
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problem denna förhärskande lösning svarar mot. På vissa skolor har införandet av arbetslag 
skett som en långsam förändring, på andra skolor har det skett genom snabba beslut. Om det 
råder en osäkerhet på frågan vad en specifik arbetsorganisation avser att åstadkomma kommer 
förändringens effekter att vara näst intill omöjliga att uppfatta. I någon slags mening behöver 
vi veta vad som eftersträvas för att kunna svara på frågan om utveckling äger rum eller ej. 
Många hävdar att skolutveckling handlar om långsamma processer men om det över huvudta-
get skall vara möjlig att uppfatta dessa processer i vardagen så krävs en klar uppfattning om 
vad skolutveckling har som mål.     
 
 
Inledningens avslut – arbetets början 
Kanske är det lika svårt att uppfatta om skolutveckling äger rum eller ej som det kan vara 
svårt att uppfatta snigelns vandring över fältet. För att uppfatta dess vandring behöver vi ge 
oss tid att studera vad som händer. Vi måste identifiera referenspunkter på fältet för att upp-
täcka om snigeln förflyttats sig eller ej och i vilken riktning detta sker. En vandring med en 
hastighet av runt 0,01 kilometer i timmen är annars svår att uppfatta för det mänskliga ögat.  
 
Men det är trots allt ganska snabbt om vi tänker efter…  
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Arbetets utgångspunkt 
 
 
SABO-2-projektet 
Hösten 1998 startade vid Högskolan Dalarna det kombinerade utvecklings- och forsknings-
projektet Skolan som arbetsorganisation 2 (SABO-2). Av projektets programförklaring (Berg 
m.fl.,1999b) framgår att konstruktionen allmänt sett byggde på idén att skapa en mötesplats 
där skolforskning och skolutveckling skulle kunna knytas närmare till varandra. Skolors prak-
tik skulle mer eller mindre ofördröjligen kunna nyttiggöra sig resultat från SABO-2s forsk-
ningsdel, samt annan relevant skolforskning och forskningen skulle i sitt empiriska arbete lika 
snabbt kunna väga in erfarenheter från utvecklingsarbeten som genomförts inom ramen för 
projektets utvecklingsdel.  
 
Utvecklingsdelen konstruerades så att ett tjugotal olika grupper från olika skolor runt om i 
landet, bestående av förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, rektorer 
och tjänstemän från kommunala skolförvaltningar i första hand knöts till en seminarieserie 
som pågick över en period av tre år. Det föll på författarens uppgift att ta ansvar för genomfö-
randet av denna seminarieserie. Den bärande idén var att belysa arbetslagets betydelse för 
skolors vardagsarbete genom att lyfta fram forskning som bedrivits på området i allmänhet 
samt forskning som letts av professor Gunnar Berg i synnerhet. En tredje grundtanke i detta 
projekt var också att skapa nätverk deltagarna emellan. Seminarieserien dokumenterades och 
sammanställdes i en rapport (Högberg, 2002). I de fall där deltagarna i seminarieserien önska-
de en fördjupning av samarbetet i form av riktade utvecklingsinsatser erbjöds detta deltagarna. 
Efter separata överenskommelser genomfördes ett antal utvecklingsinsatser på deltagande 
gruppers hemmaarena. Cirka ett halvår efter att projektet initierats erbjöds undertecknad dess-
utom att i en assisterande roll ingå i projektets forskningsdel. 
 
Forskningsdelen i SABO-2-projektet hade initierats av professor Gunnar Berg som en för-
djupning och fortsättning av den forskning med inriktning mot Skolan som organisation och 
institution som Berg tillsammans med andra forskare hade drivit under en längre tid vid Upp-
sala universitet (Berg m.fl.,1987). Ett av huvudresultaten av denna tidigare forskning var tyd-
liggörandet av de relationer som råder mellan skolors arbetsmiljö i form av dess ”kulturer” 
och uppbyggnaden av dess arbetsorganisationer med avseende både på innehåll och administ-
rativa former. 
 
Inom ramen för SABO-2-projektet fanns nu intresse av att uppmärksamma om och i så fall 
hur och varför det förändrade statliga styrsystemet påverkat kommuners och skolors arbets-
villkor, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Forskningen avsåg att primärt vara koncentrerad 
på den skolkommunala nivån. Aktuellt vid denna tidpunkt var även förhållandet att det år 
1996 hade skrivits ett femårigt avtal mellan Svenska kommunförbundet och de båda lärar-
fackliga organisationerna, innehållande ändrade förutsättningar för arbetstider och lönesätt-
ning. (ÖLA 2000, 1996). Avsikten med detta avtal var att ge möjligheter att skapa en flexibel 
arbetsorganisation som främjar elevers lärande (En satsning till 2000, 1996). Denna betoning 
på samarbete växte således fram parallellt med att skrivningar med krav på att skolor skulle 
vara indelade i arbetsenheter hade mönstrats ut i LPO 94. Frågan om arbetslagets vara eller 
inte vara tycktes trots detta paradoxalt nog var mer aktuell än någonsin. Inte minst mot bak-
grund att det i många kommunala skolplaner vid denna tidpunkt infördes skrivningar om att 
skolpersonal skulle vara indelade i arbetslag. Med detta som bakgrund kunde forskningspro-
jektet bl.a. samlas runt problemställningar av följande art:  
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• På vilka (professionella) grunder är arbetslagen vid ett antal skolor uppbyggda?  
• Existerar det relationer mellan de aktuella arbetslagen och innehållet i de ifrågavarande 

skolornas vardagsarbete, och i så fall vilka?  
• Har i sin förlängning det vardagsarbete som arbetslagen bedriver några konsekvenser för 

elevernas arbetsvillkor, och i så fall vilka? 
 
Arbetet med den uppsats som Du som läsare just nu har i din hand kan sägas vara en del av 
många olika möjliga spår, vilka ryms inom ramen för SABO-2-projektets forskningsdel. Det 
spår som tjänstgör som utgångspunkt för uppsatsens innehåll kan sammanfattas i följande frå-
geställning:  

 
Påverkas innehållet i skolors vardagsarbete av att man infört arbetslag som arbets-
form, och i så fall hur? 

 
 
Perspektiv på skolutveckling 
SABO-2-projektets teoretiska ansats utgick från ett organisations- och institutionsperspektiv 
på skolan. Dessa båda perspektiv kan betraktas både innehållsligt och formmässigt. Skolan 
som institution i innehållslig mening skall förstås som en samhällsinrättning vilken svarar för 
mer eller mindre systematiserade socialisationsprocesser i förhållande till samhällets normsy-
stem, kulturella traditioner etc. I formmässig mening betraktas skolan som institution som ett 
formellt system skapat för att tjäna verksamhetens innehåll. Den formella strukturen består av 
ekonomiska, administrativa och juridiska system på samhällelig nivå. Analogt kan även sko-
lor som organisationer förstås i såväl innehålls- som i formtermer. Skolan är därmed ett be-
grepp som syftar på skolan som samhällelig institution, medan begreppet skolor avser den 
nivå där den enskilda skolorganisationen befinner sig parallellt med andra. När skolorganisa-
tioner betraktas ur en innehållslig aspekt så uppmärksammas bl.a. skolors normsystem, deras 
kultur. Formmässigt kommer skolor som organisationer på motsvarande sätt att betrakta sko-
lors arbetsorganisationer (Berg m.fl., 1999b och Berg, 2003a).   
 
Denna teoretiska ansats sammanfattar Berg i nedanstående tabell:  
 
Tabell 1  Institution/organisation visavi innehåll och form. 
 
 Innehåll Form 

Institution Konsoliderade värdebaser och normsystem 
 
Formella strukturer/formella system 
 

Organisation Skolkulturer 
 
Arbetsorganisationer 
 

 
Mot bakgrund av denna uppdelning växer ur ett forskningsperspektiv ett antal möjliga fråge-
ställningar fram, vilka på olika sätt ter sig beroende av varandra. Om skolan som institution 
granskas i en innehållslig mening, framstår frågor kring samhällets grundläggande värdebaser 
som centrala att studera, vilket förvisso låter sig göras isolerat från tabellens övriga innehåll. 
Om däremot skolinstitutionen som form avses att närmare granskas förefaller samhälles ut-
bildningssystems formella strukturer och system som nödvändiga att studera i relation till 
konsoliderade värdebaser och normsystem. På motsvarande sätt äger frågor rörande skilda 
skolkulturer relation till skolans institutionella innehåll. Studiet av skolors arbetsorganisatio-
ner kräver likaledes koppling till dessa skolors kulturer och även vidare till formmässiga re-
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spektive innehållsliga frågeställningar på institutionsnivån om djupare förståelse skall möjlig-
göras i enlighet med den teoretiska ansatsen.  
 
Relationen mellan skolan som institution och skolor som organisationer illustrerar Berg 
(1995) i frirumsmodellen. Modellens yttre gränser utgörs av den styrning i och av skolan som 
existerar på institutionell nivå, både på ett innehållsligt och också ett formmässigt plan. Med 
prepositionerna i och av åsyftas både informella, dvs. icke explicit uttryckta, och formella 
uppdrag. Modellens inre gränser symboliserar på motsvarande sätt den enskilda skolans led-
ning i och ledning av vardagsarbetet också på ett både innehållsligt och formmässigt plan 
(Berg, 2003b). Skillnaderna mellan de yttre och inre gränserna skapar ett handlingsutrymme 
som Berg benämner som en skolas aktuella frirum vilket för elevernas bästa är möjligt för 
skolors aktörer att utnyttja.  
 
 
           Yttre gränser; styrning i och av skolan 
 
       
                
 
 
 

               Inre gränser; ledning i och av en enskild skola   
Frirum för 
skolutveckling 
 
 
Figur 1  Frirumsmodellen 
 
 
I enlighet med denna teoretiska referensram kan ett skolutvecklingsperspektiv utformas. Berg 
(2003b s.65) formulerar detta på följande sätt:  
 

Skolutveckling handlar om att inom gällande institutionella gränser optimera 
den enskilda skolans mänskliga materiella resursers i syfte att utveckla var-
dagsarbetet till elevernas bästa. 

 
Med stöd av frirumsmodellen kan detta också uttryckas i termer av frirumserövrande, vilket i 
ett första skede kräver en upptäckt av frirummet, dvs. en förmåga att se både skolans yttre 
gränser och de kulturella gränser som den enskilda skolan sätter för vardagsarbetet samt rela-
tionen mellan dessa gränser. Vidare kräver skolutveckling i ett andra skede att skolors aktörer 
förmår att erövra det upptäckta handlingsutrymmet. Mot denna bakgrund har skilda metoder 
utvecklats i syfte att reda innebörden i de yttre och de inre gränserna.  
 
Dokumentanalys är en metod vilken syftar till att klarlägga frirummets yttre gränser, dvs. att 
ytterst blottlägga samhällets konsoliderade värdebaser och normsystem. De intressen som 
skolan som institution i samhället har kan i organisationsteoretiska termer uttryckas som hu-
vudmannens intressen (Abrahamsson och Andersen, 1998). I de styrdokument som omger 
skolan förutsätts huvudmannens avsikter vara uttryckta. Vid läsande av dessa dokument fin-
ner man att skrivningar innehåller ideologiska tankar blandade med regler och mer konkreta 
verksamhetsbeskrivningar etc. Dokumentanalys som metod är ett alternativt sätt att läsa dessa 
styrdokument jämfört med att läsa dem ”från pärm till pärm”. Metoden innebär att olika 
skrivningar i styrdokumenten klassificeras i olika hierarkiskt ordnande kategorier. Den analys 
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som görs möjlig skapar förutsättningar för upptäckt och klargörande av huvudmannens inten-
tioner (Berg, 2003a). 
 
Kulturanalys är på motsvarande sätt en metod som utvecklats i syfte att tydliggöra de inre 
gränser som den enskilda skolkulturen sätter för det dagliga arbetet.  Metoden fokuserar skol-
kultur i bemärkelsen lärarkåranda/lärares yrkesnormer. Mot bakgrund av Lorties (1975) 
forskningsresultat vilka visar att lärares yrkesnormer kan uttryckas i termer av konservatism, 
nuorientering och individualism har Berg (1999a) studerat svenska styrdokument och funnit 
att huvudmannens intressen vad gäller lärares yrkesnormer i det närmaste kan ses som motsat-
ser till Lorties slutsatser. Kulturanalysen som metod bygger därför på idén att de olika för-
hållningssätten skapar olika dimensioner som ger uttryck för olika möjliga yrkesnormer vilka 
kan vara dominerande på skolor. Olika dominerande yrkesnormer ses enligt detta perspektiv 
som uttryck för olika skolkulturer. Den analys som görs möjlig med hjälp av metoden skapar 
förutsättningar för upptäckt och klargörande av de gränser som skolkulturen sätter. 
 
Ovanstående perspektiv på skolutveckling bildar utgångspunkt för det föreliggande arbetet. 
Det vore förvisso möjligt att inom ramen för arbetets syfte och frågeställningar utgå från ett 
annat perspektiv på skolutveckling. Exempelvis skulle något av de andra skolutvecklingsper-
spektiven som presenterats i en antologi utgiven av Myndigheten för skolutveckling och redi-
gerad av Berg och Scherp (2003), kunna tjänstgöra som utkikspunkt varifrån arbetets aktuella 
frågeställningar uppmärksammas. Men i och med att arbetet ingått som en del i SABO-2-
projektet har detta aldrig varit aktuellt. Skolutveckling som frirumserövrande bildar därför ut-
gångspunkt för arbetet.  
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Bakgrund 
 
 
Styrning av svensk skola 
Styrningen av svensk skola under 1900-talet kan grovt sett indelas i en centraliseringsprocess 
under dess första hälft och en decentraliseringsprocess under dess andra. Från det förra sekel-
skiftet och fram till mitten på seklet präglades den övergripande ambitionen av tanken på en 
enhetlig skola. Inte minst under åren efter det andra världskriget förekom en stark strävan att 
skolan skulle utgöra ett instrument i ambitionen att demokratisera samhället. En centraliserad, 
enhetlig och likvärdig skola sågs som en grundförutsättning i denna strävan. Införandet av na-
tionella läroplaner skulle bl.a. borga för att dessa ambitioner skulle kunna förverkligas. Men 
samtidigt med att en mer enhetlig svensk skola kom att förverkligas så växte sig också decent-
raliseringstanken successivt starkare. Redan 1950 togs beslut om försöksverksamhet där en 
rad befogenheter överflyttandes från staten till kommunerna (Brettell, 1986). En i motsatt 
riktning pågående process hade inletts vilken i slutet av seklet ledde fram till en omfattande 
kommunalisering av svensk skola. Denna förändring öppnade för möjligheter att på kommu-
nal och enskild skolnivå organisera vardagsarbetet på skilda sätt. Den värdeförändring som i 
och med detta hade manifesterats vid 1900-talets slut i statliga beslut uttrycker Berg m.fl. 
(1999a) som att en värdeförskjutning i riktning från ett förstatligat samhälle till en mer för-
samhälleligad stat inträffat. Skolors frirum hade ökat. Samma slutsats, men i andra ordalag, 
drar Englund (1995) å sin sida, när han benämner värdeförskjutningen i samhället i termer av 
att frågan om vad som är att betrakta som ”private good” utvecklats till att bli ett legitimt al-
ternativ till det tidigare mer allom förhärskande ”public good”. Denna värdeförskjutning 
mynnade även ut i ökade krav på att elever och föräldrar skulle ges möjlighet att välja skola. 
En rad olika reformer på 1990-talet ledde i denna anda fram till vad som i allmänt tal brukar 
benämnas för ”friskolereformen”. 
 
Denna yttre förändring av svensk skola byggde på förhoppningen att självständiga individer 
skulle göra självreglerande val och att enskilda skolor skulle svara mot de signaler som dessa 
val skulle bära med sig. Styrning och utövande av makt ansågs vid seklets slut ha bättre förut-
sättningar om aktörerna själva gjordes ansvariga. Strategin byggde på tanken att viljan till för-
ändring måste komma nerifrån (Alexandersson, 1999). Det övergripande ansvaret skulle i och 
med denna förändring ligga på riksdag och regering medan kommunerna skulle ansvara för 
skolors organisation och genomförande. Som konsekvens av denna förändring krävdes ett an-
nat huvudmannaskap och ett annat finansieringssystem (Lindensjö & Lundgren, 2000). Att 
överföra huvudmannaskapet till kommunnivå skulle innebära en förändrad ansvarsfördelning 
mellan stat och kommun, innebärande att ”vad-frågorna” respektive ”hur-frågorna” inom sko-
lan delades upp mellan stat och kommun. Fortfarande skulle staten ange mål och riktlinjer för 
arbetet i skolan via skollag och läroplaner för de olika skolformerna men kommunerna skulle 
ha stor frihet att organisera verksamheten på det sätt som var lämpligast med hänsyn taget till 
kommunernas speciella förutsättningar och ambitioner. Lindensjö och Lundgren (2000) be-
nämner detta som att det skapades två skilda arenor vilka befann sig åtskilda från varandra. På 
framförallt statlig nivå existerade en formuleringsarena som på kommunal nivå motsvarades 
av en realiseringsarena. Denna uppdelning innebar att ansvarsfrågorna kom att bli svårare att 
överblicka. 
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Förändrade krav på skolors arbetsorganisationer 
Den yttre förändringen av svensk skola kom också att äga sin motsvarighet inom ramen för 
enskilda skolors vardagsarbete. I takt med att allt fler frågor decentraliserades under 1900-
talets andra hälft så förväntades även av enskilda skolor att dessa skulle äga en förmåga att 
självständigt finna lämpliga lösningar. Detta krävde en arbetsorganisation som kunde svara 
mot det ökade ansvaret. I Lgr 69, under avsnittet planering, framgår att arbetet med fördelning 
av resurstimmar kan ledas av arbetslag. Idén att en eller flera lärare tillsammans med annan 
personal och elever skulle utgöra ett arbetslag fick dock endast en marginell lokal betydelse 
men grunden för en ny arbetsorganisation i skolor hade i och med denna skrivning lagts (Bret-
tell, 1986). Skolors arbetsorganisationer kom några år senare att fokuseras inom ramen för 
den omfattande statliga offentliga utredningen (SOU 1974:53) som allmänt gick under namnet 
SIA-utredningen1. I utredningen presenteras vilka överväganden som gjorts mot bakgrund av 
förslaget att organisera skolor i arbetsenheter. Utredningen konstaterar att ”det är uppenbart 
att ett enlärarsystem i dess gamla, extrema utformning är ett passerat stadium”.  En arbetsor-
ganisation uppbyggd av arbetsenheter syns vara den bästa organisatoriska lösningen för att 
skapa flexibilitet vad gäller gruppstorlekar utifrån stoff, metodik och elevernas svårigheter. 
Arbetsenheten skapar vidare förutsättningar för delegation, en konkret verklighetsnära elev-
vård och att eleverna skall kunna uppleva reellt medinflytande. Vidare ger tillräckligt stora 
arbetsenheter personalen möjligheter att skapa en god arbetsfördelning dem emellan men ock-
så med avseende på fördelningen mellan undervisning och annat lärararbete. På ett informellt 
plan ses också vinster i att arbetsenheten skapar – utan att tvinga – förutsättningar för ett in-
timt samarbete och stöd i arbetet. Arbetsenheten är enligt utredningen en organisatorisk indel-
ning av eleverna medan begreppet arbetslag ses som en benämning på den personal som arbe-
tar med en arbetsenhet. Definitionen skiljer sig dock beroende på skolform i och med att ar-
betslaget på högstadiet avsåg personalen inom en arbetsenhet och ett ämne eller en ämnes-
grupp. En starkt bidragande orsak till att arbetslagets samarbete lyfts fram som eftersträvans-
värt i utredningen bottnar i övertygelsen att en arbetsorganisation bestående av arbetsenheter 
och arbetslag bättre förmår att bemästra situationen för elever med svårigheter. Inom arbets-
enhetens ram möjliggörs en integration med specialundervisningen. Om arbetslag som form 
underlättar ämnesintegration och om detta bedöms vara värdefullt för eleverna ses detta som 
en bieffekt, men inget huvudsyfte. Av utredningen framgår vilka överväganden som föregåtts 
förslaget att organisera skolor i arbetsenheter. I utredningen redovisas i tretton punkter moti-
veringar för och i åtta punkter invändningar mot att organisera personal i arbetslag (SOU 
1974:53 s.579f), vilka presenteras i nedanstående två tabeller: 
 

                                                 
1 SIA står för Skolans inre arbete. 
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Tabell 2  Argument för arbetslag framförda i SIA-utredningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabell 3  Invändningar mot arbetslag framförda i SIA-utredningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
På det hela taget uttrycker SIA-utredningen att ett samarbete mellan lärare och annan personal 
på enskilda skolor är nödvändigt för att på bästa sätt kunna hantera skolors inre arbete. För att 
på sikt kunna ta ett större ansvar, inte minst mot bakgrund av att lärarrollen vidgats när skolan 
i allt mindre utsträckning styrs och regleras av detaljerade anvisningar påtalades vikten av att 
arbetslaget successivt växer fram med hjälp av bl.a. fortbildning (SOU 1974:53). Detta resul-
terade sedermera i fortbildning av lärare för arbete i personallag (Berg m.fl., 1980). 
 
Med Lgr 80 infördes riktlinjer av tvingande karaktär rörande skolors arbetsorganisation. Inom 
rektorsområdet skulle skolor vara indelade i arbetsenheter. Dessa fick inte enbart fungera som 
en administrativ indelning utan målet var att dessa skulle utvecklas till att bli små skolor i den 
enskilda skolan. Tanken var således att ett samarbete skulle utvecklas i de arbetslag som for-
mades inom ramen för arbetsenheten. Att inrätta arbetslag var förvisso frivilligt men i realite-

1. Lagarbete har överhuvud ett värde genom att läraren inte ställs ensam inför uppgifter och problem 
2. Arbetslaget kan bli ett medel för inskolning av nya lärare i skilda arbetsuppgifter och därigenom utvecklas till ett 

slags fortbildningsinstrument inom skolans interna utbildning 
3. Arbetslagen ger eleverna möjlighet att välja olika vuxenkontakter 
4. Arbetslagen befrämjar kontinuitet i undervisningen i samband med vikariat och sjukledighet 
5. Arbetslagen utgör ett instrument för att öka allsidigheten och ”objektiviteten” i bedömningen av eleverna och 

vid valet av undervisningsstoff 
6. Såvida i arbetslagen ingår även assistenter kan läraruppgifter sparas för mer kvalificerande pedagogiska insatser 
7. Arbete i ett lag kan förväntas ge ökad individuell stimulans åt lärare och därigenom förbättra undervisningens 

kvalitet 
8. Antalet vuxna som observerar eleverna ökar vilket innebär bättre förutsättningar för väl anpassad elevvård 
9. Medlemmarna i ett arbetslag kompletterar varandra genom expertkunnande och fallenhet för olika moment i un-

dervisningen 
10. Genom en flexibel sammansättning av arbetslagen kan i många fall stadiegränser mellan lärare överbryggas och 

stadieavgränsning, som saknar pedagogisk motivering, brytas upp i viss omfattning 
11. Genom ett organisation av skolpersonalen i arbetslag kan förutsättningar skapas för att bryta upp den ny ofrån-

komliga kopplingen mellan tjänst som lärare och undervisning. Man får möjlighet att inom arbetslagets ram eller 
skolans totala personalram differentiera uppgifter efter individualitet och också från nya utgångspunkter angripa 
problemen för lärare med svårigheter i arbetet 

12. Samverkan inom ett arbetslag ger förutsättningar för en laborativt inriktad metodik. 
 

1. Att arbeta tillsammans i ett lag, tvånget att kompromissa i olika frågor, innebär en förändring av den individua-
listiskt präglade lärarrollen och kan av några upplevas som en irritationsfaktor i skolans arbetsmiljö 

2. Grupptrycket inom ett lagarbete kan verka i konformistisk riktning och verka hämmande på initiativ och utveck-
ling 

3. Samtidigt som vuxenkontakterna för eleverna ökar, ökar också de enskilda lärarnas svårigheter att följa enskilda 
elevers framsteg 

4. Samarbete inom ett lag kräver ökad gemensam men minskad enskild planeringstid 
5. Differentiering av arbetsuppgifter inom ett lag kan försvåra en samlad överblick av undervisningsprocessen och 

leda till en splittring av kunskapsförmedlingen 
6. Krav på långsiktig planering för att ett arbetslag skall fungera väl kan göra det svårt att genom improvisationer 

anpassa undervisningen till aktualitetskrav 
7. Arbetet inom ett lag ställer också krav på viss administrativ förmåga och förmåga till arbetsledning vilket inte 

har uppmärksammats tillräckligt i lärarutbildningen 
8. Lärarutbildning och lärarfortbildning är överhuvudtaget inriktade på en individuell lärarroll. 
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ten så kan den frivilligheten ifrågasättas mot bakgrund av att läroplan och skolförordning 
ställde ansvarskrav på arbetsenheten vilka i sig krävde ett omfattande samarbete (Brettell, 
1986). En konsekvens av de samarbetskrav som ställdes innebar också att ansvar för lokalt ut-
vecklingsarbete avkrävdes. Brettell (1986) menar att de två begreppen decentralisering och 
samarbete framstår som två särskilt viktiga begrepp i läroplanens riktlinjer för arbetsenheter. 
Först och främst avsågs ett decentraliserat ansvar och ett samarbete lärare emellan men ar-
betsenhetens arbetslag hade också viktiga samarbetspartners i elever och föräldrar när de fyra 
viktiga uppgifterna pedagogisk planering, planering av stöd till elever med svårigheter, prak-
tisk demokrati och föräldrasamverkan skulle fullgöras. 
 
Även om arbetsenheten fick en ganska otydlig karaktär i Lgr 80 så innebar införandet av ar-
betsenheter ändå att det skapades möjligheter att bryta lärares isolering. Lärare i arbetslag 
gavs tillfälle till att bättre hävda sin status både inom organisationen och utåt. I arbetslaget 
menar Brettell (1986) att lärare kan få ett erkännande för sina arbetsinsatser av de andra lärar-
na och att samarbete bland andra fördelar ökar möjligheterna att skapa trygghet och utveck-
ling av yrkeskompetensen.  
 
Tilltron till att skolors vardagsarbete är mer ändamålsenlig om detta arbete sker i grupp, byg-
ger på antagandet att en grupp förmår att uträtta mer än vad enskilda gruppmedlemmar kan 
åstadkomma var och en för sig, isolerade från varandra. Men för att en grupp skall vara funk-
tionell så skall den vara sammansatt av medlemmar vilka förstår att gruppen finns till för att 
fullgöra vissa bestämda uppgifter. Att se skolors arbetslag som arbetsgrupper har öppnat för 
en omfattande diskussion kring vilka faktorer och villkor som skapar goda förutsättningar för 
att arbetslag i skolor skall fungera ändamålsenligt. Brettell (1986) sammanfattar i några punk-
ter vad som krävs för att väl fungerande arbetslag skall kunna utvecklas enligt de intentioner 
som fanns i Lgr 80. Han menar att arbetslaget måste fungera som en arbetsgrupp, där aktiva 
handlingar strävar mot gruppens mål. Arbetslaget bör inte vara för stort, det behöver en led-
ning och det krävs att arbetslaget kan hantera grupprocesser. Vidare lyfts fram att arbetslagets 
och arbetsenhetens plats i skolors arbetsorganisationer måste vara tydlig ur flera aspekter. Ar-
betslaget måste vara en väl integrerad del i arbetsorganisationen, t.ex. när det gäller konfe-
renssystem, tjänstefördelning, schema, resursfördelning och organisation av  specialundervis-
ning. Samtidigt behövs också från skolors arbetsorganisationer utgå riktlinjer som klarlägger 
arbetslagets uppgifter, ansvarsområde och beslutsrätt i förhållande till arbetsorganisationen i 
sin helhet. 
 
 
Forskning om skolor som arbetsorganisationer 
Tanken att se skolor som arbetsorganisationer kan inom forskningen av svensk skola sägas 
uppkomma i takt med att samarbete mellan skolors olika aktörer allt mer fokuseras. Synsättet 
gör det möjligt att studera skolor ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, vilket i sig är ett 
perspektiv som i huvudsak har utvecklats inom näringslivet. Mot denna bakgrund är det också 
begripligt varför diskussionen kring exempelvis arbetslagens utveckling i skolor i hög ut-
sträckning har kommit att influeras av en terminologi som annars hör hemma där marknads-
krafter råder. Mot att okritiskt överta den etablerade organisationsteorin och tillämpa den vid 
analyser av skolorganisationen argumenterar Berg och Wallin (1982) genom att hävda att fö-
retag präglas av förhållandevis klara kriterier på effektivitet i förhållande till skolors betydligt 
mer diffusa kriterier. Vidare menar man att företagets verksamhet präglas av ett konkurrens-
förhållande till andra företag som saknas mellan skolor och att företaget är ett öppet system 
med ständig och intensiv interaktion med sin omgivning. Innebörden i detta sistnämnda ar-
gument är att det på intet sätt kan vara självklart att skolans verksamhet skall låta sig styras av 
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omgivningens mera näraliggande krav. Skolan kan också karaktäriseras som ett öppet system 
men Berg och Wallin hävdar att staten skall ses som skolans huvudman2, vilken anger en vil-
jeriktning som alla enskilda skolor, organisationer, har att förhålla sig till. Huvudmannens in-
tentioner skall enligt detta, det neorationalistiska synsättet, inte ses som några krav bland 
andra på skolor, utan som överordnade samhälleliga krav (Berg m.fl., 1987). Enligt detta syn-
sätt så skall arbetsorganisationers vardagsarbete i skolor bedömas i relation till huvudmannens 
intentioner, innebärande i normativ mening att den bättre arbetsorganisationen är den som i 
någon mening på ett bättre sätt kan sägas uppfylla huvudmannens intentioner. 
 
Organisationsteorins historia visar enligt Söderström (1984) att några typiska stadier kan ur-
skiljas. Den första fasen består av det hantverksmässiga arbetet där alla moment i arbetspro-
cessen bildar en individanknuten helhet. Organisationens aktörer består av mästare och lär-
lingar. Den andra fasen förknippas i hög grad med Taylor och principerna för scientific mana-
gement, dvs. systematiska metoder för att dela upp arbetsprocessen i små avgränsade moment. 
Enligt denna teori ses varje aktörs insats i arbetsprocessen som en mindre, ibland expertbeto-
nad, del av en större helhet. Den tredje fasen kan ses som den sociotekniska perioden. Denna 
period efter Taylor menar Söderström uppvisar en mer splittrad bild men i och med att social-
psykologiska frågeställningar lyfts fram så inleds i den tredje fasen en fokusering på de rela-
tioner och förhållningssätt som organisationens aktörer utvecklar till arbetet. Hänsyn måste 
tas till ömsesidig anpassning och balans mellan människa och teknik när ökad effektivitet i 
organisationen eftersträvas.   
 
En följd av det sociotekniska synsättet är vanligen att produktionsgrupper etableras. Arbets-
tillfredsställelsen förutsätts bli större om enskilda aktörer ges utrymme till att påverka plane-
ringen och genomförandet av det dagliga arbetet. Störningar i driften förutsätts också kunna 
hanteras bättre med den flexibilitet som möjliggörs om en grupps medlemmar ges ett visst 
handlingsutrymme. Arbetsgruppen erhåller därmed ett utrymme att både integrera och diffe-
rentiera vardagsarbetet för att på bästa sätt balansera teknisk och administrativ effektivitet i 
förhållande till de sociala behov som gruppen har. Detta synsätt, som innebär en omfördelning 
av makt till de arbetandes fördel (Söderström, 1984), kan sammanfattas i ett antal önskvärda 
principer. Organisationen måste göras mer flexibel och ”öppen”, arbetsuppgifterna måste gö-
ras bredare, mer innehållsrika och varierande. I varje arbete måste ingå utvecklingsmöjlighe-
ter, ett systematiskt lärande bör överhuvudtaget främjas, långt gående specialisering, arbets-
delning och systemstyrda uppgifter måste motverkas. Dessutom måste i varje arbete ingå ett 
sammanhängande ansvar för planering, arbetsfördelning och uppföljning inom ramen för 
grupper av lämplig storlek. Vidare måste former för ökat medbestämmande utvecklas på alla 
nivåer. Dessa principer är dock, menar Söderström, inte invändningsfria. Om den kollektiva 
ledningen inte får tillräckligt handlingsutrymme på grund av arbetsgruppers ökade makt kan 
krav på minskat självstyre i dessa uppstå. I arbetsgrupper kan då upplevelser av ett tämligen 
ointressant självstyre uppstå. Det är därutöver långt ifrån självklart att alla medlemmar i en 
grupp kommer att uppleva gruppens självstyre på ett likartat sätt. Ytterligare exempel på pro-
blematiska frågor som uppstår är vem som bär på det reella ansvaret när arbetsgrupper ges 
stort handlingsutrymme.  
 
Söderström (1984) tydliggör därutöver att arbetsgrupper på intet sätt är ett entydigt begrepp. 
Olika former av grupporganisationer uppstår i spänningsfältet mellan å ena sidan närvaron av 
en tydlig målsättning och å andra sidan frånvaro av gemensam sådan. Skillnader visar sig i 
                                                 
2 Detta synsätt innebär en kritik mot den terminologi som uttrycker en överföring av huvudmannaskapet till 
kommunnivå i samband med den förändrade styrningen av svensk skola på 1990-talet. Kommuner kan aldrig bli 
skolors huvudmän så länge vi har gemensamma nationella övergripande styrdokument. 
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form av variation av struktur, olika former för interaktion samt olika kompetens. Tre skilda 
utmärkande former av grupporganisationer är: 
 

1. Den sammansatta, autonoma gruppen kännetecknas av att alla medlemmar var för 
sig i princip utför alla uppgifter som gruppen har att utföra. Uppgifterna utformas i 
riktning mot klart uttryckta gemensamma mål. De olika medlemmarna har samma 
kompetensnivå och ingen har någon direkt ledningsfunktion. 

2. Matrisgruppen består av medlemmar där var och en har en specialfunktion. Utöver 
den särskilda kompetensen har alla dessutom en viss del av sin kompetens gemen-
sam med de övriga. Den gemensamma målsättningen kan mot denna bakgrund vara 
svårare att definiera, innebärande att olika mer eller mindre fasta strukturer kan ut-
vecklas. 

3. Nätverksgruppen kan beskrivas som en omvänd autonom grupp. Var och en bär på 
sin specialkompetens. Varje medlem genomför sitt arbete avgränsat från de andra. 
Gruppen fungerar mer som inspirationskälla när gruppen träffas för att kommunice-
ra. Någon gemensam målsättning finns inte fastslagen. Gruppen är dessutom en löst 
sammansatt grupp där olika medlemmar kan komma och gå. 

 
Mot bakgrund av detta organisationsteoretiska resonemang konstaterar Söderström (1984) att 
den faktiska utvecklingen av skolors arbetsorganisationer signalerar att de administrativa och 
ekonomiska styrsystemen i realiteten varit överlägsna de pedagogiska. På annat sätt kan det 
inte förklaras att skolors arbetsorganisationer i form av stordrift, specialisering och snävt eko-
nomiskt tänkande har kunnat slå igenom i den omfattning som det gjort. Söderström finner det 
kanske än mer anmärkningsvärt att den pedagogiska styrningen ofta gått i samma riktning. 
Det är på intet sätt självklart att den typ av arbetsorganisation som vuxit sig stark på de flesta 
skolor står i överensstämmelse med huvudmannens intentioner, vilka uttrycks i våra styrdo-
kument. Hur kunde exempelvis en så stark specialisering av arbetsorganisationen svara mot 
den dåvarande läroplanens krav på att all personal i skolan deltar i det pedagogiska arbetet 
och att hela barnets vistelse i skolan har pedagogisk innebörd? 
 
Söderström (1984) delar in skolors arbetsorganisationer i de tre sektorerna ledning och admi-
nistration, service samt undervisning. En differentierad arbetsorganisation enligt denna sek-
torsprincip innebär att arbetsgrupper skapas inom respektive sektor, avskilda från varandra. 
När detta sker ligger det nära till hands att de olika arbetsgrupperna kommer att utveckla olika 
syn på vad en skola är, respektive vad av en enskild skolas arbete som är möjlig att överblicka 
och uppfatta. Detta kan leda till att olika normsystem med högst varierande innehåll utveck-
las. Söderström benämner detta den dubbla differentieringens princip eftersom en konsekvens 
av det hela är att en informell styrform kan växa fram, innebärande att vissa arbetsgrupper kan 
komma att motverka andra arbetsgrupper i organisationen. Söderström introducerar också 
tanken att det är möjligt att tänka sig en integrerad arbetsorganisation enligt sektorsprincipen. 
Arbetsorganisationen är då uppbyggd på ett sätt som gör att dess uppgifter knyter an till alla 
tre sektorerna. Om däremot en arbetsorganisation skall motsvara SIA-utredningens idé om ar-
betsenheter som små skolor inom ramen för den enskilda skolan, krävs att förutsättningar för 
en långtgående integration mellan de olika sektorerna skapas. Endast ledning och administra-
tion i form av långsiktiga frågor, kan då utelämnas från arbetsgruppers vardagsarbete. I stort 
har arbetsorganisationen ansvar för uppgifter som hör hemma i alla de tre sektorerna. Vi kan, 
enligt Söderströms resonemang, se skolors arbetsorganisationer som antingen mer differentie-
rade eller integrerade. 
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Söderström sammanför diskussionen om olika former av grupporganisationer med resone-
manget om mer differentierade eller integrerade arbetsorganisationer och skapar i och med 
detta ett nyanserat schema, återgivet i nedanstående tabell:  
 
Tabell 4  Olika organisationsmodeller i termer av differentierad/integrerad med olika former av  
               grupporganisation 
 

 Traditionell 
hierarki 

Sammansatt 
autonom grupp 

Matrisgrupp Nätverksgrupp 

Differentierad arbetsorganisa-
tion enligt sektorsprincipen 
 

A    

Integrerad arbetsorganisation 
enligt sektorsprincipen 
 

   B 

Integrerad arbetsorganisation  
enligt ”skola i skolan” – princi-
pen 

  C  

 
 
De tre bokstäverna i ovanstående figur gestaltar tre olika exempel på organisationsmodeller 
där A motsvarar vad Söderström benämner som den traditionella arbetsorganisationen vilken 
var vanlig på 1980-talet. B motsvarar en nätverksgrupp där medlemmarna utför sina speciali-
teter i huvudsak oberoende av varandra, men träffas regelbundet för att kommunicera kring 
aktuella mer eller mindre gemensamma frågeställningar. Det skulle exempelvis kunna utgöras 
av ett informellt ”pedagogiskt café”. Slutligen som ett tredje exempel illustrerar C en organi-
sationsmodell som motsvarar SIA-utredningens intention om arbetsenheter som små skolor 
inom ramen för den enskilda skolan, vilken i första hand har ambitionen att vara en matris-
grupp för att på bästa sätt kunna möta elever med svårigheter. Modellen som Söderström ut-
vecklat, kan ses som ett instrument för kategorisering av arbetsgrupper, men den kan även 
tjänstgöra som grund för innovativa diskussioner i syfte att finna nya organisationsmodeller.  
 
Det kan mot bakgrund av vad som hitintills sagts vara angeläget att ta ytterligare ett steg till-
baka och fråga oss hur ett begrepp som skolors arbetsorganisationer kan definieras. Söder-
ström (1984) utgår från en preliminär definition där begreppet ses som ”den del av skolan som 
är den mest överblickbara för organisationsmedlemmarna”. Vid en första anblick framstår 
måhända denna definition som intetsägande, men vid närmare eftertanke så framgår en viktig 
poäng i det att definitionen är beroende av betraktarens perspektiv. Olika individer såväl som 
grupper, exempelvis från olika sektorer, överblickar olika delar vilket får betydelsefulla kon-
sekvenser för handlandet. Inom ramen för SABO-projektet (Skolan som arbetsorganisation3) 
har den preliminära definitionen sedermera preciserats till följande lydelse (Berg m.fl., 1987, 
s.67): 
  

Arbetsorganisationen är det instrument med vars hjälp vi koordinerar arbe-
te/verksamhet med arbetande/verksamma individer. 

 
Denna definition ger uttryck för arbetsorganisationen som ett medel för verkställandet av en 
uppgift. I skolor kan det enligt Brettell (1986) handla om ledning och administration, tjänste-
fördelning och schema, lokalanvändning, resursanvändning, specialundervisningsorganisa-
tion, konferenssystem, elevvårdsorganisation samt arbetsenhetsorganisation. Berg m.fl. 
                                                 
3 Vid tidpunkten för detta projekt hade inte distinktionen mellan skolan som institution och skolor som organisa-
tioner gjorts. 



 19 

(1987) nyanserar denna bild genom att på ett principiellt plan skilja arbetsorganisation och 
administration åt. En enskild skolas arbetsorganisation sägs vara de förutsättningar som ska-
pats för att administrationen, dvs. själva utövandet av handlingar, skall kunna effektueras. De 
ramar inom vilka administrativa handlingar sker markeras således av den rådande arbetsorga-
nisationen. 
 
Med utgångspunkt i att skolors arbetsorganisationer, exempelvis i form av arbetsgrupper är 
instrument, medel, för handlingar kan i huvudsak två skilda diskussioner urskiljas. Å ena si-
dan kan den inre eller å andra sidan den yttre effektiviteten fokuseras (Berg m.fl., 1987). Den 
inre effektiviteten avser de förhållanden som på ett eller annat sätt hindrar eller underlättar att 
administrationen fungerar så bra som möjligt. Tjänstefördelning, schema, lokalanvändning 
mm. beaktas då med hänseende till hur väl dessa organisatoriska lösningar fungerar i varda-
gen. Graden av inre effektivitet ter sig närmast självklar att beakta, det är också när arbetsor-
ganisationen som form inte fungerar i vardagen som organisationens aktörer kommer att rea-
gera på dessa inre förhållanden. De organisationsteorier som vuxit fram vid studiet av när-
ingslivets företag kan sägas vara hemmahörande inom denna tradition, detta eftersom de yttre 
kraven i vid mening präglas av förhållandevis klara, näst intill självklara kriterier. Det är ock-
så framförallt i enlighet med en strävan efter att söka svar på den inre effektivitetens frågor 
som den huvudsakliga forskningen kring skolors arbetsorganisationer bedrivits. De olika 
skolutvecklingsperspektiv som i Sverige vid sidan om Berg företräds av Blossing, Granström, 
Grossin och Scherp kan sägas utgöra olika svar på forskningsfrågor knutna till skolors inre ef-
fektivitet (Berg & Scherp, 2003).  
 
Berg m.fl. (1987) hävdar att eftersom huvudmannens intentioner med skolans verksamhet bär 
på diffusa drag föranleder granskandet av arbetsorganisationens effektivitet även fokus på 
dess yttre effektivitet. Detta kan uttryckas som att fokus sätts på arbetsorganisationens funk-
tion i relation till de uppdrag som organisationen har att fullgöra. En organisations uppgift att 
exempelvis sörja för effektiv tjänstefördelning, schema och lokalanvändning skall förstås som 
organisationens svar på huvudmannens intentioner. Begreppet uppgift förstås i enlighet med 
denna diskussion som organisationens tolkning av skolans institutionella uppdrag samt det 
tillvägagångssätt som organisationen väljer för att i vardagsarbetet realisera denna uppgift. 
Den yttre effektiviteten värderas med andra ord i förhållande till skolans alla uppdrag. Ett 
konstaterande att exempelvis den inre effektiviteten av en enskild skolas lokalanvändning är 
god, kan därför inte med självklarhet samtidigt betyda att den yttre effektiviteten är god. 
Tvärtom så kan ett motsatt förhållande mycket väl förekomma. Med ett neorationalistiskt syn-
sätt sätts dock alltid den yttre effektiviteten i första rummet. Perspektivet flyttas i och med 
detta synsätt från granskningen av enskilda aktörer till en granskning av organisationens 
sammantagna vardagsarbete i förhållande till skolans uppdrag.  
 
Av denna diskussion framgår att det är fullt möjligt att på olika skolor konstatera att den inre 
effektiviteten är god, att exempelvis arbetsgruppers arbete håller god kvalitet, samtidigt som 
den yttre effektiviteten på dessa olika skolor går i skilda riktningar, dvs. att vardagsarbetet i 
mindre eller högre utsträckning bedrivs i enlighet med huvudmannens intressen. Av SABO-
projektets studier framgår att skolors arbetsorganisationer i vissa fall kan påverka bakomlig-
gande värdebaser som bär upp den förhärskande kulturen men att framförallt kulturen i sig 
påverkar utformningen av en skolas arbetsorganisation. Det råder med andra ord ett samband 
mellan en skolas kultur och dess arbetsorganisation (Berg m.fl., 1987). Av projektets slutsat-
ser framgår att arten av arbetsorganisation kan avläsas i en skolas kultur, och att arten av kul-
tur kan avläsas i arbetsorganisationens utformning. Detta leder till konstaterandet att studier 
av en enskild skolas arbetsorganisation ger möjlighet till att i grova drag dra slutsatser om en 
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skolas kultur. Däremot är det långt ifrån självklart att en utveckling av skolors vardagsarbete 
kan åstadkommas via en förändring av arbetsorganisationen.  Införandet av arbetsenheter eller 
arbetslag, såsom SIA-utredningen föreslog eller som påbjudits i ett flertal av 1990-talets 
kommunala skolplaner kan enligt SABO-projektets slutsatser kunna vändas till att få en funk-
tion som överensstämmer med den rådande skolkulturen, men som samtidigt strider mot hu-
vudmannens intentioner. Nyckeln till skolutveckling menar Berg (1995) ligger i huvudsak i en 
förändring av skolkulturen. 
 
Vad som händer eller inte händer på enskilda skolor när arbetsorganisationer utsätts för för-
ändringar har belysts av Hargreaves (1998). Dessa forskningsresultat liksom den huvudsakli-
ga forskningen kring skolors arbetsorganisationer fokuserar, som tidigare nämnts, framför allt 
skolors inre effektivitet. Hargreaves påvisar dock att skolan i det postmoderna samhället har 
svårt att överhuvudtaget förhålla sig till frågan om yttre effektivitet. Den oro som uppkommer 
på grund av att tidigare förgivet tagna värdebaser i samhället uppluckras i takt med decentrali-
sering och ökad betoning på självdefiniering och självförverkligande leder till att den inre ef-
fektivitetsdiskussionen blir alltmer förvirrad. Hargreaves kan ur detta utmönstra fyra lika san-
nolika konsekvenser. Den oftast framställda konsekvensen är att situationen ger möjlighet till 
en professionaliseringsprocess och en frigörelse av lärarna, men menar Hargreaves, utveck-
lingen kan lika lätt gå i narcissistisk och självnjutande riktning, vilket kan bli följden om lära-
res personliga sidor starkt kommer att betonas. En tredje möjlig riktning betecknar Hargreaves 
som kaos, dvs. att skolan blir alltmer splittrad och lösryckt, utan känsla av gemenskap, kon-
sensus eller gemensamma mål. Slutligen lyfter han fram möjligheten att skolan allt mer kom-
mer att fokusera mer ytliga och lokala frågor på ett konservativt och kontrollerande sätt. Har-
greaves kritiska förhållningssätt till forskningstraditionen ”School effectiveness” kan förstås 
som ett avståndstagande till denna fjärde möjliga konsekvens. De forskningsresultat som Har-
greaves (1998) presenterar bidrar dock i huvudsak till att en förståelse framträder kring varför 
den inre effektiviteten stöter på problem. Med introducerandet av begrepp som exempelvis 
balkanisering, påtvingad kollegialitet, skuldfälla, individualitet, personlig omsorg, avskildhet 
och rörlig mosaik ges möjlighet till att reda ut vari förvirringen består. Samtidigt visar också 
Blossing (2004) att longitudinella studier av skolors arbetsorganisationer uppvisar en föränd-
ring i riktning mot ökat samarbete. Trots den komplicerade problematik som existerar i rela-
tionen mellan skolors arbetsorganisationer och skolors utvecklingsarbete så tycks ändå något 
hända över tid. Frågan är om detta något kan synliggöras och i så fall om vi då kan närma oss 
svar rörande den yttre effektiviteten?  
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Syfte 
Inom ramen för SABO-2-projektets ambition ställs frågor rörande det dagliga arbetet på en-
skilda skolor vars arbetsorganisationer präglas av arbetslag. Projektets kunskapsintresse foku-
serar om skolor organiserade i arbetslag bedriver ett skolutvecklingsarbete i annan utsträck-
ning i jämförelse med andra skolor och om det i så fall sker en påverkan på innehållet i sko-
lors vardagsarbete till följd av dessa arbetslag. För att sådana eventuella relationer skall kunna 
sökas och skärskådas krävs tillgång till lämpliga metoder. Om sådana relationer står att finna 
ingår det i SABO-2-projektets syfte att tydliggöra arten och graden av dessa. 
 
I denna uppsats koncentreras frågan kring vad som kan vara lämpliga metoder att använda vid 
studiet av relationer mellan skolors arbetsorganisation och skolutveckling. Det föreliggande 
arbetet riktar således in sig på att utveckla adekvata metoder för att skärskåda SABO-2-
projektets problemområde. Syftet med arbetet kan mot denna bakgrund sammanfattas i föl-
jande formulering: 

 
Arbetet strävar efter att utveckla ett analysinstrument i form av en metod för att 
tränga in i den övergripande frågeställningen om arbetsgruppers arbete i skolor kan 
sägas leda till skolutveckling samt ge exempel på hur metoden kan tillämpas. 

 
Arbetet består således av två huvudsakliga delar där den första rymmer en teoretiskt grundad 
argumentation för framtagandet av lämpligt analysinstrument. Centrala frågeställningar i den-
na del är: 

• Vad karaktäriserar arbetet i de arbetsgrupper på skolor där skolutveckling sker respek-
tive inte sker? 

• Går det att finna ett analysinstrument som fokuserar processer snarare än produkter i 
skolutvecklingsarbetet? 

• I vad mån kan skolutveckling sägas vara en fråga som rör en enskild arbetsgrupp i re-
lation till övriga medlemmar på en enskild skola?  

 
I arbetets andra del prövas analysinstrumentets tillämpbarhet. Den empiri som redovisas i 
denna del vilar på följande frågeställningar:  

• Kan det utvecklade analysinstrumentet hjälpa till och tydliggöra hur skolutvecklings-
processer tar gestalt i olika arbetsgrupper? 

• Kan det utvecklade analysinstrumentet användas i kombination med andra tidigare ut-
vecklade metoder? 

 
Arbetets andra del bär på en problematik som uppmärksammas i och med att arbetet med 
denna del står i beroendeställning till den första delen. Om arbetet med att utveckla ett analys-
instrument misslyckas eller det utvecklade analysinstrumentet visar sig vara olämpligt undan-
röjs förutsättningar för en vederhäftig exemplifiering. Men samtidigt är exemplifieringen 
nödvändig för att belysa huruvida det bakomliggande teoretiska resonemang, vilket följer av 
syftets första del, överhuvudtaget är tillämpbart. Denna svaghet i undersökningen är emeller-
tid generell såtillvida att varje metod som utvecklas för att besvara en undersöknings fråge-
ställningar, oavsett hur väl beprövade analysinstrumenten än är, nyttjar vid varje ny under-
sökning analysinstrumenten i ett nytt sammanhang. Det finns med andra ord ingen metod, där 
lämpligheten inte kan ifrågasättas och kritiseras. Vad som måhända skiljer denna studie mot 
en mer traditionell undersökning är att den primärt syftar till att utveckla ett analysinstrument 
per se, snarare än att lyfta fram sådan empiri som tagits fram med hjälp av analysinstrumentet. 
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Tillvägagångssätt 
 
 
Bakgrund 
Inom ramen för SABO-2-projektet utvaldes i Sverige totalt sett sex olika skolor som forsk-
ningsobjekt. Dessa skolor valdes på grund av att de alla på ett eller annat sätt hade gjort sig 
kända för att, åtminstone till synes ha ”kommit långt” vad avser uppbyggnad och etablering 
av arbetslag av den art som svarar mot den definition som finns i ordboken (Pedagogisk Upp-
slagsbok, 1996). 

 
”I skolan betecknar /arbetslag/ en grupp av lärare som samarbetar, framför allt med planering 
och uppföljning av verksamheten, men ibland också med undervisningen. De representerar of-
tast olika ämnen och undervisar inom samma klass eller arbetsenheter”. 
 

Som ett första steg i SABO-2-projektet genomfördes en kulturanalys våren 1999 på alla sex i 
projektet ingående skolor. De inledande kulturanalyserna skedde med hjälp av brevmetoden, 
vilken närmare beskrivs och diskuteras nedan. Skolornas personal uppmanades att skriva ett 
brev och med egna ord beskriva hur det är att arbeta på den egna skolan. Projektets ambition 
var som tidigare nämnts bl.a. att söka svar på om det existerar relationer mellan arbetslags ar-
bete och innehållet i skolors arbete och om arbetslags gemensamma arbete i förlängningen har 
några konsekvenser för elevernas arbetsvillkor, och i så fall vilka (Berg, 1999b)? Därför utlo-
vades också möjligheten att på respektive skola efter ett par år åter genomföra ytterligare en 
kulturanalys. Detta för att kunna ställa de båda kulturanalyserna i relation till varandra och på 
så sätt erhålla referensramar att bedöma den aktuella skolans utvecklingsarbete under den för-
löpta perioden. Därutöver planerades någon form av observationsstudier av arbetslagens arbe-
te under mellanperioden. Frågor som ställdes i detta sammanhang rörde sig kring hur man kan 
förstå det arbete som pågår då ett antal personer i ett arbetslag på en skola möts för att av-
handla ett antal frågor. På vilka grunder skulle man kunna avgöra om skolutveckling äger rum 
eller ej? Kunde man exempelvis veta om det överhuvudtaget pågick ett gemensamt arbete? 
Behovet av ett analysinstrument framstod som uppenbart. Det behövdes ett instrument som 
möjliggjorde en urskiljning av faktorer att beakta i det flöde av ord som utväxlas mellan ar-
betslagens medlemmar.  
 
 
Utveckling av ett nytt analysinstrument 
I och med att den övergripande frågeställningen, om innehållet i skolors vardagsarbete påver-
kas av att man infört arbetslag som arbetsform, är hämtad från SABO-2-projektet så har detta 
faktum fått avgörande betydelse för valet av teoretiska utgångspunkter. Det föreliggande arbe-
tet med att utveckla ett nytt analysinstrument för att metodiskt kunna tränga in i frågeställ-
ningen har i hög grad påverkats av att det inom ramen för projektet fanns intresse att finna en 
metod för ändamålet som överensstämde med SABO-2-projektets teoretiska referensram. De 
planerade observationerna krävde någon form av tolkningsram för att kunna ge svar på pro-
jektets frågeställningar. Tillvägagångssättet rörande syftets första del skall alltså ses som ett 
deduktivt resonemang, vilket tar sin utgångspunkt i SABO-2-projektets teoretiska referensram 
och den teori om skolan som institution och skolor som organisationer som utvecklats av Berg 
(2003a). 
 
Som tidigare antytts rymmer uppsatsens arbete till sin helhet en svaghet om ett analysinstru-
ment inte på ett tillfredsställande sätt kan utvecklas. Åtminstone krävs av de resultat som er-
hålls med hjälp av analysinstrumentet en så pass god kvalitet att en värdering kan göras i för-
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hållande till kulturanalysens resultat, dvs. resultat framtagna med hjälp av den metod, vilken 
närmare beskrivs nedan, som inom SABO-2-projektet avsågs att användas både inledningsvis 
och avslutningsvis för att erhålla svar på frågan om skolutveckling ägt rum eller ej.  
 
Det första steget för att uppnå uppsatsens syfte utgör alltså till sitt innehåll ett arbete som strä-
var efter att med utgångspunkt i Bergs (2003a) teori bygga vidare och utveckla denna. Avsik-
ten med ett framtagande av ett nytt analysinstrument är att möjliggöra en tolkning av eventu-
ella samband mellan gemensamt arbete i arbetsgrupp och skolutveckling. Analysinstrumentet 
skapas för att fokusera processer, dvs. agerandet i en arbetsgrupp som i detta fall ett arbetslag. 
Låt oss kalla analysinstrumentets användning för aktionsanalys. 
 
 
Tillämpning av aktionsanalys och kulturanalys 
Syftets andra del att ge exempel på hur metoden aktionsanalys kan tillämpas sker inom ramen 
för vad som kan karaktäriseras en fallstudie, vilket närmare diskuteras nedan. Men redan här 
kan kort nämnas att utmärkande för fallstudien är att söka efter innebörden av en specifik fö-
reteelse, i detta fall arbetslags gemensamma arbete. Detta innebär att exemplifieringen av me-
toden sker i ett sammanhang där även metoden för kulturanalys används. Att i denna fallstu-
die också inkludera de två kulturanalyser som genomförs på den aktuella skolan öppnar upp 
för en komparativ studie där det utarbetade analysinstrumentets resultat kan jämföras med re-
sultatet av de två kulturanalyserna. 

Urval av skola och arbetslag 
Denna föreliggande fallstudie begränsas till en av de i SABO-2-projekt ingående skolorna, 
vilken är belägen i en mellansvensk tätort med cirka 16.000 invånare. Kommunens bildnings-
nämnd ansvarar för tre geografiska områden. Det norra området består av fyra skolor, varav 
den aktuella skolan, fortsättningsvis kallad för Bindvideskolan, är den största. Bindvideskolan 
är en före detta högstadieskola som byggts om till en F- 9 skola. Samtliga elever i det norra 
området går år 7- 9 på Bindvideskolan, totalt fanns vid undersökningstillfället cirka 550 ele-
ver på skolan. Bindvideskolan hade under motsvarande period cirka 60 personer anställda.  
Upptagningsområdet för eleverna från förskoleklassen till år sex är det närmaste tätortsområ-
det.  Från år 7- 9 omfattar upptagningsområdet även de omkringliggande norra byarna. Ar-
betslagsorganisationen har växt fram inifrån före det att bildningsnämnden har tagit beslut om 
att all pedagogisk personal skall ingå i arbetslag. På skolan finns sedan 980101 en lokal sty-
relse bestående av föräldrar, personal, rektor, elever och adjungerad områdeschef. 
 
Två arbetslag valdes utifrån att Bindvideskolans alla arbetslag hade möjlighet att frivilligt 
anmäla huruvida de kunde tänka sig att ha en observatör närvarande vid ett antal arbetslags-
träffar, som både antecknade samt videoinspelade dessa träffar. Tre arbetslag förklarade sig 
inledningsvis vara villiga att låta sig observeras. Ett av dessa arbetslag ansvarade för elever i 
år 4-6 medan de två andra ansvarade för elever i år 7-9. Det föreföll intressant att följa ett ar-
betslag som arbetade med de yngre barnen och ett arbetslag som arbetade med de äldre. Valet 
av arbetslag, som arbetade med elever i år 7-9 gjordes mot bakgrund av att ett av dessa vid ett 
flertal tillfällen hade varit till andra skolor och hållit studiedagar om sitt arbete i arbetslaget. 
De hade också vana av att ta emot studiebesök. Utifrån SABO-2-projektets perspektiv, att stu-
dera skolor som på ett eller annat sätt gjort sig kända för att bedriva ett framgångsrikt arbets-
lagsarbete, föreföll valet tämligen givet. Att två arbetslag utvaldes istället för tre hade sin or-
sak i enbart tidsbesparande skäl. De två arbetslagen kunde observeras i två på varandra föl-
jande möten under en och samma dag. 
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Uppläggning av undersökningen 
Genom att utveckla ett analysinstrument för att sedan med dess hjälp analysera arbetslagens 
arbete ryms förhoppningar om att svar skall erhållas rörande den process med avseende på 
skolutveckling som de två olika arbetslagen vid Bindvideskolan befinner sig i under den aktu-
ella undersökningsperioden. Utgångspunkten inför utvecklandet av ett analysinstrument är att 
de svar som sedermera skall kunna analyseras fram utgör ett komplement till kulturanalysen. 
Undersökningen har därför givits en uppläggning som tar sin utgångspunkt i två skilda kultur-
analyser som genomförs vid två skilda tidpunkter på Bindvideskolan. Dessa resultat bör kun-
na besvara frågor rörande Bindvideskolans utveckling under perioden mellan de båda kultur-
analyserna. Det komparativa resultatet kulturanalyserna emellan bör således på ett eller annat 
sätt sägas kunna återspegla en process som ägt rum under den aktuella perioden.  
 
Förhoppningen är att denna resultatbild av Bindvideskolans utveckling sedan skall kunna stäl-
las i relation till den analys av de båda arbetslagens arbete som genomförs med hjälp av det 
utvecklade analysinstrumentet under en del av denna tidsperiod. Det förefaller rimligt att den-
na uppläggning skall kunna ge förutsättningar att frambringa svar på analysinstrumentets till-
lämpbarhet i förhållande till kulturanalysen, även om analysen av de båda utvalda arbetslagen 
innebär att endast en del av Bindvideskolan analyseras med hjälp av det framtagna analysin-
strumentet. Förvisso skulle det ha varit möjligt att genomföra kulturanalyser på vart och ett av 
arbetslagen var för sig, enligt den metod som presenteras nedan. Men frågan är om sådana be-
gränsade kulturanalyser förmår att få fram resultat som återspeglar kulturen i ett enskilt ar-
betslag. I kulturanalysens syfte ligger enligt Berg (1999a) att tydliggöra den dominerande kul-
tur som en skolas aktörer har att förhålla sig till. Med andra ord handlar det om att med hjälp 
av kulturanalysen finna vilka värdebaser som dominerar i kulturen. Detta för att också förstå 
vilka värderingar, tankar och förhållningssätt som skall uppfattas som motreaktioner mot den 
dominerande kulturen. 
 
Uppläggningen av undersökningen inom ramen för detta arbete har således givits följande hu-
vudsakliga utseende: 

• I fas ett genomförs en kulturanalys enligt metod som utvecklats av Berg m.fl.(1999a). 
Datainsamling sker med hjälp av brevmetoden våren 1999 och återrapportering av 
analysresultatet ges huvudsakligen muntligt till Bindvideskolan i samband med skol-
start hösten 1999. 

• Fas två innehåller två aktionsanalyser med hjälp av det nyutvecklade analysinstrumen-
tet. Två skilda arbetslags gemensamma arbete följs under en begränsad period våren 
2000, närmare bestämt fem arbetslagsträffar per arbetslag. Den relativt omfattande da-
tainsamlingen, sker i form av deltagande observation. Arbetslagsträffar videofilmas, 
samtidigt som omfattande anteckningar förs i syfte att dokumentera vad som avhand-
las och på vilket sätt detta sker. Beskrivningar från fem arbetslagsträffar från två skil-
da arbetslag sammanställs4 och återrapporteras tillsammans med en första muntlig 
analys av resultatet till respektive arbetslag hösten 2001.  

• I fas tre genomförs ytterligare en kulturanalys hösten 2002. Även denna gång sker da-
tainsamling med hjälp av brevmetoden. Återkoppling sker till Bindvideskolan i sam-
band med vårterminens start 2003. 

  
Studiet av Bindvideskolan avser således ett skeende på en specifik skola under en period av 
flera år. Undersökningen består förvisso endast av vissa nedslag och självklart har det under 

                                                 
4 Dessa beskrivningar finns återgivna i denna uppsats - de två första arbetslagsträffarna under rubriken ”Resul-
tat” och resterande träffar i bilaga A och B. 
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denna period inträffat mängder av händelser av allehanda karaktär som på intet sätt kommer 
till sin rätt i denna undersökning, men likväl bör vi kunna se på denna undersökning som en 
fallstudie.  
 
Utmärkande för fallstudier säger Merriam (1994) är en forskningsdesign som i första hand 
passar i situationer där det inte går att skilja variablerna från kontexten eller den omgivande 
situationen. Arbetet på en skola tar form i en komplex kulturell miljö som troligtvis aldrig 
fullt ut, varken kan beskrivas eller förstås. Detta till trots finns det i detta arbete en ambition 
att just söka efter samband mellan variablerna och den omgivande situationen eller annorlun-
da uttryckt kulturen. Att kunna åstadkomma en sådan komplett bild måste ändå ses som en 
omöjlighet. Dock är det kanske just detta att stå inför en omöjlig utmaning som skapar intres-
se och engagemang inför arbetet. Sökandet efter samband mellan variabler och kontext äger 
sin giltighet, även om svaret aldrig till fullo kan nås. Arbetets ansats är således hermeneutiskt. 
 
Hermeneutiken utvecklades från början från studiet av tolkning av texter men har sedermera 
vidgats till att även innefatta diskurser och handlingar. Tolkningen av ett samtal eller en texts 
mening sägs vara karaktäriserat av en hermeneutisk cirkel, vilket innebär att förståelsen av de-
larnas mening är beroende av förståelsen av helheten. Detta samtidigt som förståelsen av de-
larnas mening kastar nytt ljus över helheten så att den kan förstås på ett kvalitativt sett annor-
lunda sätt. En process uppstår, den hermeneutiska cirkeln, när den nya förståelsen av helheten 
i sin tur påverkar hur delarna i nästa stund tolkas. Det hela rör sig om en inkännande jämfö-
rande process som hela tiden pendlar mellan delar och helhet (Kvale, 1997, Thurén, 1991). 
Detta innebär att förförståelsen, vilken hela tiden förändras, har stor betydelse för tolkningen 
av vad som exempelvis sägs i en intervju. Möjligtvis kan sägas att processen är avslutad när 
den är fri från inre motsägelser. En intervju baserad på en hermeneutisk ansats kan därför in-
nehålla klargörande frågor vilka uppkommer under intervjuns gång mot bakgrund av vad som 
tidigare har sagts. Till förförståelsen kan även läggas vilka intressen som finns när det gäller 
att tolka texter, diskurser eller handlingar. Molander (1993) hänvisar till Habermas i urskil-
jandet av tre olika kunskapsintressen; det tekniska intresset som strävar efter att veta och få 
kontroll över objektiverade processer, det praktiska intresset som söker finna en förståelse för 
människans belägenhet och situation samt det frigörande kunskapsintresset som strävar efter 
att erhålla en kunskap som kan leda till att felaktigheter blottläggs och förändringar genom-
förs. Denna undersökning kan förvisso karaktäriseras som bärare av ett praktiskt intresse men 
den huvudsakliga ansatsen är ett frigörande intresse, inte minst mot bakgrund av det perspek-
tiv på skolutveckling som bildat utgångspunkt för arbetet.  
 
När Merriam hänvisar till MacDonald & Walker som definierar fallstudier som undersökning 
av ”fall i förändring”, så förefaller det uttrycket mycket väl avpassat till uppläggningen av 
detta arbetes undersökning. Att i detta sammanhang pröva de variabler som utmärker ett ana-
lysinstrument i förhållande till den omgivande situationen kan med andra ord sägas motsvara 
arbetets syfte. En tillämpning av aktionsanalysen innefattar en prövning av dess förmåga att 
frambringa svar som står i överensstämmelse med kulturanalysens resultat. Kort sagt kan sä-
gas att om de båda analysernas resultat är fria från motsägelser så bör svar rörande aktions-
analysens värde i relation till kulturanalysen kunna skönjas. 
 
Aktionsanalysen strävan är, som tidigare sagts, att synliggöra eventuella samband mellan 
gemensamt arbete i arbetsgrupp och om detta arbete kan sägas leda till skolutveckling. Tillvä-
gagångssättet att söka svar på detta, enligt den uppläggning som presenteras i denna text, kan 
beskrivas som, inom ramen för fallstudien, en form av triangulering i och med att både jämfö-
relsen mellan de två olika kulturanalyserna och analyserna av de båda arbetslagen i sig, utgör 
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två skilda metoder i arbetets strävan att söka svar kring den eventuella utveckling som sker på 
Bindvideskolan under undersökningsperioden. 
 
Det unika för fallstudier är (Cohen & Manion, 1994; Merriam 1994) inte i första hand de till-
vägagångssätt som används utan vilken relation de frågor man utgår ifrån har till slutproduk-
ten. Det handlar om en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en enhet eller före-
teelse, där syftet först och främst handlar om att finna dess innebörd. Att finna dess innebörd 
kan även innebära att fallstudiemetoden används för att pröva en teori, vanligtvis kallat 
tolkande eller analytiska fallstudier (Merriam, 1994). Dock förknippas fallstudien vanligtvis 
med ett arbete som syftar till att finna en teori. Inom ramen för detta arbete så kan fallstudien 
som metod ses utifrån båda dessa perspektiv. Det finns inom ramen för arbetet en ansats att 
finna innebörden av arbetslags skolutvecklingsarbete i relation till den teoretiska referensram 
som SABO-2-projektet utgår ifrån men samtidigt strävar också arbetet efter att vidga förståel-
sen för den skolutvecklingsprocess som pågår genom att pröva ett nytt analysinstruments till-
lämpbarhet. 
 
När ett analysinstrument skall utvecklas för användning inom ramen för en fallstudie bör hän-
syn tas till vad Merriam (1994) uttrycker med stöd av Stake. Merriam säger att utmärkande 
för kunskaper från fallstudier är att dessa: 

• är mer konkreta och står mer i samklang med vår erfarenhet eftersom de är levande 
och direkta snarare än abstrakta och teoretiska 

• är grundade i olika kontexter 
• blir mer utvecklade genom forskarens tolkning, när denne för in egna erfarenheter och 

egen förståelse, något som möjliggör generaliseringar 
• baseras på en viss referenspopulation som forskaren bestämmer 

 
När det nya utvecklade analysinstrumentet värderas, med stöd av den ovan presenterade fall-
studien förefaller det möjligt att göra denna värdering i förhållande till ovanstående krav på en 
fallstudies kunskaper.  
 
Uppläggningen av undersökningen innebär således att uppsatsarbetet inledningsvis kommer 
att ägnas åt att utveckla ett analysinstrument varefter dess användning exemplifieras inom ra-
men för en fallstudie där också två kulturanalyser genomförs vid två skilda tillfällen. Med det-
ta som grund finns det anledning att också tydliggöra kulturanalysen som metod.  

Kulturanalysen som metod 
Berg (2003a) ser den ostrukturerade intervjun som en metod för datainsamling i samband med 
genomförandet av en kulturanalys. Det rör sig om en öppen intervju där intervjupersoner 
uppmuntras att med egna ord, utan styrning av detaljfrågor, ge uttryck för sina upplevelser om 
arbetsförhållandena både i stort som i smått. Hållningen vid en öppen intervju bygger på att 
det hos den intervjuade alltid finns en unik kunskap om det som studeras. En kunskap som 
forskaren inte har möjlighet att besitta. Detta förhållningssätt rymmer således en ödmjukhet 
inför det som studeras. En ödmjukhet och en nyfikenhet innebärande att forskaren, så långt 
det är möjligt, förhåller sig öppet till undersökta fenomenen med förhoppning om att upptäcka 
nya dimensioner som forskaren tidigare inte insett eller förstått. Detta förhållningssätt innebär 
att forskaren inser att varje ansats att ställa riktade frågor riskerar att leda i fel riktning. En rik-
tad fråga kan leda till validitetsproblem. Ambitionen att erhålla en tillförlitlig bild av kulturen 
riskerar att sakna förutsättningar att uppnås om någon utanför kulturen definierar vilka frågor 
som är viktiga att besvara, eftersom vederbörande just står utanför kulturen. I ett sådant läge 
ställs forskaren inför frågeställningar av karaktären; Frågade jag nu fel saker? Det jag frågade 
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om, var det relevant i sammanhanget? Missade jag centrala frågor som jag borde ha ställt? 
Hur mycket påverkar mina frågors inriktning de svar som den intervjuade ger mig? I vad mån 
svarade den intervjuade på vad jag ville veta snarare än vad den intervjuade visste?  
Kvale (1997) liknar intervjuaren vid en resenär som är på väg mot en berättelse som skall be-
rättas vid hemkomsten, innebärande att begreppet intervju får en tonvikt på samspelet mellan 
två personer som samtalar om ett ämne vilket är av gemensamt intresse för båda parter. 
Franskans entrevue och engelskans interview - ”mellan två seenden”, ”mellan två synpunkter” 
tydliggör innebörden av begreppet intervju. Det handlar i grunden om förståelse. 
 
Medvetenheten om samtalets innebörd utgör skiljelinjen mellan den ostrukturerade intervjun 
och det vardagliga samtalet, i och med att samtalets syfte och struktur styr utformningen och 
omfattningen. I grunden råder således en ojämlikhet i det att intervjuaren styr samtalet på ett 
medvetet sätt samtidigt som den intervjuade kan deltaga i samtalet utan att bära på samma 
medvetenhet. I däremot en filosofisk diskurs för båda parter ett medvetet samtal på en jäm-
ställd nivå, i det att de ifrågasätter varandras argument i sökandet efter kunskap (Kvale, 1997). 
 
Att genomföra en kulturanalys med hjälp av ostrukturerade intervjuer av en skolas alla aktörer 
innebär dock att mycket stora arbetsinsatser måste tillgripas, vilket i sig kan bli ett problem. 
Berg (2003a) löser detta problem genom att i första hand intervjua de aktörer som bedöms 
vara kodbärare av en aktuell skolas kultur, dvs. de personer som har rollen av att i gemen-
samma sammanhang uttrycka, men som också av övriga aktörer ges tillåtelse till att uttrycka, 
de värderingar, tankar och förhållningssätt som överensstämmer med kulturen.  
Ett alternativt sätt att lösa problemet är att ge den ostrukturerade intervjuns öppna frågeställ-
ning till alla aktörer samtidigt och att be alla intervjupersoner att skriftligt via ett brev fortsätta 
samtalet. 

Datainsamling via brevmetoden 
Brevmetoden kan sägas påminna om både en enkät och en intervju. Liksom enkäten når 
brevmetoden ut till alla aktörer på ett förhållandevis smidigt sätt, genom att alla uppmanas att 
skriva ett brev utifrån en öppen frågeställning. Brevet kan skrivas vid en gemensam på för-
hand bestämd tidpunkt eller exempelvis inom en tidsperiod med ett sista inlämningsdatum. 
Det kan skrivas på arbetsplatsen eller på annan valfri plats. Möjligheter finns även att låta per-
soner samtala med varandra om vad som skall skrivas. Grundtanken är dock den att brevet 
skrivs utifrån en personlig utgångspunkt, samt undertecknas såsom god brevetik förutsätter. 
Ett undertecknande möjliggör även för undersökaren att återkomma med kompletterande frå-
gor om något i innehållet ter sig svårt att förstå eller om väsentliga aspekter på arbetet endast 
antyds och som det kan vara värdefullt att efterfråga mer information om. Genom att låta per-
sonal på en skola skriva ett brev utifrån en öppen frågeställning, som exempelvis: ”Kan du 
beskriva för oss hur det är att arbeta på den här skolan?” eller ”Beskriv för oss hur det är att 
arbeta på Bindvideskolan, hur du upplever arbetsförhållandena!”, erbjuds informanterna att 
utifrån egna utgångspunkter välja vad som ter sig angeläget att berätta om. Via den öppna frå-
geställningen skapas således likheter med den ostrukturerade intervjun. I stort bör därför 
brevmetoden kunna ses som ett komplement och/eller ett alternativ till den ostrukturerade in-
tervjun, inte minst mot bakgrund att metoden kan kompletteras med intervjuer. Nackdelen att 
det kan vara svårt att tidsmässigt följa upp brev i form av personliga intervjuer, står mot för-
delen att brevmetoden når ut till alla. En svaghet i metoden kan också sägas ligga i det att 
brevskrivandet förutsätter ett engagemang från brevskrivaren, varför det hela kräver en grund-
lig förankringsprocess. Metoden står och faller med att alla aktörer verkligen skriver ett ut-
tömmande brev som på ett rikt sätt beskriver hur det är att arbeta på den egna skolan. Brevens 
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kvalitet är också avhängig av brevskrivarens stilistiska förmåga och språkliga utvecklingsnivå 
(Berg, 2003a). 

Databearbetning 
Inledningsvis läses varje enskilt brev en eller ett flertal gånger i syfte att finna vilka budskap 
som brevskrivaren vill lyfta fram. I denna första fas, innan någon resultatbild börjat växa 
fram, nedtecknas intryck utifrån ett mer spontant och intuitivt förhållningssätt. Utsagor som 
lyfter fram kärnan i respektive brevskrivares budskap markeras.  
 
Därefter vidtar ett mer systematiskt arbete där varje brev noggrant studeras i ljuset av de tre 
dimensioner som Berg (1999a) konstruerat5. Utsagor som på ett eller annat sätt ger uttryck för 
samverkan, planering eller förändring sorteras in i dessa tre kategorier. När utsagor kategori-
seras (vertikalt) på detta sätt motsvarar det en kategorisering av olika varianter av organisatio-
nella förhållningssätt vilka har sin grund i olika värdebaser på institutionell nivå. Samver-
kansdimensionen spänner från ett individualistiskt till ett samarbetsinriktat förhållningssätt till 
det dagliga arbetet. Planeringsdimensionen ger uttryck för en kultur som omfattar allt från ett 
nuorienterat dagligt arbete till ett vardagsarbete med medveten framförhållning. Slutligen så 
spänner förändringsdimensionen mellan ett konservativt förhållningssätt till ett i kulturen eta-
blerat sätt att utföra det dagliga arbetet och ett flexibelt förhållningssätt till detsamma. De tre 
olika dimensionerna bildar en tolkningsram för förståelsen av kulturen, något som möjliggör 
generaliseringar i enlighet med diskussionen ovan. 
 
I de fall då utsagorna i respektive kategori uppfattas som bärare av vitt skilda innehåll trots att 
de sorterats in i en gemensam kategori så ankommer det på undersökaren att utifrån dataun-
derlaget sortera utsagorna i unika, från kulturen sprungna, (horisontella) kategorier. Framta-
gandet av dessa kategorier sker genom att utsagor (delar) ställs i relation till brevens huvud-
sakliga budskap (helhet).  Detta arbete, som i egentlig mening redan startat i och med att det 
första brevet börjat bearbetas kan ses som ett exempel på ett hermeneutiskt tolkningsarbete. 
 
Bearbetningen av dataunderlaget mynnar ut i en matris, skapad av horisontella respektive ver-
tikala kategorier, vilken fylls med mönsterbildande utsagor, dvs. valda utsagor som återspeg-
lar värderingar, tankar och förhållningssätt i dataunderlaget. De sorterade utsagorna inom re-
spektive ruta i den uppkomna matrisen kan liknas vid pusselbitar (Berg, 2003a) vilka sorterats 
med anledning av något specifikt karaktärsdrag. Metaforen äger sin analogi i det att de sorte-
rade pusselbitarna lika lite som de sorterade mönsterutsagorna i sig uttrycker en bild av något 
slag. Det är först när de olika delarna sammanfogas, ställs i relation till varandra som en bild 
framträder. Det föreligger således ett omfattande tolkningsarbete innan konturerna av en kul-
turbild framträder. Ett tolkningsarbete som tar stöd i den teoretiska referensram vari kultur-
analysen har utvecklats. En skolas kultur menar Berg (2003a) kan förstås som en organisatio-
nell variant av skolans institutionaliserade värdebaser.  

Jämförelse av två kulturanalyser 
Även jämförelsen av de två kulturanalyserna som utförs på Bindvideskolan sker utifrån en 
hermeneutisk ansats på så sätt att de båda kulturanalysresultaten studeras var för sig och i re-
lation till varandra för att söka svar på den förändring som eventuellt ägt rum på Bindvidesko-
lan samt vad och vilka mönster som i så fall utmärker denna. Om det går att konstatera att 
Bindvideskolans aktörsberedskap för skolutveckling förändrats under perioden finns förhopp-

                                                 
5 se sidan 11 i detta arbete 
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ningar om att det skall vara möjligt att även finna svar på frågan om skolutveckling har ägt 
rum eller ej.  
 
 
Svagheter med tillvägagångssättet 
Huruvida resultaten från en fallstudie äger någon generaliserbarhet kan alltid ifrågasättas. 
Detta kan ske mot bakgrund av att det just rör sig om ett enskilt fall och inget mer, som i detta 
fall en specifik skola och specifikt endast två arbetslag på denna skola. Den förförståelse som 
forskaren bär med sig kan också ses som en svaghet och måhända är den enskilde forskarens 
förförståelse avgörande för vilket resultat som uppnås. Att så långt det är möjligt redogöra för 
den egna förförståelsen låter sig också mycket lättare sägas än att de facto göras. När vet en 
person vilken förförståelse som vederbörande bär med sig? Men troligtvis är framväxten av en 
ökad medvetenhet hos forskaren om dennes egen förförståelse en av ingredienserna i den pro-
cess som benämns den hermeneutiska cirkeln. Ju djupare forskaren träder in i materialet desto 
större medvetenhet om de egna förutfattade meningarna kommer troligtvis parallellt att fram-
träda. Thurén (1991) menar till och med att den hermeneutiska cirkeln är ett argument mot 
kunskapsrelativism. Med andra ord kan alltså en svaghet, om den tas på allvar, vändas till en 
tillgång. I grund och botten kan all kunskap hävdas vara bärare av en subjektiv eller kulturell 
förförståelse. Utifrån en position som ser kunskap och lärande som en sociokulturell företeel-
se (Säljö, 2000) så kommer argumentet att en fallstudie inte kan ge generaliserbara resultat att 
te sig tämligen irrelevant, eftersom detta argument kan påföras all kunskap. Tvärtom så kan 
endast en medvetenhet om svårigheterna att generalisera kunskaper möjliggöra att kunskaper 
faktiskt kan göras generaliserbara.  
 
Den teoretiska referensram som omger detta arbete kan felaktigt uppfattas som normativ i så 
motto att budskapet tolkas så att det alltid är av godo att upptäcka respektive erövra det frirum 
som enligt Berg (2003a) kan existera. Om och i så fall, när denna tolkning görs, så utgår dis-
kussionen ifrån ett förgivet tagande av rådande värdebaser i samhället. På en institutionell 
nivå finns det dock alltid anledning att ifrågasätta om rådande samhälleliga värdebaser är av 
godo eller inte, vilket har till följd att i skolutvecklingsbegreppet innefattas även förmågan att 
ifrågasätta och problematisera de yttre gränser som omger skolan. Det finns således en för-
förståelse inom arbetets teoretiska referensram, som kan jämföras med Habermas frigörande 
perspektiv. Huruvida denna förförståelse kan komma att påverka analysarbetet kan vara svårt 
att sia om. Ytterst, men ändå utanför ramen för detta arbete, finns en förhoppning om att re-
sultaten skall kunna vara ett stöd för skolors aktörer i deras strävan att på pedagogikens och 
elevernas villkor, driva ett skolutvecklingsarbete. 
 
En svårighet som också kan uppfattas som en svaghet gäller den slutliga rapporteringen. Efter 
att en tolkning av olika utsagor gjorts, så krävs det av forskaren en förmåga att mediera inne-
hållet till en språklig dräkt som äger relevans med den förståelse som forskaren uppnått i en-
lighet med det hermeneutiska angreppssättet. Det är på intet sätt givet att en akademisk språk-
dräkt ger innehållet bästa rättvisa. 
 
Dessutom tål att upprepas det faktum att uppsatsarbetet står och faller med utvecklingen av ett 
analysinstrument som möjliggör en aktionsanalys, dvs. det arbete som nästa kapitel avser att 
behandla. 
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Aktionsanalys 
 
 
Teoretiska utgångspunkter   
Berg (1995) definierar skolutveckling som en fråga om att upptäcka det frirum som står till 
skolors förfogande samt i ett nästa steg att erövra detta frirum. Denna definition ger vid han-
den att skolutveckling ses som en process vilken sker i två steg. Vid ett utvecklande av ett 
analysinstrument som kan tillämpas vid bedömningar av om skolutveckling äger rum eller ej, 
i enlighet med detta perspektiv, behöver detta analysinstrument således beakta både upptäckt 
och erövrande. I en första fas skall analysinstrumentet vara ett stöd för konstaterandet huruvi-
da en upptäckt av frirummet sker eller inte. I en andra fas krävs av analysinstrumentet egen-
skaper som möjliggör ett konstaterande huruvida denna upptäckt leder till ett förändrat dagligt 
arbete eller ej.  
 
Det sökta analysinstrumentet kan sägas vara, i enlighet med frirumsmodellen, ett instrument 
med vars hjälp agerandet i denna modell analyseras. Avsikten är att finna en möjlighet att 
analysera den process som utgörs av både upptäckt och erövrande dvs. en aktionsanalys. 
 
Det handlar således om att studera förändringar av skolors dagliga arbete, vilket i frirumsmo-
dellen åskådliggöras som förändringar av modellens inre gräns. Över tid kan dock både mo-
dellens yttre och inre gräns komma att förändras som ett resultat av en skolas gemensamma 
arbete. Ponera att en skola upptäcker sitt frirum i något avseende och att man vid denna upp-
täckt både förmår att utmana och påverka den egna kulturen samt förmår att kritiskt ifrågasät-
ta och påverka beslut på den politiska nivån, dvs. utöva en påverkan på både realiseringsare-
nan och formuleringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000). Å ena sidan rör det sig då om en 
förändring av det dagliga arbetet på den enskilda skolan inom ramen för de yttre gränser som 
omger skolan. Ett erövrande av frirummet handlar i detta fall om en förändring av frirumsmo-
dellens inre gränser. Å andra sidan kan en påverkan från skolans aktörer även riktas mot den 
politiska nivån. Ett sådant agerande involverar aktörer utanför den enskilda skolan, vilket med 
största sannolikhet innebär betydligt långsammare processer. Men om agerandet resulterar i 
förändrade styrdokument förändras istället frirumsmodellens yttre gränser, medförande att 
villkoren för den enskilda skolans möjlighet att upptäcka och erövra frirummet förändras. En 
skolas utvecklingsarbete kan i ljuset av denna diskussion förstås som möjlig att bedriva på två 
olika nivåer, både på organisationell och institutionell nivå. I det fortsatta arbetet, inom ramen 
för aktionsanalysens tillämpning, kommer dock fokus att helt och hållet ligga på den organi-
sationella nivån. Med denna utgångspunkt kan nedanstående figur åskådliggöra en förändring 
av en skolas inre gränser. 
 
            tidpunkt B 
 
       
      tidpunkt A 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2  Frirumsmodellen i ett skolutvecklingperspektiv 
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I ovanstående figur kan pilarna, vilka utgår från modellens inre gräns vid tidpunkt A, sägas 
utgöra de utblickar som en arbetsgrupp, exempelvis ett arbetslag på en skola, gör från denna 
tidpunkt och framåt. Utblickarna, i form av kreativa tankar, sprungna ur reflektion och ställda 
i relation till styrdokumenten, kan sammanfattas som de upptäckter av frirummet som görs. 
Arbetsgruppen ser i denna första fas nya möjligheter att bedriva sitt arbete. Upptäckten av ett 
frirum innebär att arbetsgruppen eller flera arbetsgrupper tillsammans på en enskild skola för-
står att de grundläggande värdebaser som det dagliga arbetet vilar på kan förändras. Annor-
lunda uttryckt kan sägas att det utvecklas nya samtalsinnehåll, att nya perspektiv på skolans 
verksamhet framträder. Upptäckten av ett frirum medför samtidigt att arbetsgruppen utvecklar 
en insikt om hur långt ett förändrat dagligt arbete i sig kan drivas utan att stå i motsättning till 
rådande styrdokument6. 
 
I skolutvecklingens andra fas, erövringsfasen, förändras det dagliga arbetet mot bakgrund av 
de upptäckter som gjorts. Ytterst handlar detta om ett arbete som kan betecknas som sko-
lors/arbetsgruppers transformering av skolans institutionella uppdrag till gemensamma upp-
gifter. Med uppgifter menas i detta sammanhang den tolkning av skolans alla uppdrag som tar 
sig uttryck i skolors dagliga arbete. När skolor i det dagliga arbetet realiserar vad som formu-
lerats i gällande styrdokument omvandlas, transformeras, uppdrag till uppgifter. I frirumsmo-
dellen kan uppdrag förstås som ett begrepp vilket tillhör den institutionella nivån, de yttre 
gränserna, medan uppgifter är ett begrepp som tillhör den organisationella nivån och frirums-
modellens inre gränser. Den grövre streckade linjen symboliserar i figuren den nya grund på 
vilket arbetet vilar efter en tid, vid tidpunkt B. Delvis andra värdebaser har etablerats och om-
satts till ett i vissa stycken förändrat dagligt arbete. Den enskilda skolan har explicit eller im-
plicit för sig själv formulerat delvis nya gemensamma uppgifter. En sådan förändring kan för-
visso vara svår att direkt uppfatta i vardagsarbetet, eftersom ett dagligt arbete byggt på en an-
nan grund på ett ytligt plan inte nödvändigtvis behöver framstå i så annorlunda dager jämfört 
med tidigare arbete. Skillnader kan exempelvis ligga i att andra diskussioner förs utifrån likar-
tat arbete, medförande att ett annat lärande skapas och att andra slutsatser dras.  
 
De två exempel på inre gränser, vid tidpunkt A och B, som åskådliggörs i figuren ovan har 
också medvetet getts ett utseende som visar att en förändring av de inre gränserna, i betydel-
sen ett erövrande av frirummet, inte med självklarhet skall uppfattas som en utvidgning av de 
inre gränserna. Frirumsmodellen kan leda tanken fel om den tolkas så att den ultimata skolut-
vecklingsprocessen skall leda till att de inre gränserna vidgas till att bli likställda med de yttre 
gränserna. Modellen skall inte uppfattas som att det är möjligt att mäta skolutveckling i form 
av en ytförändring av utrymmet inom modellens inre gränser. Att en enskild skola skulle kun-
na organisera sitt arbete så att det dagliga arbetet motsvarar alla de möjligheter som erbjuds 
inom ramen för vad styrdokumenten uttrycker är i sig en omöjlighet, eftersom skolans institu-
tionella uppdrag innehåller motsättningar. Berg (2003a) tydliggör detta i sin diskussion kring 
institutionella imperativ. Inom ramen för de yttre gränserna öppnas således möjligheter att 
välja olika fokus, olika prioriteringar, olika förhållningssätt etc. Allt kan inte göras samtidigt. 
Val måste göras. Skolutveckling handlar i ljuset av detta perspektiv om att göra medvetna val. 
På ett teoretiskt plan är det möjligt att upptäcka alla de olika möjligheter som erbjuds inom 
ramen för de yttre gränserna, men erövrandet handlar om val, där exempelvis tidigare etable-

                                                 
6 Den upptäckt som åskådliggörs med hjälp av en streckad pil i figuren ovan kan sägas motsvara ett ifrågasättan-
de av de yttre gränser som skolan som institution är bärare av. Denna upptäckt kräver ett påverkansarbete som 
vinner gehör på institutionell nivå innan ett erövrande kan få legal status. Att förändra det dagliga arbetet så att 
delar av arbetet befinner sig utanför de yttre gränserna, vore att gå för långt, i legal mening. Det kan inte längre 
betraktas som skolutveckling. 



 32 

rade värdebaser i kulturen överges efter att upptäckter gjorts. Berg (2003a) menar att fri-
rumsmodellen inte skall tolkas alltför bokstavligt utan istället ses som en begreppsapparat 
som gör det möjligt för oss att utifrån detta perspektiv förstå vad skolutveckling handlar om.  

Aktionsanalys - ett komplement till kulturanalysen 
I den frirumsmodell som diskuterats ovan kan de inre gränserna, på ett symboliskt plan, ses 
som en grafisk bild av kulturanalysens resultat, dvs. den aktörsberedskap som den aktuella 
skolan besitter för att bedriva ett skolutvecklingsarbete. Analysen är dock bunden till tid och 
rum. Resultatet kan endast avse den aktörsberedskap som råder vid ett visst specifikt tillfälle i 
ett unikt historiskt sammanhang. Om däremot kulturanalysen skall kunna omfattas av en tids-
dimension, med möjligheter att även fastställa en skolas förmåga att upptäcka och erövra sitt 
frirum skulle även svar kunna erhållas huruvida en skola utvecklas eller ej. Den aktuella frå-
gan gäller således hur en analysmodell som förmår att beakta agerandet i kulturen skulle kun-
na utformas. 
 
Den lösning som ligger närmast till hands är att genomföra ytterligare en kulturanalys vid ett 
senare tillfälle. Komparativa data kan då erhållas, med vars hjälp slutsatser rörande föränd-
ringar i aktörsberedskapen bör kunna dras. Sådana eventuella förändringar bör på ett indirekt 
sätt också kunna utgöra svar om den enskilda skolan utvecklas eller ej. Man kan i princip tän-
ka sig att två jämförande kulturanalyser kan ge data som svarar mot frågan om skolan upp-
täcker sitt frirum och om skolan erövrar detta frirum. Dock förefaller det svårt att dra slutsat-
ser om processen i sig, dvs. själva upptäckandet och själva erövrandet, i ett datamaterial som 
avspeglar aktörsberedskapen vid två skilda specifika tillfällen. Det förefaller därför som ett in-
tressant komplement till kulturanalysen om en aktionsanalys kan göras, dvs. en analys av själ-
va agerandet i organisationen. Ett agerande ställt i relation till upptäckandet och erövrandet av 
det egna frirummet. 
 
Att agerandet i sig är en del av kulturen stöds av Scheins (1988) resonemang. Kulturen kan 
enligt Schein förstås i tre nivåer. Den första nivån är också den synliga nivån. På denna första 
nivå framträder kulturen i det som görs. Det är just agerandet och agerandets synliga resultat 
som bildar kulturella mönster i beteendet och kulturella skapelser. Det synliga omfattas då 
också av det som hörs via det talade språket och det som framstår via det skrivna språket i 
form av allehanda handlingar såsom tjänstefördelning, schema, beslutsprotokoll etc. Det som 
är synligt i en organisation är dock inte alltid uttydbart. Det som sägs och uttrycks är avspeg-
lingar av värderingar och värdebaser. Men att dra slutsatser på grundval av endast det synliga 
är dock vanskligt säger Schein eftersom det är mycket svårt att med säkerhet svara på vad det 
synliga agerandet i egentlig mening är en avspegling av. Dock kan sägas att agerandet är styrt 
av kulturens mera underliggande nivå två och tre. Nivå två menar Schein är de värderingar i 
kulturen som finns på en högre grad av medvetandenivå. Det rör sig om värderingar som i 
viss mån finns uttalade i till exempel policydokument, men också i spontana tankar om hur 
det borde vara i relation till hur det är. Många gånger kan det visa sig att olika värderingar 
som finns representerade i kulturen, i sig, kan vara motsägelsefulla i förhållande till varandra. 
Olika värderingar kan därutöver omfattas i högre eller lägre grad som gemensamma sådana i 
organisationen som helhet. Schein säger att värderingarna är antingen testbara i den fysiska 
omgivningen eller testbara genom social konsensus. Vi rör oss här i ett gränsland, där det kan 
handla om värderingar som håller på att formas till värdebaser, dvs. grundantaganden som 
inte längre är synliga i organisationen. Ett grundantagande kan ses som något självklart, som 
tas för givet. När så sker kommer grundantagandet att bilda den bakgrund mot vilket allt det 
synliga framträder. Denna process, från värdering till värdebas, kan förklaras genom att det 
alltid är en värdering som hjälper oss att hantera en ny problemsituation där vi saknar erfaren-
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het som kan hjälpa oss att lösa situationen. Om det visar sig att denna situation löses med 
hjälp av det förslag som växer fram ur värderingen så har processen inletts. Uppkommer en 
liknande situation igen och samma lösningsförslag används kan den ursprungliga värderingen 
utvecklas till en värdebas. Men som sagt alla värderingar undergår inte denna process. Men de 
som gör det, kommer att i hög grad forma kulturen. Detta är vad Schein kallar kulturens nivå 
tre, dvs. de grundantaganden, värdebaser, som tas för givna. De är osynliga och icke uttalade, 
de existerar på ett omedvetet plan. De utgör den livsvärld som bildar tolkningsram för tolk-
ningen av nya händelser i kulturen, vilket i sig kan verka konserverande. Schein (1988, s.9) 
definierar kultur som: 
  

a pattern of basic assumptions-invented, discovered, or developed by given group as it learns to 
cope with its problems of external adaptation and internal integration-that has worked well 
enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to 
perceive, think, and feel in relation to those problems. 

 
De underliggande värdebaserna på nivå tre är de grundantaganden som exempelvis kan leda 
till etnocentrism. Relationen till omgivningen, hur man ser på den, handlar med andra ord om 
uppfattningar rörande verkligheten, tiden och rummet. Den människosyn som kulturen omfat-
tas av innebär antaganden kring människans natur, aktivitet och relationer människor emellan. 
Det handlar annorlunda uttryckt om ”teorier i handling”, vilka i sig är näst intill omöjliga att 
konfronteras med eller att diskutera, så länge dessa förblir osynliga. Spontant kan dock en 
synliggörande process uppstå vid exempelvis möten över kulturgränser. Om detta sker öppnas 
diskussionsmöjligheter, där förutsättningar skapas för att upptäcka att det rådande och själv-
klara endast utgör ett exempel på värdebaser vilka kan vara rådande. 
 
Att i en aktionsanalys studera agerandet bland deltagarna på en skola bör därför mot bakgrund 
av Scheins teori kunna ses som ett komplement till kulturanalysen. I aktionsanalysen bör för-
hoppningsvis aktörsberedskapen visa sig över tid. Det är i agerandet som kulturen visar sig 
och blir synlig men agerandet är i sig svårtydbart om det endast står för sig själv. Med stöd av 
kulturanalysens resultat bör dock aktionsanalysen kunna bidra med en förståelse som går dju-
pare när det gäller att erhålla svar på frågan om skolutveckling äger rum eller ej. 

Aktionsanalysens två dimensioner 
Med utgångspunkt i definitionen att skolutveckling handlar om att upptäcka och erövra fri-
rummet så framträder två processer vilka både kan sägas vara inflätade i och skilda från var-
andra. Exempelvis kan ett erövrande i egentlig mening inte komma till stånd med mindre än 
att det existerar någon form av upptäckt från ett tidigare skede. Samtidigt kan den sortens age-
rande utvecklas, som krävs för att ett erövrande skall kunna förverkligas, utan att ha föregåtts 
av en upptäckt av frirummet. De två olika processerna kan sägas röra sig i två skilda dimen-
sioner, innebärande att olika kombinationer av dessa processer kan ses som möjliga.  

Reflektionsdimensionen 
Den första dimensionen avser upptäckandet av frirummet. En upptäckt betyder att man erfar 
något nytt, att något tidigare okänt blir känt. En nyckel i detta sammanhang är reflektionen. 
Bengtsson (1996) låter oss förstå att reflektionsbegreppet kan förstås på många olika sätt. Det 
kan uppfattas som något som sker i handlandet eller som en kognitiv verksamhet skild från 
handlandet. Vidare kan reflektion i sig uppfattas som en handling, en slags självforskning. 
Gemensamt är dock att reflektionen antas ha en upplysande funktion vilken bidrar till ett 
självständigt handlande.  
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Bengtsson skiljer mellan reflektion som självreflektion och reflektion som tänkande. Med 
självreflektion avses en process där människan upptäcker sig själv som person, där hon ser in 
i sitt inre, sin psykiska och andliga verksamhet men också sin existentiella tillvaro. Ett tän-
kande kan däremot vara ett begrundande av det egna arbetet eller över ett föremål vilket som 
helst samt någon form av kombination dem emellan. För att skilja mellan dessa två olika sätt 
att se på begreppet reflektion tar Bengtsson stöd av begreppet självförståelse. Han säger att ett 
tänkande kan ske utan någon form av självreferens, där tankar och slutsatser ytterst inte berör 
personen själv. En förändrad självförståelse uppnås därför inte med självklarhet genom att 
man exempelvis tänker om och kring det egna arbetet. Vad som krävs är att man upptäcker 
något, att man når fram till en självupptäckt. När och om man har gjort denna upptäckt fyller 
tänkandet sin funktion eftersom tänkandet då relateras till upptäckten och på så sätt kommer 
en självreflektion till stånd. Bilden av ”det inre” förändras, en ny självförståelse uppstår. Detta 
”inre” kan ses som de värdebaser varpå aktörsberedskapen vilar.  
 
Reflektion som tänkande kan relateras till Kansanens (1995) diskussion om lärares pedago-
giska tänkande i två olika nivåer. Visserligen menar han att det är långt ifrån givet att det rör 
sig om ett hierarkiskt tänkande där den ena nivån står över den andra, men likväl så kan de 
olika nivåerna hjälpa oss att förstå och analysera lärares tänkande kring pedagogiskt arbete. 
Den första nivån ses som en mer intuitiv nivå där olika mål står i fokus beroende på den unika 
situation som läraren befinner sig i och vilken aspekt som för tillfället är aktuell. Detta tän-
kande skapar argument som kan förklara lärares agerande. Den andra tänkandenivån är en 
metanivå, där ett rationellt tänkande relaterar övergripande teoriers återverkningar på den dag-
liga pedagogiska verksamheten. På denna nivå hämtas argument som kan rättfärdiga lärares 
dagliga arbete. Ett tänkande på metanivå kan troligtvis skapa förutsättningar för upptäckter 
men att någon form av självupptäckt som förändrar självförståelsen med automatik skall följa 
av detta tänkande är på intet sätt given. 
 
Även Alexandersson (1994) resonerar kring reflektion som ett tänkande vilket sker på olika 
nivåer. Han presenterar fyra olika nivåer men menar att det går en viktig skiljelinje mellan 
den andra och den tredje nivån i det att det först på den tredje nivån sker en reflektion som 
utmanar det egna tänkandet. Reflektion på den första nivån menar Alexandersson handlar om 
ett öppet, vardagligt och spontant tänkande där olika företeelser i tillvaron återspeglas utan att 
reflekterandet görs till en medveten handling. På den andra nivån så karaktäriseras tänkandet 
av ett fokuserat tänkande. Tänkandet sker i ett specifikt syfte, det kan röra sig om problemlös-
ning, eller exempelvis tillbakablickar där förklaringar till olika händelser sökes. Tänkandet på 
denna nivå fokuserar tekniker och metoder för att uppnå specifika mål, men grunden för tän-
kandet ifrågasätts i egentlig mening inte. Traditioner, tumregler, auktoriteters uppfattningar 
etc. bildar en ram för tänkandet vilken styr reflektionens innehåll på denna nivå. Gemensamt 
för nivå ett och två är att det egna tänkandet aldrig utmanas, det finns inom ramen för detta 
tänkande inget ifrågasättande av att tankegångarna kan vara inne på ett tvivelaktigt spår. Tän-
kandet kring en eventuell lösning av ett problem leder exempelvis inte till ett reflekterande 
om det så kallade problemet över huvud taget behöver uppfattas som ett problem. Vi kan se 
ett reflekterande på dessa två första nivåer som ett tänkande vilket inte utmanar den sociokul-
turella sfär i vilken reflektionen äger rum.  
 
Ett reflekterande på nivå tre handlar om ett mycket medvetet tänkande. Det handlar om ett 
tänkande som dock inte sker spontant, såvida det inte utlöses av någon form av kulturellt 
möte, där olika värdebaser konfronteras. Snarare rör det sig om ett reflekterande som behöver 
planeras, som kräver sin egen tid och sitt eget rum. Denna typ av reflektion innebär en distan-
sering från det egna jaget, vilket inte självklart sker inom människan eftersom hennes ”natur-
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liga inställning är framåtriktad mot det som händer och finns runt omkring henne i världen” 
(Bengtsson, 1996). Den kan dock komma till stånd genom ett medvetet förhållningssätt till de 
egna handlingarna samt genom dialog och forskning. Utmärkande för reflektionen på denna 
nivå säger Alexandersson (1994), är att den praktiska verkligheten i sig ställs i relation till 
principer för densamma, vilket i sig även innebär att reflektionen på denna nivå kräver kun-
skaper som hör hemma utanför den egna kulturella miljön. När jämförelser av exempelvis det 
dagliga arbetet i skolor görs i förhållande till teorier om hur detta arbete kan förstås eller för-
klaras så öppnar reflektionen upp för alternativa sätt att förstå de egna erfarenheterna. Nya 
förklaringar kan uppfattas. Det skapas möjligheter till upptäckter som utmanar både eget tän-
kande och egna förhållningssätt. Ett reflekterande kan utöver dessa tre beskrivna nivåer även 
ske på en ytterligare högre nivå. Det rör sig då om, på nivå fyra, ett reflekterande som kan be-
skrivas som ett tänkande över det egna medvetandet. På denna nivå är den egna personen sna-
rare objekt än subjekt, så långt nu detta är möjligt. Det rör sig om reflektion på en metanivå, 
där reflektionen enkelt uttryckt handlar om att förstå varför personen tänker som han eller hon 
tänker. Det handlar om att förstå sin kulturella miljö i relation till att inget i egentlig mening 
är givet och bestämt. Ett tänkande på denna nivå kräver en hög grad av medvetenhet om re-
flektionens tillvägagångssätt och syfte. 
 
På ett teoretiskt plan kan vi tänka oss att det reflekterande samtal som äger rum i en arbets-
grupp, som exempelvis ett arbetslag, bör kunna befinna sig på alla de olika nivåer som reflek-
tion i allmänhet kan ske. Beroende på nivå, kommer arbetsgruppen att erhålla olika stora möj-
ligheter till att göra upptäckter. Om och när en arbetsgrupp gemensamt genomgår en process 
av självupptäckt innebärande att dess medlemmar förändrar sin självförståelse bör detta kunna 
sägas motsvara en förändring i kulturen. Arbetsgruppens aktörsberedskap genomgår en för-
ändring. Vid en reflektion, på metanivå i enlighet med Kansanens resonemang eller på nivå 
tre enligt Alexandersson, där den egna aktörsberedskapen baserat på det dagligt utförda arbe-
tet ställs i relation till det erbjudande av möjlig verksamhet som styrdokumenten ringar in så 
möjliggörs upptäckt av ett frirum i enlighet med Bergs (2003a) resonemang. 
 
När en arbetsgrupp reflekterar över det egna arbetet på en nivå som möjliggör upptäckter av 
frirummet så kan detta sägas utgöra ett pedagogiskt samtal. Kännetecknande för det pedago-
giska samtalet är att samtalet skall leda till eftertanke och analys, dvs. något som går utöver 
ett utbyte av beskrivningar och erfarenheter. Det är ett samtal som via utbyten av argument 
strävar efter att nå kunskap (Wallin, 1997). Detta samtal utmärks av ett jämlikt förhållnings-
sätt deltagarna emellan. Det pedagogiska samtalet kan även sägas bära på de kännetecken som 
Englund (2000) lyfter fram i samband med att det deliberativa samtalet diskuteras. Detta sam-
tal erkänner att tillvaron kan uppfattas och formas på skilda sätt i enlighet med Berger & 
Luckmanns (1979) resonemang, innebärande att samtalet utmärks av en tolerans och respekt 
för andra samtalsdeltagares uppfattningar och argument. Genom att ta utgångspunkt i att olika 
uppfattningar råder samt ställa dessa uppfattningar i relation till styrdokumentens intentioner 
så kan en reflektion på en högre nivå skapas. Det pedagogiska samtalet är med andra ord det 
forum där upptäckter har möjlighet att äga rum, där ett lärande kan ske, där ett yrkesspråk har 
förutsättningar att utvecklas (Colnerud & Granström, 2002).  
 
Den process som tar gestalt i det pedagogiska samtalet kan förstås mot bakgrund av en socio-
kulturell syn på lärandet (Säljö, 2000). Orden och språket är i sig representationer för kunskap 
innebärande att samtalet i egentlig mening medieras via symboler (Leithwood & Louis, 1998; 
Sundgren, 1996). Att tala om ett gemensamt lärande eller en gemensam upptäckt blir i ljuset 
av detta perspektiv komplicerat eftersom ett gemensamt samtal aldrig med säkerhet kan sägas 
innebära att alla deltagare förstår samtalet på samma sätt. Om en deltagare av en arbetsgrupp 
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gör en upptäckt så uppstår därför ett behov av att tämligen ingående samtala om denna upp-
täckts innehåll och innebörd. Om inte detta sker så finns det stor anledning att misstänka att 
olika förståelse av upptäckten kommer att etableras i arbetsgruppen när vederbörande berättar 
om sin upptäckt. Ett samtal kan således skapa olika förståelser utan att medlemmarna i grup-
pen uppfattar denna skillnad. Över tid är det sedan troligt att en av dessa förståelsevarianter 
kommer att bli den dominerande i gruppen, dvs. en variant som inte alls behöver stå i över-
ensstämmelse med den ursprungliga upptäckten. Det pedagogiska samtalet kan utifrån detta 
perspektiv ses som ett kontinuerligt skapande av en kultur, samtidigt som de enskilda delta-
garnas tolkningar alltid kommer att vara beroende av just den förhärskande kulturen.  
 
I realiteten kan kanske aldrig ett samtal ständigt befinna sig på en utmanande nivå. Samtalet i 
en arbetsgrupp tjänar också andra funktioner som exempelvis att stödja och bibehålla existe-
rande strukturer och rådande kulturella värden. Ett ständigt problematiserande förhållningssätt 
kan också ge upphov till bristande strukturer vilket i sig kan skapa oro och ångest i en organi-
sation (Fullan, 1999). Det finns idag, inte minst mot bakgrund av SABO-2-projektets empi-
riska dataunderlag, många utsagor som vittnar om att för många förändringar, för ofta, leder 
till stor oro bland skolans aktörer. I en sådan situation ter det sig rimligt att tänka sig att det 
kan uppstå behov av samtal som ytterst strävar efter att bibehålla resterna av existerande 
strukturer. Men även i mer statiska miljöer kan ett samtal som efterfrågar lösningar vilka 
överensstämmer med tidigare beprövade lösningar, inom ramen för rådande kulturella värde-
baser, förekomma. Ett sådant samtal som ytterst handlar om att arbetet skall fungera så väl 
och så smidigt som möjligt inom befintliga kulturella ramar, kan benämnas ett administrativt 
samtal. Det rör sig om ett samtal som söker efter kunskaper som kan betecknas som ”more of 
the same”. 
 
Vi kan utifrån detta resonemang identifiera en reflektionsdimension rörande en arbetsgrupps 
agerande, som spänner från ett administrativt samtal till ett pedagogiskt samtal, begrepp som 
också kan ställas i relation till single-loop-lärande och double-loop-lärande myntade av Argy-
ris och Schön (1978). Ett administrativt samtal kan sägas sträva efter att lösa problem inom 
ramen för existerande kulturella villkor vilket till sin innebörd inte innebär andra ambitioner 
än att söka efter lämpliga förändringar som kan få organisationen att fungera så smidigt som 
möjligt, dvs. vad som kan liknas vid ett single-loop-lärande. Double-loop-lärande handlar sna-
rare om förändringar i grundläggande och styrande värderingar, vilket i realiteten kan förstås 
som förändringar i kulturen. Huruvida samtalet i en arbetsgrupp bär en prägel av mer admi-
nistrativ eller pedagogisk art i detta spänningsfält blir mot bakgrund av ovanstående resone-
mang en empirisk fråga. Grafiskt kan reflektionsdimensionen uttryckas på följande sätt: 
 
 

       Reflektionsdimensionen  
 
Det administrativa        Det pedagogiska 
samtalet, á la ”more    samtalet, innehållande 
of the same” som söker    upptäckter som utmanar 
goda lösningar inom    existerande kulturella  
ramen för existerande    villkor. 
kulturella villkor 
 
Figur 3  Reflektionsdimensionen 
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Transformeringsdimensionen 
Den andra dimensionen avser erövrandet av frirummet. Begreppet erövra återspeglar att age-
randet kräver någon form av kamp. Ett erövrande är inte något som går av sig själv. Tvärtom 
så kan en arbetsgrupps strävan efter att erövra det upptäckta frirummet väcka motstånd. När 
en förändring av rådande värdebaser eftersträvas innebär det att vissa värden måste träda till-
baka om dessa nya värden skall få större utrymme. Om upptäckten skall övergå i ett erövran-
de så krävs således någon form av ”avlärande”. Den aktuella lärprocessen kan tyckas para-
doxal men om nya värdebaser skall bilda en grund som i det närmaste uppfattas som självklar 
och given så måste tidigare värdebaser ”glömmas bort”. I Argyris och Schöns termer skulle 
detta kunna benämnas som triple-loop-lärande (Leithwood&Louis, 1998) dvs. ett lärande som 
går så djupt att den nya lärdomen tas för given innebärande att agerandet i organisationen, på 
den enskilda skolan, utgår från andra och nya grundantaganden, från nya värdebaser. En för-
ändring i kulturen kan utifrån detta resonemang sägas innebära att tidigare förhärskande syn-
sätt och värdebaser överges till förmån för nya.  
 
Att särskilja agerande i en reflektionsdimension och en transformeringsdimension ligger nära 
den diskussion som Freire för (Wilhelmson, 1998) kring dialogens väsen. Ordet säger Freire 
består av de två dimensionerna reflektion och handling. Ett ord utan en handlingsdimension 
leder till verbalism, vilket närmast skulle kunna betecknas som tomt prat. Att dialogens väsen 
rymmer två olika dimensioner innebär också att handling kan förekomma utan att reflektionen 
finns närvarande. En handling för handlingens egen skull kan benämnas aktivism.  
 
Om agerandet i en arbetsgrupp till syvende och sist skall leda till skolutveckling så krävs att 
arbetsgruppens uppgift förändras. Med utgångspunkt i att stat och kommun i styrdokumenten 
formulerat de uppdrag som enskilda skolor har att realisera (Lindensjö & Lundgren, 2000) så 
står skolor inför ett omfattande arbete att transformera uppdragen till specifika uppgifter 
(Berg, 2003a). Ur ett normativt perspektiv bör det finnas en tydlig och självklar relation mel-
lan de institutionella uppdragen och de organisationella uppgifterna, men i realiteten finns det 
en mängd olika faktorer som avgör hur skolors uppgifter tar gestalt. Carlgren och Marton 
(2000) sammanfattar dessa faktorer i begreppet betingelser. Att transformera uppdragen till 
uppgifter kan inte göras på annat sätt än med hänsyn till rådande betingelser. Den förändrade 
styrningen av svensk skola med därtill växande frirum har öppnat för en professionaliserings-
diskussion som ytterst handlar om lärarkårens och skolors växande möjlighet att definiera sina 
uppgifter, eller annorlunda uttryckt ”de professionella objekten” (Carlgren & Marton, 2000). I 
det dagliga arbetet finns således möjlighet att transformera de övergripande uppdragen till 
mer och mer konkreta uppgifter. I slutändan innebär det att det bör kunna finnas en linje från 
formulerade uppdrag till realiserade undervisningsobjekt ända ner på klassrumsnivå, där syftet 
med specifika undervisningstillfällen klargörs och organiseras med hänsyn taget till existe-
rande betingelser. Avgörande för hur uppdragen tolkas och förstås av en skolas arbetsgrupp är 
vilka upptäckter av frirummet som gjorts, vilket i hög grad kommer att få återverkningar på 
hur resultatet av transformeringsprocessen kommer att se ut, dvs. vilka organisationella upp-
gifter som konstrueras. 
 
I de fall då en arbetsgrupp konstruerar nya och gemensamma uppgifter, baserat på en föränd-
rad värdebas, som på ett konkret plan kommer att få återverkningar i det dagliga arbetet bör 
sannolikheten vara stor att en skolas övriga aktörer på ett eller annat sätt kommer att upp-
märksamma de ”nya idéerna”. Detta kan förstås som att olika värden står på spel, värdebaser 
som vanligtvis dessutom i någon mening alla kan sägas rymmas inom de yttre gränser som 
styrdokumenten sätter. Detta trots att det kan råda ett motsatsförhållande dem emellan. Situa-
tionen visar i dessa fall att förändringen, av konstruerandet av organisationella uppgifter, 
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kommer att kräva en förändring av rådande maktbalans för att få genomslag. De krafter som 
kan uppstå när en arbetsgrupp förändrar det dagliga arbetet tydliggör att det inte råder ett givet 
samband mellan en upptäckt av frirummet och erövrandet av detsamma. Upptäckten av fri-
rummet erbjuder en möjlighet till skolor att utvecklas, men samtidigt kan upptäckten också 
uppfattas som ett hot mot den förhärskande kulturen. Den kamp som erövrandet kräver har så-
ledes inte bara att göra med att förändring kräver mycket arbete, en eventuell förändring av en 
skolas dagliga arbete kan på ett djupare plan förstås som en kamp om makten att definiera vad 
som är den goda skolan. Att transformera de institutionella uppdragen till nya organisationella 
uppgifter innebär att nya överenskommelser och beslut tas rörande det professionella objek-
tets frågor om innehåll och sammanhang. Detta kan inte ske på individuell nivå. Det krävs ett 
samarbete för att kunna konstruera nya organisationella uppgifter, dvs. att utmana den för-
härskande kulturen. 
 
Att utveckla handlingskraft i kampen om frirummet kräver samarbete och respekt för var-
andras argument. Om så inte är fallet kommer överenskommelser och beslut att få svårt att er-
hålla gemensam status. Att nå fram till gemensamma beslut, där exempelvis en arbetsgrupp är 
överens om beslutets innebörd, skapar däremot en potentiell kraft att verka i beslutets rikt-
ning. Beslut kan dock tas på olika grunder, där frågan om vem som bestämmer över vem har 
stor betydelse. Av stor betydelse för beslutens möjlighet att skapa handlingskraft är också 
graden av acceptans för gemensamma beslut, dvs. i vilken grad arbetsgruppens medlemmar 
har förmåga att acceptera gemensamma beslut som inte överensstämmer med egna individuel-
la viljeriktningar. För att gemensamma beslut skall leda till skolutveckling krävs också att 
man inom arbetsgruppen bär på en överensstämmande uppfattning av beslutens innebörd. Om 
denna överensstämmelse inte finns kan gemensamma beslut i praktiken visa sig vara något 
helt annat än just gemensamma beslut. Om var och en t.ex. inom ett arbetslag tolkar ett beslut 
på sitt eget sätt kan det leda till uppfattningen att de gemensamma besluten saknar betydelse. 
Var och en tycks göra som de vill i alla fall. Situationen riskerar att förlama arbetsgruppens 
handlingskraft.  
 
Att inom ramen för en arbetsgrupps arbete i skolan ta gemensamma beslut har visat sig vara 
mycket svårt. Ahlstrand (1995) drar till och med slutsatsen att lärarna inte är villiga att gå in i 
ett arbete som innebär att fatta beslut som inkräktar på friheten vare sig i sin egen eller sina 
kollegors undervisningssituation. Hon konstaterar vidare att formella arbetslagsträffar sällan 
har den funktion som avsetts. Det är snarare på den informella arenan vid sidan om inplanera-
de arbetslagsträffar som beslut tas, men då mer på individuell grund. Denna arena innehåller 
för läraren en individuell valfrihet att bestämma vad samarbetet skall handla om, med vem 
och när det skall ske. Eventuellt samarbete kan då också avbrytas utan större svårighet. Ahl-
strands studie visar också att lärare ofta uppfattar den formella arenan, där bl.a. arbetslagsträf-
far äger rum, som en arena där man inte äger makt över innehållet. När andra än lärarna själva 
sätter dagordningen för arbetslagsträffars möten uppstår en motkraft som tar sig uttryck i att 
slå vakt om lärarens autonomi inom klassrummens väggar. Det formella samtalet kommer 
därför att i hög grad att präglas av en legitimering av tidigare tagna beslut på den informella 
arenan. Det innehållsliga undantaget är den positiva inställningen till att gemensamt på den 
formella arenan handha elevvårdsfrågor. Samtidigt noteras att lärare använder sig av arbetet 
kring elevvården på den formella arenan på ett sätt som stämmer med deras intressen på den 
informella arenan. 
 
En intressant slutsats drar också Wingård (1994) när hon studerar sambandet mellan hur en 
skola organiseras och innehållet i dess verksamhet. Hon konstaterar att genom att organisera 
en skola i arbetslag så kan detta förstärka en rådande kultur istället för att utveckla den. Den 
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gemensamma överenskommelse som tas i arbetslaget kan med andra ord innebära att var och 
en tillåts att individuellt konstruera sin del av den enskilda skolans uppgifter i ett avskilt 
sammanhang. Wingård frågar sig, om vi då kan betrakta arbetslaget som kontraproduktivt? 
 
I senare och omfattande studier har också Hargreaves (1998) funnit att samarbete inom skolor 
kan ta sig många olika uttryck. Arbetsgrupper kan i olika kulturella miljöer karaktäriseras av 
fragmenterad individualism, balkanisering, samarbete, påtvingad kollegialitet eller rörlig mo-
saik. Beroende på den omfattning av samarbete som präglar en arbetsgrupp och leder till ett 
gemensamt konstruerande av organisationella uppgifter i ett gemensamt sammanhang så upp-
står nya problem vilka kan motverka ett ytterligare samarbete. Om exempelvis en arbetsgrupp 
förmår att utnyttja tillgängligt handlingsutrymme kan maktkamp mellan olika arbetsgrupper 
uppstå. 
 
Sålunda kan konstateras att arbetsgruppers förmåga att erövra upptäckt frirum innehåller 
många komplicerade förklaringsgrunder. I vilken grad en arbetsgrupp förmår att gemensamt 
transformera uppdrag till gemensamma organisationella uppgifter är dock en empirisk fråga. 
Grafiskt kan transformeringsdimensionen uttryckas på följande sätt: 
 
 

       Transformeringsdimensionen 
Ett individuellt      Ett gemensamt 
konstruerande av    konstruerande av 
organisationella uppgifter    organisationella uppgifter 
i avskilda sammanhang    i gemensamma sammanhang 
 
Figur 4  Transformeringsdimensionen 
 

De två dimensionerna tillsammans  
Reflektionens betydelse för lärandet har inom forskningen utgjort ett väl diskuterat ämne. Den 
ovanstående diskussionen kan inte göra anspråk på mer än att översiktligt belysa den huvud-
sakliga skiljelinjen mellan ett reflekterande som antingen leder till ett bekräftande eller en ut-
maning av tidigare förståelse. Förvisso finns inom ramen för tvärsnittsområdet skolors arbets-
grupper/arbetslag och lärande inte några större mängder forskningsresultat, men det är ändå 
inom detta område som forskningen kring arbetslag i stort kretsat. Wilhelmson (1998) menar 
att det kollektiva lärandet, när arbetsgrupper inom barnomsorgen regelbundet samtalar och 
tillsammans skapar nya gemensamma föreställningar, antagligen har större förutsättningar att 
bli mer bestående just på grund av att arbetsgruppen träffas regelbundet. I denna process är 
det avgörande för utfallet av lärandet om arbetsgruppen både förmår att förstå varandras syn-
sätt samtidigt som enskilda medlemmar håller fast vid sitt synsätt och förmår att förtydliga 
detta. En balansakt är nödvändig eftersom samtalsprocessen kräver en symmetrisk karaktär 
som samtidigt är kooperativ och kompetitiv. Även Ohlsson (2004) har närmare studerat ar-
betslag och lärande. Det konstateras att görandet, handlandet utgör en drivkraft för kommuni-
kationen i arbetslaget, innebärande att det kollektiva lärandet inte enbart handlar om att tänka 
först och handla sen. Tvärtom handlar det kollektiva lärandet i väsentligt avseende om ett re-
flekterande över det som varit, vilket leder till slutsatsen att reflektionen bör utgå från prakti-
kens frågor. Ohlsson går så långt att han påstår att det förefaller som om vägen är tydligare 
och möjligen viktigare än målet. Resonemanget utgår ifrån att ett lärande är något positivt 
som leder till skolutveckling. När ett problem blir föremål för reflektion på en högre nivå och 
leder till ett lärande förutsätts att dessa nya insikter per automatik leder till nya gemensamma 
uppgifter av bättre kvalitet. Den gemensamma transformeringsprocessen tas för given. 
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Detta antagande att lärande på en högre nivå leder till förändrad verksamhet bör dock ifråga-
sättas och problematiseras. Socialpsykologisk forskning visar att grupper kan befinna sig i an-
tingen mer kraftfulla eller mer kraftlösa tillstånd (Granström, 2000). Med hänvisning till Bion 
redogör Granström för kollektiva beteenden i grupper, vilket grovt sett kan indelas i två skilda 
kategorier. Det kraftfulla tillståndet utgörs av arbetsgruppen som i detta sammanhang ges be-
tydelsen en grupp som består av medlemmar vilka arbetar gemensamt för att uppnå ett 
gemensamt mål. Arbetsgruppen förmår att fokusera uppgiften men även när det behövs omde-
finiera den. Arbetssättet utgörs i allmän mening av vetenskaplighet med utgångspunkt i ett 
gemensamt intresse. Tankar och idéer är inriktade mot handling. Det är dock ovanligt att detta 
tillstånd består över tid eftersom arbetsgruppen hela tiden störs av andra psykiska aktiviteter 
innehållande känslomässigt material. Gruppen riskerar då att övergå i ett mer kraftlöst till-
stånd där gruppen uppträder som om den hade skaffat sig en ny och gemensam uppgift. Denna 
uppgift vilar på nya grundantaganden, vilka för gruppen sällan är formulerade eller uppenbara 
för gruppen. Denna grupp benämns som en grundantagandegrupp. Utmärkande för denna 
grupp är att den styrs av känslor. Känslan av ångest gör gruppen till en beroendegrupp, käns-
lan av fientlighet gör den till en kampgrupp, misstänksamhet gör den till en flyktgrupp eller 
förväntan gör den till en parbildningsgrupp. När en grundantagandegrupp träffas för att sam-
tala om gruppens uppgifter uppstår uppenbara problem eftersom gruppmedlemmarnas inlägg 
tolkas i enlighet med de grundantaganden som på ett omedvetet plan finns närvarande. 
 
Granström (2000) ser likheter mellan Bions teori och begreppet ”groupthink” som utvecklats 
av Janis. Begreppet avser en tänkandeprocess vilken är förekommande i grupper som utveck-
lar en egen isolerad förståelse för sin egen roll och förmåga, vilken avviker från omgivningens 
uppfattning. Granström har själv i samarbete med Stiwne vidareutvecklat detta begrepp till att 
omfatta två poler. Å ena sidan kan grupper utveckla ett depressivt groupthink, präglat av 
trötthet, uppgivenhet, passivitet och upplevelse av sårbarhet och å andra sidan kan grupper ut-
veckla ett omnipotent grupptänkande där gruppen nedvärderar och förkastar utifrån komman-
de förslag. I denna grupp utvecklas beteenden där ledaren backas upp av gruppen på ett okri-
tiskt sätt med följden att den egna gruppens kompetens kan komma att starkt överskattas. 
Denna sistnämnda kategori överensstämmer med Janis resonemang.  
 
Från forskningen kring arbetslag i skolan eller arbetsgrupper i allmänhet kan resultat hämtas 
som i stort antingen kan knytas till aktionsanalysens reflektionsdimension eller till dess trans-
formeringsdimension. Det socialpsykologiska perspektivet knyter an till transformeringsdi-
mensionen men samtidigt saknas där kopplingen till skolans institutionsnivå. Arbetet med att 
transformera uppdrag till uppgift avgränsas i den socialpsykologiska forskningen till att en-
dast beakta att en uppgift konstrueras, inte på vilka grunder och inte med koppling till, för 
skolans del, gällande styrdokument. Den inre effektiviteten har studerats utan närmare analys 
i förhållande till den yttre.  
 
Vad som generellt sett saknas i forskningen rörande arbetsgrupper är sökandet efter samband 
mellan lärande och konkret genomfört arbete i vardagen dock med undantag av det forskande 
partnerskap i skolan som bl.a. introducerats av Tiller (1999). Med stöd av begreppet aktions-
lärande som ”kan definieras som en kontinuerlig lärande- och reflektionsprocess, som är stöt-
tad av kollegor och där intentionen är att uträtta något” poängterar Tiller vikten av att lärandet 
knyts till dagligt arbete. Här finns anknytning till både reflektionsdimensionen och transfor-
meringsdimensionen. Det är lärandet och reflektionen som utgör syftet för utvecklingsarbetet, 
i linje med grundantagandet att lärandet leder till ett kvalitativt bättre dagligt arbete. Utmär-
kande för detta perspektiv är att det fokuserar innovativa gemensamma uppgifter. Stor tillit 
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sätts till skolans aktörer att själva finna nya alternativa innehåll och former för det dagliga ar-
betet. Grovt sett skulle processen i Bergs termer kunna beskrivas som att det först handlar om 
att erövra frirummet för att sedan upptäcka det. Erövrandet sker då på en mer omedveten men 
nyfiken grund. Det handlar mer om ett prövande utifrån spontana och kanske känslomässiga 
grunder, vilket först i efterhand när ett lärande inträffat, kan förstås som en transformering av 
uppdrag till uppgift. Tiller (1999) säger att lärande på djupet präglas av samverkan mellan 
tanke, vilja, känsla och övertygelse. Centralt i resonemanget är kopplingen mellan aktionen, 
dvs. konstruerandet och genomförandet av gemensamma uppgifter, och reflektionen, upptäck-
terna och lärandet. Upptäckten och lärandet bär dock inte på någon självklar koppling till sko-
lans institutionella nivå.  
 
Vi kan sammantaget konstatera att forskningen inte närmare studerat kombinationen mellan 
en arbetsgrupps reflektion och lärande med förmågan att transformera uppdrag till uppgifter i 
ett gemensamt sammanhang. Det finns därför anledning att kombinera reflektionsdimensio-
nens och transformeringsdimensionens diskussion med varandra. Genom att sammanfoga des-
sa dimensioner i en gemensam modell, kallad aktionsmodellen, erhålls möjligheter att skapa 
ett analysinstrument med vars hjälp vi bör kunna dra slutsatser om skolutveckling äger rum i 
en arbetsgrupp, som exempelvis ett arbetslag eller en enskild skola, eller ej. När de två olika 
dimensionerna sammanförs med varandra uppstår på ett teoretiskt plan fyra olika tänkbara yt-
terligheter, enligt vilka en arbetsgrupp kan förhålla sig. Dessa ytterligheter kan beskrivas som 
idealtyper.  
 
 
            Det pedagogiska samtalet  
            innehållande upptäckter som  
            utmanar existerande  
            kulturella villkor  
 
 
 
          1                     2 
 
Ett individuellt      Ett gemensamt 
konstruerande av    konstruerande av 
organisationella uppgifter    organisationella uppgifter 
i avskilda sammanhang     i gemensamma sammanhang. 
          3                     4 
 
 
 
              Det administrativa samtalet, 
              à la ”more of the same” som 
              söker goda lösningar inom  
              ramen för existerande  

            kulturella villkor 
Figur 5  Aktionsmodellen 
 
 
Begreppet idealtyp avser den betydelse som ges i webersk mening. Berg m.fl. (1999a) säger 
att idealtypen ”är ett hypotes- och metodgenererande instrument som på ett operationellt plan 
hjälper oss att avgränsa problemområdet”. Begreppet skall inte förväxlas med ett ideal i nor-
mativ mening som ett eftersträvansvärt tillstånd. Weber (1991) säger att en idealtyp står helt 
likgiltig inför den värderande bedömningen; den befattar sig enbart med den logiska fulländ-
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ningen. En idealtyp är en teoretisk konstruktion som i sig bär på en utopisk karaktär. Genom 
att tankemässigt betona bestämda element i verkligheten, dvs. ensidigt betona ett eller ett par 
synsätt skapas ett i sig motsägelsefritt sammanhang, en enhetlig tankebild (Weber, 1991). Ge-
nom att skapa flera utopier, varav ingen kan observeras i den empiriska verkligheten, men där 
var och en likväl gör anspråk på att vara en möjlig verklighet skapas ett medel, ett ideellt 
gränsbegrepp, säger Weber, som gör det möjligt att mäta delar av den empiriska verkligheten 
i förhållande till den teoretiskt konstruerade idealtypen. Idealtypen får i och med detta endast 
rollen av att vara en måttstock mot vilken man kan notera i vad mån och på vilket sätt det en-
skilda fallet avviker från idealtypen. Det är först i nästa steg utifrån denna mätning som fors-
karen kan dra slutsatser om verkligheten. Begreppet idealtyp får inte sammanblandas med 
verkligheten utan den skall uppfattas som en renodlad modell och därmed ett metodiskt 
hjälpmedel, ett tankemässigt verktyg, mot vilken forskaren har möjlighet att relatera sitt empi-
riska dataunderlag. Lundquist (1983) understryker att idealtypen är ett heuristiskt instrument 
som avslöjar avvikelser i verkligheten, som fordrar förklaringar och som därmed verkar hypo-
tes- och teorigenererande. Även Weber (1991) lyfter fram idealtypens heuristiska värde för 
forskningen. Begreppet idealtyp ligger nära begreppet tolkningsbas som utvecklats i forsk-
ningsinriktade utvärderingssammanhang, dvs. en bas mot vilken empiriska data är möjliga att 
tolka. 
 
En idealtyp i bemärkelsen ett analysinstrument är således värderingsfri i normativ mening. 
Vad som dock kan komplicera användandet av idealtyper i den mening som beskrivits enligt 
ovan är att idealtypens innehåll kan uppfattas som mer eller mindre normativt. Om detta in-
träffar så sker det mot bakgrund av en mer eller mindre outtalad föreställning om vad som är 
att betrakta som det goda eller det rätta förhållningssättet just idag. En tankekonstruktion där 
några specifika synsätt eller förhållningssätt betonas innebär att en tankebild växer fram som i 
varje sociokulturellt sammanhang står i bättre eller sämre överensstämmelse med dess värde-
ringar och värdebaser. En följd av den sammanblandning som då kan uppstå, vilket bl.a. kan 
leda till ett avvisande av användning av idealtyper bemöter Weber (1991) genom att argumen-
tera för att användandet av idealtyper är en metod att komma bort ifrån liknande omedvetna 
konstruktioner som annars blir följden. Idealtypen är ett medel för forskaren att distansera sig 
från sin egen förförståelse innebärande att det empiriska dataunderlaget i högre utsträckning 
relateras till något som bär på en språklig formulering och en logisk utformning snarare än 
något som forskaren ”har på känn” (Weber 1991). 
 
Aktionsmodellen utgörs av fyra möjliga idealtyper som går att teoretiskt konstruera utifrån 
aktionsmodellens två dimensioner. Med hjälp av denna konstruktion skapas en tolkningsram 
med vars hjälp aktionsanalysen kan göras möjlig. Ett framtaget analysinstrument bör således 
kunna besvara eller åtminstone ge indikationer till svar som uttrycker eller ifrågasätter den 
dominerande kulturen på skolan utifrån en arbetsgrupps gemensamma agerande. Analysin-
strumentet kan inte göra anspråk på att finna svar på enskilda individers insatser i en skolut-
vecklingsprocess men väl en arbetsgrupps gemensamma arbete. Som ovan anförts kan respek-
tive idealtyps innehåll komma att uppfattas som mer eller mindre eftersträvansvärt beroende 
på den sociokulturella miljö där detta innehåll presenteras. Det är därför fullt möjligt att aktö-
rer hemmahörande i olika skolkulturer kan uppfatta respektive idealtyps innehåll som mer el-
ler mindre eftersträvansvärt. Det ligger även nära till hands att denna värdering av de olika 
idealtypernas innehåll kan göras i relation till de intentioner som finns uttryckta i skolans om-
givande styrdokument. Detta eftersom det finns ett intresse från den institutionella nivån, där 
huvudmannen staten anger vilka uppdrag som skolan idag förväntas utföra. Viktigt att notera 
är dock att dessa förhärskande intressen kan förändras utan att idealtypernas innehåll för den 
skull behöver genomgå någon förändring. 



 43 

 
Det är dock angeläget att poängtera, med utgångspunkt i Bergs skolutvecklingsdefinition – att 
upptäcka och erövra frirummet – att det finns en förväntan från författarens sida att skolor och 
arbetsgrupper i dessa skolor i stigande omfattning skall ta tillvara på den möjlighet som det 
uppkomna frirummet ger. Den rubriksättning som givits de olika idealtyperna nedan då dessa 
konstruerats, kan måhända avspegla denna förväntan.  
 
Idealtyp 1 - Seminariet 
Situationen i denna arbetsgrupp karaktäriseras av att man för medvetna diskussioner och sam-
tal kring det dagliga arbetet. Utvärdering ses som en möjlighet för arbetsgruppens medlemmar 
att öka sin förståelse för vad som sker i vardagens arbete. Arbetsgruppen tar del av andras teo-
rier bl.a. i form av litteratur, dessa diskuteras och ställs i relation till de egna teorierna. Ar-
betsgruppen för samtal som bottnar i analyser av de styrande dokument som omgärdar skolan. 
Alla dessa samtal ger arbetsgruppen insikter om hur skolan skulle kunna organiseras. Olika 
möjligheter ställs mot varandra, diskuteras och värderas, dock på ett enskilt plan. 
 
Arbetsgruppens medlemmar upplever att arbetsgruppen har intressanta möten, där spännande 
frågor ventileras. Dock lever dessa möten ett isolerat liv vid sidan om det huvudsakliga arbe-
tet. För den enskilde kan diskussionerna ha betydelse när det gäller att påverka arbetets ut-
formning men i övrigt så leder inte de pedagogiska samtalen till något samarbete. 
 
Idealtyp 2 - Medveten handling 
Situationen i denna arbetsgrupp karaktäriseras av ”seminariets” pedagogiska samtal med den 
skillnaden att dessa leder till gemensamma beslut. Varje diskussion leder fram mot medvetna 
ställningstaganden, efter att för- och nackdelar vägts in. De gemensamma beslutens konse-
kvenser utvärderas efter hand mot bakgrund av de intentioner som ligger bakom besluten. Vid 
upptäckter av att det dagliga arbetet går i annan riktning än den gemensamt fastslagna så rivs 
beslut upp och nya tas. Avgörandet för att så sker ligger i de argument som framförs. Arbets-
gruppens medlemmar arbetar efter det gemensamt formulerade riktlinjerna ända tills ett nytt 
argument leder till förändringar. Alla förändringar sätts i relation till de yttre ramar som sko-
lan har att verka inom. Arbetsgruppen är även beredd att gemensamt argumentera för egna 
tagna beslut gentemot omgivningen, exempelvis den politiska nivån. Varje handling bottnar i 
ett medvetet ställningstagande. 
 
Arbetsgruppens medlemmar upplever att arbetsgruppen är ett forum där grunden i det dagliga 
arbetet skapas. Via pedagogiska samtal agerar arbetsgruppen utifrån en medveten grund. 
 
Idealtyp 3 - Trampa vatten 
Situationen i denna arbetsgrupp karaktäriseras av att medlemmarna inte upplever att man 
kommer någon vart. Samtalet rör sig ofta i cirklar, man kommer tillbaka till frågor som varit 
uppe på dagordningen tidigare eftersom inga beslut har tagits. Frågor tar nya varv utan att nya 
beslut tas. Diskussionen fokuseras många gånger på annat än arbetsgruppens uppgifter efter-
som uppdragen är diffusa och icke-diskuterade. Elevvården upplevs eventuellt som något 
gemensamt även om gemensamma förhållningssätt inte fastställs. Orsaker till problem för-
läggs företrädesvis på skäl utanför arbetsgruppen men även på andra medlemmar i arbets-
gruppen. Visst samarbete kan förekomma mellan arbetsgruppens medlemmar men arbets-
gruppen som form har ingen betydelse för innehållet i detta samarbete.  
 
Arbetsgruppens medlemmar upplever inte att arbetsgruppen har en meningsfull roll att spela. 
Det råder osäkerhet om man uppfattar sig som en arbetsgrupp över huvud taget. 
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Idealtyp 4 - Oj vad vi jobbar 
Situationen i denna arbetsgrupp karaktäriseras av att man planerar mycket dagligt arbete till-
sammans. Arbetsgruppen får mycket gjort. Den ena aktiviteten efter den andra avlöser var-
andra. Arbetsgruppen är mycket handlingsinriktad men bakomliggande diskussioner saknas. 
Det finns en kreativitet och ett öppet klimat för att prova nya saker men dessa problematiseras 
inte, utvärderas inte. Man reflekterar inte över arbetet utan ”kör på” i full fart. Nya idéer köps 
direkt. När det dagliga arbetet förändras gör den det snarare beroende på att man får lust att 
pröva något nytt än att man konstaterat att det tidigare arbetet inte står i samklang med över-
gripande mål. 
 
Arbetsgruppens medlemmar upplever att arbetsgruppen är viktig i deras vardag, man upplever 
att arbetsgruppen har en meningsfull roll att spela. Det finns en stor känsla av gemenskap. 
Graden av tillfredsställelse är hög. 

Tänkbara svar som aktionsanalysen kan ge 
En analys av agerandet mot bakgrund av upptäckande och erövrande av frirummet med hjälp 
av en aktionsanalys kommer med all sannolikhet att landa i komplexa resultatbilder. Det före-
faller dock möjligt att på ett symboliskt plan kunna tänka sig att en resultatbild skulle kunna 
återges som grafisk illustration i aktionsmodellen, exempelvis i enlighet med nedanstående fi-
gurer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6  Exempel 1 Aktionsanalysens resultat  Figur 7  Exempel 2 Aktionsanalysens resultat 
              av en arbetsgrupp, åskådliggjord i                av en arbetsgrupp, åskådliggjord i 
              aktionsmodellen                 aktionsmodellen 
 
 
Exempel 1 illustrerar en arbetsgrupp som pendlar mellan administrativa och pedagogiska 
samtal, vilka dock i princip aldrig leder till att gemensamma beslut tas och att gemensamma 
uppgifter konstrueras. Arbetsgruppen har i vissa stycken svårt att fungera meningsfullt för 
dess medlemmar, även om det emellanåt förekommer intressanta diskussioner som gör det 
värt för medlemmarna att delta på arbetsgruppens träffar. Tveksamt är dock om gruppen har 
så stor betydelse för det dagliga arbetet och ytterst för eleverna. För medlemmarna har grup-
pen en viss betydelse eftersom de intressanta diskussionerna ger inspiration till förnyat enskilt 
arbete med individuellt konstruerade uppgifter. Möjligt är dock att flera av medlemmarna 
upplever arbetsgruppens träffar som viktiga eftersom det ges tillfälle till att prata av sig och 
”lätta på trycket”. Det är dock ytterst tveksamt om det går att påstå att skolutveckling äger 
rum. I viss utsträckning kan det dock sägas finnas en potential för skolutveckling eftersom ett 
pedagogiskt samtal emellanåt uppstår.  
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Exempel 2 illustrerar en arbetsgrupp som emellanåt gör mycket tillsammans. Samarbetet cir-
kulerar mycket kring praktiska frågor, hur man skall lösa konkreta situationer, vem som tar 
hand om eleverna vid ett visst tillfälle etc. Arbetsgruppen konstruerar då och då gemensamma 
uppgifter, i form av exempelvis gemensamma teman som genomförs med vissa mellanrum. 
Beslut tas i vissa frågor som rör det dagliga arbetet men ofta så återkommer liknade fråge-
ställningar på dagordningen utan att dessa leder till gemensamma överenskommelser. De fles-
ta av arbetsgruppens uppgifter konstrueras av var och en för egen räkning utan diskussion. 
Beslut som tas gemensamt sker inte mot bakgrund av en gemensam diskussion utan snarare 
när arbetsgruppen upptäcker att man är överens. På ett ytligt plan kan hävdas att arbetsgrup-
pens arbete har betydelse för det dagliga arbetet, däremot är det svårt att hävda att skolutveck-
ling äger rum. Viss potential finns dock i och med att nya grepp prövas då och då i vardagsar-
betet. 
 
Aktionsanalysen kan inte göra anspråk på att ge några definitiva svar på frågan huruvida 
skolutveckling i en arbetsgrupp äger rum eller ej, men med stöd av aktionsmodellen som ana-
lysinstrument bör indikationer kunna infångas som talar för eller emot och i vilken utsträck-
ning arbetsgruppen bedriver ett skolutvecklingsarbete. Med hjälp av instrumentet bör svar 
kunna erhållas som tydliggör en arbetsgrupps arbete över tid i en viss kontext. Aktionsanaly-
sen kan hjälpa oss att sortera våra intryck och på så sätt hjälpa oss att öka vår kunskap om 
skolutvecklingens villkor ur ett forskningsperspektiv men också vår kunskap om den egna 
praktiken ur ett utvecklingsperspektiv. I enlighet med Scheins resonemang om att kulturen 
kan förstås på tre olika nivåer så är det viktigt att än en gång påpeka att aktionsanalysen skall 
ses som ett komplement till kulturanalysen eftersom agerandet som visar sig i praxis i egentlig 
mening inte är möjlig att förstå med mindre än att bakomliggande värdebaser hos de agerande 
lyfts fram och ställs i relation till agerandet. I spänningen mellan teori och praktik, mellan etik 
och moral, mellan värdebaser och agerande finns förståelsen närvarande om än svåråtkomlig. 
Som komplement till kulturanalysen bör därför aktionsanalysen kunna förtydliga kulturanaly-
sens resultat liksom kulturanalysen är nödvändig för att aktionsanalysens resultat skall kunna 
förstås. Utmaningen ligger i att försöka förstå.   
 
 
Aktionsanalysen som metod 
Aktionsanalysen avser som ovan beskrivits att studera de processer som äger rum i en arbets-
grupp med avseende på skolutveckling. Att indirekt studera processer genom att låta olika 
medlemmar i en arbetsgrupp berätta, inom ramen för en ostrukturerad intervju, om den pro-
cess som pågår i samband med en arbetsgrupps träffar bör förvisso kunna vara en möjlig väg 
att närma sig svar på aktionsanalysens intresseområde. Dock kan intervjusvar rörande en ar-
betsgrupps faktiska arbete aldrig vara något annat än andrahandsredogörelser. Att istället söka 
efter en metod som ger direkta erfarenheter, när detta är möjligt förefaller att vara mer önsk-
värt. Den deltagande observationen som metod kan uppfylla en sådan önskan. Genom att di-
rekt observera vad som sägs, hur det sägs och när det sägs samt vem som säger vad, hur och 
när, kan mönster sökas utifrån en närmare kontakt med situationen som helhet. Det kan i situ-
ationen framkomma varför, på vilka grunder, saker sägs eller till och med inte sägs, liksom på 
motsvarande sätt beslut tas eller inte. I den direkta situationen kan processer observeras utan 
att dessa riskerar att vara uppfattningar eller omtolkningar av arbetsgruppens enskilda med-
lemmar.  
 
Som deltagande observatör är dock observatören en närvarande person som oundvikligen på 
ett eller annat sätt påverkar det skeende som avses att studeras. Ambitionen i detta samman-
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hang är att vara en ”fluga på väggen” som finns närvarande men som ändå av arbetsgruppen 
närmast uppfattas som en bakgrundskuliss, vilken varken stör eller stimulerar arbetsgruppens 
arbete. I spännvidden mellan att vara en fullständig deltagare till att vara en fullständig obser-
vatör så befinner sig detta förhållningssätt så nära den fullständiga observatören som möjligt. 
Merriam (1994) exemplifierar den fullständige observatören vid en forskare som befinner sig 
bakom en envägsspegel eller som en anonym del av den övriga miljön t.ex. på en flygplats. 
Riktigt så långt kan inte ambitionen sträcka sig i detta fall eftersom forskarens aktiviteter som 
observatör inte kan vara okända för gruppen om forskaren är närvarande vid en arbetsgrupps 
gemensamma möten. Forskarens delaktighet i gruppen bör därför vara mycket tillbakadragen 
innebärande att forskaren följaktligen inte deltar i det samtal som pågår, såvida vederbörande 
inte blir tilltalad. Placeringen i förhållande till arbetslagets medlemmar bör även den vara till-
bakadragen i förhållande till medlemmarnas placering runt ett bord.  Merriam (1994) menar 
att frestelsen att som forskare bli engagerad i samtalet är något som måste tyglas. Att vara en 
god observatör handlar om äga förmåga att använda observationen som ett vetenskapligt verk-
tyg. Observationen skall uppfylla ett uttalat forskningssyfte, vara planerad, registreras syste-
matiskt samt vara underkastad kontroll beträffande validitet och reliabilitet. Den deltagande 
observationen ställer stora krav på uppmärksamhet hos forskaren vilket bl.a. rymmer god 
förmåga att ständigt växla mellan ett snävt och ett brett fokus. Det viktigaste instrumentet som 
används vid deltagande observationer är forskaren själv, vilket också har till följd att forska-
ren måste i så stor utsträckning det är möjligt försöka medvetandegöra sig själv om sin egen 
förförståelse och kritiskt ifrågasätta varje tendens till spontant ställningstagande och subjektiv 
bedömning som uppstår hos forskaren i samband med den deltagande observationen. 
 
Aktionsanalysen som metod kan ses som en fallstudie eller en del av en fallstudie. Cohen och 
Manion (1994) uttrycker att i hjärtat av varje fallstudie ligger en observationsmetod.  Det kva-
litativa angreppssättet handlar om att förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse, 
det rör sig om en strävan efter att förstå hur delarna samverkar för att bilda en enhet, vilket i 
detta fall innebär att söka efter förståelse hur en arbetsgrupp hanterar olika frågor och hur det-
ta agerande bildar mönster i relation till frågan om skolutveckling äger rum eller ej. Som del-
tagande observatör läggs tyngdpunkten mer på processer än på mål (Merriam, 1994). 

Datainsamling  
Den deltagande observationen innefattar ett öppet förhållningssätt till vilka data som skall 
samlas in. Att observera en arbetsgrupp i deras arbete handlar om att lyssna in vad som sägs, 
hur detta sägs men även vad som inte sägs. Centralt för en arbetsgrupps arbete är det uttryckta 
ordet, det som sägs i ett specifikt sammanhang, dvs. det muntliga samtalet, men också de 
skrivna, i text formulerade, dokument som utgör konsekvenser av arbetsgruppens arbete. Da-
tainsamlingen vid en deltagande observation innebär således en ambition att fånga in aspekter 
som från forskarens horisont utgör tidigare okända data. Det kan aldrig i absolut mening vara 
möjligt att infånga alla data som framkommer i samband med en arbetsgrupps arbete men lik-
väl finns där en ambition, en strävan, att samla in data som gör anspråk på att närma sig en 
helhetsbild, trots att begreppet helhetsbild bär på en inneboende omöjlighet. I konkret mening 
så kräver det ett flitigt antecknande av allt som registreras och uppmärksammas av forskaren. 
Cohen och Manion (1994) påpekar också betydelsen av att föra anteckningar som lyfter fram 
den kommunikation som sker vid sidan om den verbala. Samtidigt kan ett flitigt skrivande pa-
radoxalt nog föra forskaren bort från vad som i situationen sker. Uppmärksamheten kan för-
sämras i takt med att stora ansträngningar läggs på dokumentation. Av denna anledning är det 
av stort värde att arbetsgruppens möte även kan dokumenteras via audio- och videoupptag-
ning. Om möjligt så sker detta ifrån flera kameravinklar så att gruppens alla deltagares an-
siktsuttryck och gester kan dokumenteras. Återigen bör dock ambitionen att dokumentera 
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”allt” ställas i relation till vilken påverkan som en sådan strävan får för de data som de facto 
insamlas. Att som deltagande observatör vara en ”fluga på väggen” kan omöjliggöras om en 
alltför stor förändring av rummet skapas. Innan databearbetning av insamlad data tar vid krävs 
således en datasammanställning som så långt det är möjligt, utifrån forskarens tidsramar och 
resurser, återger arbetsgruppens möte. En sammanställning som så nära grad som möjligt ge-
staltar alla de aspekter som forskaren uppfattar. Former för datasammanställningen väljs av 
forskaren mot bakgrund av vad som på bästa sätt motsvarar den bild som undersökningen 
fångat in. Frågor kring utskriften handlar om huruvida arbetsgruppens möte exempelvis skall 
återges ordagrant, sammanfattande eller stiliserade. Om pauser, betoningar, upprepningar etc. 
skall anges så kräver det beslut kring hur detta skall göras. Det är viktigt att i detta samman-
hang förstå att utskriften innebär en översättning från talspråk till skriftspråk, innebärande att 
en annan uppsättning språkliga regler då gäller. Vad som skrivs ut är en viktigare fråga än vad 
man i första skedet kan tro eftersom översättningsarbetet innehåller en mångfald av alternati-
va utskriftsformer. Att välja utskriftsform kräver god kännedom om arbetsgruppens arbete, 
kunskaper som den deltagande observatören har stort ansvar för att inhämta. Etiska frågeställ-
ningar handlar i hög grad om att säkra konfidentialiteten. Vad som skrivs och inte skrivs mås-
te noga övervägas, även i relation till tillförlitligheten i arbetsgruppens medlemmars muntliga 
uttalanden. De avgöranden som krävs i samband med datainsamlingen närmar sig i denna fas, 
liksom i processen i stort ett konstnärligt arbete (Kvale,1997).  

Databearbetning 
Innan forskarens framtagna data kan tolkas med hjälp av aktionsmodellens olika idealtyper så 
krävs en bearbetning av det insamlade dataunderlaget. Denna bearbetning kan grovt sett sägas 
handla om att forskaren måste göra en bedömning av hur enskilda delar av arbetsgruppens 
agerande står i förhållande till reflektionsdimensionen och transformeringsdimensionens båda 
ytterligheter. Bedömning måste ske huruvida det i samtalet existerar en reflekterande process 
som söker efter lösningar inom ramen för existerande kulturella villkor eller om reflektionen 
utmanar rådande värdebaser med dess sätt att bedriva det dagliga arbetet. Vidare måste det 
ske en bedömning huruvida arbetsgruppen för ett samtal som leder till konstruerande av ge-
mensamma organisationella uppgifter i ett gemensamt sammanhang eller inte. 
 
Vad som utgör en enskild del i en arbetsgrupps agerande kan vid närmare eftertanke vara 
svårt att avgöra. Det kan mycket väl vara så att enskilda gruppmedlemmar kan ha olika upp-
fattningar om när exempelvis ett ärende har avslutats och ett annat tagit vid. Möjligt är också 
att den deltagande observatören gör andra indelningar av innehållet i en arbetsgrupps arbete 
jämfört med gruppens medlemmar. Inom ramen för aktionsanalysens möjligheter att kunna 
svara, eller åtminstone påvisa indikationer, på frågan om skolutveckling äger rum eller ej 
krävs dock att någon form av indelning äger rum. Att bedöma ett stort antal delar, istället för 
ett fåtal, möjliggör att mönster med större säkerhet kan utkristalliseras. En indelning i olika 
ärenden som arbetsgruppen ägnar sig åt förefaller vara en lämplig uppdelning av arbetsgrup-
pens arbete i olika delar. I de fall där en arbetsgrupp har en dagordning för mötet bör utgångs-
punkten för indelning i ärenden stå att finna där. En sådan indelning har också till följd att 
olika ärenden kommer att bedömas på motsvarande sätt trots att respektive ärende kan vara av 
olika skilda omfattningar samt dessutom innehålla mer eller mindre centrala frågor för det 
dagliga arbetet. Olika ärenden kommer således att bedömas likvärdigt trots att dessa i egentlig 
mening kan vara bärare av olika dignitet. Detta bör dock inte innebära ett avgörande problem 
eftersom det inte är bedömningen av delarna i sig som är av betydelse utan snarare det möns-
ter som framkommer vid bearbetningen av dataunderlaget. När detta mönster sökes kan det 
också vara aktuellt att göra en bedömning varifrån ärendet initierats. Ett upptäckande och ett 
erövrande av frirummet kräver av arbetsgruppen ett agerande som inte skall förväxlas med ett 
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reagerande. Om arbetsgruppen inte förmår att behandla frågor som för arbetsgruppen utgör 
viktiga frågor så finns anledning att misstänka att arbetsgruppen har svårt att driva ett skolut-
vecklingsarbete. När arbetsgruppens ärenden utgörs av frågor som andra än arbetsgruppens 
medlemmar initierat förefaller det osannolikt att arbetslaget som form utgör ett incitament för 
skolutveckling. 
 
Reflektionsdimensionens två ytterligheter utgörs av det pedagogiska respektive det administ-
rativa samtalet. Grovt sett kan dessa två kategorier av samtal sägas motsvara ett ärendes inne-
hållsliga aspekt respektive dess formaspekt. De två aspekterna innehåll och form kan i och för 
sig argumenteras för att vara oskiljaktiga, i den meningen att en planerad aktivitet i skolors 
arbete inte kan sägas bara bestå av ett innehåll utan form eller tvärt om. Men samtalet kring 
det dagliga arbetet i skolor bär dock på avsevärda skillnader om detta samtal hela tiden befin-
ner sig, dvs. börjar, fortsätter och avslutas, på en konkret uppgiftsnivå eller inte. Om samtalet 
stannar på en sådan ”göra-nivå” så kan detta förstås som att ärendet stannar i en diskussion 
kring olika former av aktiviteter, dvs. utan att skälen för det ena eller det andra alternativet, 
den ena eller den andra formen lyfts till diskussion. Analogt kan på motsvarande sätt den in-
nehållsliga aspekten diskuteras utan att ta gestalt i olika konsekvenser, eller annorlunda ut-
tryckt utan att ta gestalt i någon form. Detta kan exempelvis vara fallet om olika värdens gil-
tighet diskuteras utan koppling till hur sådana värden kan förverkligas. Likväl kan i enlighet 
med ovanstående diskussion ett sådant samtal erhålla bedömningen ett pedagogiskt samtal ef-
tersom ett sådant samtal kan sägas utmana rådande värdebaser. Databearbetning i samband 
med en aktionsanalys innefattar följaktligen en bedömning huruvida arbetsgruppens samtal 
vid något tillfälle under ärendets gång kommer till att behandla innehållsliga aspekter eller 
inte. 
 
Om ett pedagogiskt samtal aldrig övergår till att också behandla formaspekter i ärendet så 
omöjliggörs en transformering av institutionella uppdrag till gemensamma organisationella 
uppgifter i ett gemensamt sammanhang. Transformeringsdimensionen kan med andra ord sä-
gas utgöra ett spänningsfält rörande ärendets formaspekt, som spänner från å ena sidan en av-
saknad av ett i arbetsgruppen gemensamt konstruerande av organisationella uppgifter till ett å 
andra sidan helt igenom gemensamt konstruerande. För att det senare skall vara fallet krävs av 
arbetsgruppen att gemensamma överenskommelser och beslut fattas. Centralt för transfor-
meringsdimensionen är därför bedömningen av varje ärendes avslut, på vilket sätt det sker 
och vilka slutsatser som arbetsgruppen drar och vilka konsekvenser detta får för det framtida 
arbetet. Av betydelse är därutöver överenskommelsernas livslängd i det dagliga arbetet. Om 
dessa lever kvar i arbetsgruppens medvetande, vilket skulle kunna benämnas ett kollektivt 
minne (Scherp, 2003), bör det visa sig i samband med att det dagliga arbetet diskuteras. Som 
stöd för detta minne bör gemensamma dokument kunna fungera. Av avgörande betydelse för 
den bedömning som skall göras blir därför också att beakta i vilken grad arbetsgruppens mö-
ten resulterar i egna producerade dokument. Vad som inte ryms inom ramen för transfor-
meringsdimensionen är i vilken utsträckning enskilda medlemmar till syvende och sist följer 
vad som gemensamt fastlagts. Dock är det rimligt att tänka sig att tidigare beslutade tillväga-
gångssätt och förhållningssätt kommer att återkomma som ärenden på dagordningen, i de fall, 
när medlemmar avviker från gemensamma överenskommelser. 
 
Aktionsanalysens databearbetningsprocess karaktäriseras följaktligen av tre huvudsakliga be-
dömningar som forskaren behöver göra. Först skall en bedömning göras av vad som kan iden-
tifieras som ett ärende eller en samtalspunkt. Därefter skall en bedömning av samtalet ske i 
ljuset av innehåll och form och slutligen skall en bedömning göras huruvida ett skapande av 
gemensamma organisationella uppgifter har skett eller ej i samband med ärendets avslut. Oli-



 49 

ka alternativ av den sammantagna bedömningen av i vilken riktning ett ärende tar inom ramen 
för en arbetsgrupps arbete kan illustreras i aktionsmodellen enligt nedanstående figur: 
 
 
 
              Ärendets innehållsaspekt fokuseras 
              utan transformering till gemensamt      Ärendets innehållsaspekt fokuseras 
              formulerade organisationella uppgifter.      tillsammans med en transformering  

    till gemensamt formulerade  
    organisationella uppgifter. 

 
 
     
                      
                        
 
               Ärendets formaspekt fokuseras 
               utan transformering till gemensamt        Ärendets formaspekt fokuseras vilket 
               formulerade organisationella uppgifter.        leder till gemensamt formulerade
          organisationella uppgifter. 

   
 
Figur 8   Bedömning i vilken riktning ett ärende tar, illustrerat i aktionsmodellen. 
 
 
De tre huvudsakliga bedömningarna kan kompletteras med mer detaljerade bedömningar ut-
ifrån intresse. Exempelvis kan olika kategorier skapas rörande varifrån respektive ärende har 
initierats. Likaså kan transformering till gemensamma uppgifter delas upp i mer specifika ka-
tegorier. Nedan beskrivs ett förslag på tabell vari respektive ärende kan kategoriseras. För-
hoppningsvis kan en tabell av detta slag ge ett sådant stöd att den sammantagna bedömningen 
underlättas. 
 
Tabell 5  Förslag till tabell för kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

       

 
Form 
frågor 
 

 

   

 

    

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                             (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                              konstruktion                                    konstruktion 
                                                                              av uppgift)                                       av uppgift) 
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Arbetsgruppens alla observerade ärenden kan därefter kategoriseras utifrån denna bedömning 
som tillhörande någon av de fyra idealtyperna ”Seminariet”, ”Medveten handling”, ”Trampa 
vatten” eller ”Oj, vad vi jobbar”. Slutligen, som stöd för aktionsanalysens resultat, ges möj-
lighet att i grafisk form gestalta resultatet som sammanställts i tabellen. Genom att varje ären-
de representeras av ett kryss i det fält som motsvarar de fyra olika idealtyperna i aktionsmo-
dellen kan den sammantagna bedömningen ta gestalt i form av en grafisk figur i enlighet med 
nedanstående exempel:  
 
            Det pedagogiska samtalet  
            innehållande upptäckter som  
            utmanar existerande  
            kulturella villkor  
 
                                
 
 
Ett individuellt    xx  xx  Ett gemensamt 
konstruerande av                     xxxxx  xxxx  konstruerande av 
organisationella uppgifter                    xxxxxx xxxxxxx  organisationella uppgifter 
i avskilda sammanhang                        xxxx xxxxxxxx  i gemensamma sammanhang 
                          xxx  xxxxxxx     
   xx  xxxxxx 
         xxx 
 
 
              Det administrativa samtalet, 
              à la ”more of the same” som 
              söker goda lösningar inom  
              ramen för existerande  

            kulturella villkor 
 
Figur 9    Exempel på ett aktionsanalysresultat illustrerat i aktionsmodellen 
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Resultat 
 
 
Översikt 
För att det skall vara möjligt att dra några slutsatser rörande aktionsanalysens tillämpbarhet 
avkrävs ett empiriskt underlag. I detta följande avsnitt presenteras därför fyra separata under-
sökningar som genomförts oberoende av varandra på Bindvideskolan. Resultatsammanställ-
ningen redovisas så att varje undersökningsresultat ges ett självständigt och fristående avsnitt 
från de övriga. Resultatbilder av två kulturanalyser genomförda vid två skilda tillfällen pre-
senteras inledningsvis för att därefter följas av två exempel på tillämpning av aktionsanalys 
vilka i tid genomförts parallellt på två skilda arbetslag, allt enligt följande ordningsföljd: 
 

1. Kulturanalys av Bindvideskolan våren 1999 
2. Kulturanalys av Bindvideskolan hösten 2002 
3. Aktionsanalys av Arbetslag A, Bindvideskolan våren 2000 
4. Aktionsanalys av Arbetslag B, Bindvideskolan våren 2000 

 
 
Kulturanalys av Bindvideskolan våren 1999 
I den löpande text som följer nedan har inskjutits mönsterutsagor, dvs. citat från de brev som 
skrivits av personalen. Dessa mönsterutsagor skall ses som uttryck för den kultur som be-
skrivs. Viktigt att förstå är att en ensam utsaga inte kan beskriva en kultur, den ensamma ut-
sagan kan alltid tolkas olika på grund av sitt sammanhang. Däremot kan den ensamma utsa-
gan med stöd av en mångfald av utsagor sägas vara en mönsterutsaga vilken ger uttryck för en 
kultur som då är möjlig att beskriva. Enstaka ord i några utsagor har ändrats i syfte att dölja 
brevskrivarens identitet. Rubriksättningen motsvarar de horisontella kategorier som utmönst-
rats ur dataunderlaget. Nedanstående resultatbild baseras på 42 brev vilket motsvarar en svars-
frekvens av cirka 70% av Bindvideskolans personal.  

Bindvideskolans arbete i stort 
Bindvideskolan är belägen i en medelstor tätort i de mellersta delarna av Sverige. Skolan har 
tidigare varit en renodlad högstadieskola men sedan ett antal år tillbaka har skolan utvidgats 
till en F-9 skola i enlighet med kommunens centrala strategi. Skolan är rik på traditioner, vil-
ket tar sig uttryck i ett flertal gemensamma aktiviteter. Skolan har ett gott rykte och har bl.a. 
gjort sig känd i regionen för att på ett lyckat sätt utvecklat ett gemensamt arbete inom ramen 
för arbetslaget. Representanter för skolan har vid ett flertal tillfällen besökt andra skolor för 
att hålla studiedagar om arbetslagsarbete. Skolan har dessutom regelbundet tagit emot studie-
besök från andra skolor som visat intresse av att veta hur man organiserar sig i arbetslag. Sko-
lan säger sig också ha ambitionen att hålla en profil med kultur, musik och skapande inslag i 
undervisningen.  
 

Många fina traditioner har vuxit fram under våra år tillsammans. 
 
Det pågår mycket aktiviteter som knyter an till samhället utanför, tex näringslivsvecka, lilla no-
belpriset 
 
Det fungerar mycket bra med arbetslaget på skolan, här känner man att man får stöttning och 
hjälp med problem och vi har högt i tak. Alla elever är allas så det finns alltid någon som ele-
verna kan känna sig förtrogna med 
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Vi försöker hålla en profil med kultur, musik och kreativa skapande inslag i undervisningen. Så-
dana inslag genomsyrar delvis alla ämnen. Det är inte ovanligt med dramainslag och olika tea-
terprojekt på skolan. 

 
Förvandlingen från att ha varit en högstadieskola till att idag bedriva ett arbete i ett F-9 per-
spektiv har dock inte skett utan svårigheter. Faktum är att än idag så uppfattar många att tradi-
tionerna från högstadietiden, och i vissa fall även från realskoletiden, ännu lever starka. Kul-
turen bär på en ojämlik statusskillnad mellan olika yrkesgrupper som också kan förstås ur ett 
större samhällsperspektiv.  
 

En väl fungerande F-9 skola skapas inte av sig självt men jag tror på möjligheten att med årens 
gång kommer det att bli något bra av det hela. Processen måste få ta tid. Vi har mycket att lära 
av varandra. 
 
Det är viktigt att överbrygga klyftorna mellan stadierna och att se eleverna i ett längre perspek-
tiv. Varför är det ett sådant glapp mellan högstadiet och mellanstadiet? Här möts olika synsätt 
och kulturer. 
 
Fortfarande finns en liten vägg mellan låg-mellanstadiet och högstadiet på vår skola. Försko-
la/fritids vet man knappt om. Detta orsakas enligt min teori av att betygen fortfarande existerar 
på högstadiet. Kanske också av att åldersmässigt eleverna är lite i otakt.  
 
När vi flyttade in under F-9 taket kändes det som ett av målen var nått. Men det visade sig svå-
rare än jag trott. Väggarna andades högstadium och gör det fortfarande. Stor hänsyn tas till 
högstadiets schema, lärarnas tjänstgöringsschema, storlek på arbetslag och dess elevgrupper. 
 
Skolan som F-9 skola är relativt nystartad, vi befinner oss i en brytningstid, där de olika stadi-
erna skall samarbeta med varandra och bli en fungerande enhet. Jag tycker detta är bra. Det 
breddar vår kompetens och vi får en helhetssyn på våra elever. Det svåra är att det känns tung-
rott med ständiga diskussioner och många bromsklossar. 

 
Aktörsberedskapen till att i akt och mening verkligen förändra skolan till en F-9 skola bär på 
svårigheter, dels beroende på att det råder osäkerhet om vad en sådan förändring egentligen 
handlar om och dels beroende på att förändringsviljan inte alltid är så självklar, i mångt och 
mycket beroende på den osäkerhet som råder. Av dataunderlaget framkommer vitt skilda ut-
tryck som sammantaget ger en högst splittrad bild. 
 

De försiktiga, de som är rädda för förändringen försöker hindra utvecklingen. 
 
Inga datorer i världen kan ersätta människan, läraren. Förskollärare, fritidspedagoger och lä-
rare behövs alla men vi får inte ta över varandras kompetenser utan komplettera varandra. 
 
Jag efterlyser små specialklasser för de utredda barnens egen skull och alla klasskamrater med 
målet att slussas tillbaka. 
 
Världen omkring mig har blivit till en karneval av experiment, en beständigt flammande krevad 
av kortsiktiga ränker, vilka endast ingjuter rotlöshet i det spirande släktet. 
 
Jag är säker på att kvaliteten på våra skolor kommer att sjunka, lägg där till de många bespa-
ringskraven. 
 
Risken blir att det smyger på för mycket flum i skolan. Det ligger i luften att ska fritidspedago-
gerna in i skolan och hjälpa lärarna då ska också lärarna in på fritids och laga mellis. 
 
Jag skulle vilja ha en  barnens skola där det i högre utsträckning är de som bestämmer hur sko-
lan skall fungera och val av ämnen. 
 
Fler ämneskonferenser, man måste värna om specialkompetensen. 
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Nu när jag jobbar på en F-9 skola kan jag följa barnen på ett annat sätt och se hur jag kan job-
ba mer förebyggande för att underlätta läs och skrivinlärningen eller arbeta med problemlös-
ningar i matematiken. Jag hopps att jag som förskollärare kan föra in leken mer i skolan. Man 
kan leka med ord likaväl som med sand och lera. 
 
En stor osäkerhet råder bland personalen huruvida eleverna skall behandlas som, ur demokra-
tisk synvinkel, jämbördiga oss vuxna eller inte. 
 

 
Att alla aktörer på en skola gemensamt och på samma sätt tolkar de uppdrag vilka man har att 
förhålla sig till kan måhända vara en utopisk tanke hos många av aktörerna på Bindvidesko-
lan. Om det är önskvärt eller inte kan ur ett skolutvecklingsperspektiv diskuteras, men vad 
som däremot förefaller allvarligare är att alla de olika värderingar och förhållningssätt som 
finns på skolan förblir dolda för organisationens medlemmar. Det finns på Bindvideskolan en 
tendens till att det offentliga samtalet ger uttryck för ett förhållningssätt som i grunden inte 
stämmer överens med den dominerande kulturen. Denna diskrepans kan i längden leda till 
missförstånd och problem. 
 

Det tycks råda en konflikt eller obalans mellan två pedagogiska förhållningssätt. Det ena värde-
rar det skrivna ordet och faktakunskaper högre medan det andra istället värderar upplevelser 
och konstnärligt skapande verksamhet högre. Min uppfattning är att det första dominerar på det 
andras bekostnad. Alla så kallade tester som genomförts under dessa år har såvitt jag kan min-
nas bara mätt kognitiva färdigheter. Ändå talas det om i denna skolas informationsbroschyr mer 
om den skapande verksamheten och den sociala träningen. 
 
Den förhärskande kulturen på skolan är svår att fastställa, bl. a. beroende på att skolan delvis 
har en struktur som inte tycks stämma överens med rådande förhållningssätt och värderingar. 
Därutöver tycks det inom ramen för olika arbetslag existera varierande förhållningssätt. De oli-
ka arbetslagen har en tendens till att fungera som egna skolor på Bindvideskolan. Detta förhål-
lande uppmärksammas även bland vissa medlemmar, vilket kan ses som tecken på att det växer 
fram en ökad medvetenhet om vikten av att skolan utvecklar en gemensam värdegrund. 
 
Svårt att i ord beskriva hur det är att arbeta på den här skolan. Ingen klar linje finns att följa, 
ingen tydlig pedagogik går att urskilja. Vaga begrepp som det inte råder någon enighet om dy-
ker upp i planeringsarbete, diskussioner såväl formella som informella. Ex på dessa ord är ar-
betslag, elevernas ansvar över sin planering, föräldrasamverkan, skapande verksamhet, indivi-
dualisering. 
 
Arbetslagen arbetar var för sig och det finns risk att det blir små enheter som har svårt att bli en 
enhet Den ”röda tråden” - vår gemensamma värdegrunder är det viktigt att vi får ihop. 
 

Tecknen på växande medvetenhet om värdet av gemensamma förhållningssätt kan ses som ut-
tryck för en längtan efter gemensam framförhållning i det dagliga arbetet, vilket i sin tur inne-
bär att kulturen idag högst betydligt kan skifta från arbetslag till arbetslag. De olika arbetsla-
gens planering av det dagliga arbetet karaktäriseras i olika hög grad av framförhållning re-
spektive nuorientering. 

 
Vårt genomgripande demokratiska arbete med våra gemensamma värderingar är nog det som 
nu börjar ge frukt. Vi har haft stora problem att riktigt komma igång med att samverka kring in-
nehållet i verksamheten. Nu har vi hittat en enkel modell för samordning. Vi har sammanställt 
en terminsplanering som enkelt och tydligt visar alla vad som sker i alla ämnen. 

 
Kanske kan kulturen beskrivas som befinnande sig i en omdaningsprocess där alla ”kort inte 
är lagda på bordet”. Det förs ett offentligt samtal på skolan som i vissa arbetslag äger högre 
överensstämmelse med det handlingsmönster som där utspelar sig, medan det i andra arbets-
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lag finns en större spänning mellan det gemensamma samtalet och det dagliga arbetet. Det 
tycks som om kulturen består av en mosaik av alltifrån konservativa till mycket flexibla för-
hållningssätt till förändringar av arbetet på skolan. Det flexibla förhållningssättet bottnar i sin 
tur troligtvis i skäl som spänner från en mer genomtänkt till en mindre genomtänkt målsätt-
ning.  
 

Vi har många goda egenskaper inom arbetslaget som kommer eleverna till del i och med vårt 
arbetssätt. Alla i arbetslaget är engagerade i sitt yrke och i eleverna. Vi delger varandra av våra 
erfarenheter och om forskning eller artiklar vi läst. Dessutom har vi elevernas välbefinnande i 
första rummet. Mycket tid går åt till elevvård. Vi har vissa samarbetsproblem i vårt arbetslag. Vi 
har kanske blivit en liten ö. 
 
Olika arbetslag fungerar olika bra. I ett arbetslag vågar flera inte ifrågasätta och protestera 
medan andra har känslan att det är ingen idé att yttra sig. I laget finns en stark och dominant 
individ. 
 
Vi planerar tillsammans lärare, förskollärare och fritidspedagog. Som ett pussel är det med per-
sonal, lokaler och inte minst barn. Detta tar enorm tid. Sedan är någon borta , då stämmer inte 
pusslet. 
 
Vi skall ses som ett komplement till skolan, men glöms oftast bort i planering, diskussioner och 
studiedagar. Vi fritidspedagoger känner inte att vi är med i något arbetslag än vårt eget. Det 
finns aldrig tid för planering med den lärare vi arbetar med. Vi har haft lösningar på detta, men 
lärarna har inte nappat på våra förslag. Kvällsmöten med lärarna är inte att tala om. Vi är ju 
vana vid detta och tycker inte det är något konstigt med det. Vi tycker vi får dålig uppbackning 
av rektorerna som mest pratar ekonomi. 
 
Klimatet på mellanstadiet upplever jag som gott, ingenting sitter fast. Även kontakter med öv-
ningsämnen mycket bra. 
 
Mitt sätt att tala om att det jag tror på fungerar har blivit att visa det i praktiken eftersom att 
försöka tala om vad som fungerar inte varit lätt när man känner utanförskap i en skola med äld-
re lärare som också är väldigt starka. 

 
Olika existerande förhållningssätt till förändring skall också förstås mot bakgrund av det yttre 
förändringstryck som skolan är utsatt för. Det finns en utbredd uppfattning att besparingskrav 
många gånger omformuleras till pedagogisk retorik. Detta gör att det gemensamma samtalet 
på skolan får svårigheter att bli ett i grunden pedagogiskt samtal. Förmågan att utifrån de yttre 
förändringskraven tänka i nya banor sätts på prov. När nya lösningar tas fram så skapas också 
konservativa motkrafter. Det allvarliga och genuint ärliga pedagogiska samtalet saknas i kon-
takten med exempelvis kommunens bildningsnämnd. Parallellt uppstår i denna situation hos 
vissa aktörer på skolan förhoppningar om att tvingande förändringar skall luckra många av de 
traditionella uppfattningar som man ser som rester av skolans tidigare historia som både högs-
tadie- och realskola. 
 

Efter uppdelningen av högstadieskolan för ett par år sedan verkar det nu vara dags att splittra 
åk 7-9 också.  
 
Mycket stressas fram pga att både skolledning och personal känner press på sig att leva upp till 
den nya läroplanen, det nya avtalet, kommunaliseringen. Man hinner nästan inte med eleverna. 
 
Pengabristen genomsyrar mycket av arbetet på skolan och ger en negativ arbetsmijlö. Istället 
för att höra ”Det går inte, det finns inga pengar” skulle man vilja höra ”Det låter bra. Vad 
skulle det kosta? Har du några förslag hur vi skulle kunna lösa det?” 
 
Ekonomin är ett problem med ständiga neddragningar. Den lokala verksamhetsplanen går inte 
att leva upp till. 
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Det känns oftast som man inte alls kan leva upp till intentioner  och åttaganden i läropla-
nen…mycket tid går åt till att omorganisera oss under pedagogiska förespeglingar men av eko-
nomiska skäl. 
 
Förändringar inom skolan har varit stora och de har inte alltid gynnat elever med behov av spe-
cialpedagogiska åtgärder. Om inte arbetsro skapas kommer detta att leda till än större problem 
för denna kategori av elever. 
 
Jag hoppas att vi inom kort hamnar i ett läge av att så här skall det vara länge för jag anser att 
förändringarna sker för ofta och vi finner ingen ro i vårt arbete, varken för lärare eller elever. 
 
Arbetslag är bra för ekonomin, för då är man fler vuxna och är då någon sjuk får arbetslaget 
lösa det. Enkelt eller hur! 
 
Arbetsbördan ökar hela tiden med de sparbeting som läggs på skolan. Många lärare går på 
knäna och ökningen av sjukskrivningsfrekvensen är ett allvarligt tecken 

 
Vad som i högre grad kan ses som gemensamt för de olika arbetslagen är att en samarbetskul-
tur är på väg att utvecklats. Det råder en i stort sett generell uppfattning att det dagliga arbetet 
gynnas av att det förekommer ett samarbete. Detta kan framför allt sägas gälla det gemen-
samma elevvårdsarbetet. Här framkommer även en stor kritik mot att kuratorsverksamheten 
inte fungerar på skolan.  
 

Bra fördelning i arbetslaget alla tar ansvar, ingen ledare. 
 
I arbetslaget är den elevvårdande biten väldigt mycket mer kontinuerlig. Åtgärderna kring even-
tuella problem tas om hand på ett mycket tidigt stadium. 
 
Mycket svag kuratorsverksamhet, stöd nästan obefintligt. Urdåligt om man får säga så. 
 
Jag har lärt mig några viktig saker för ett framgångsrikt arbete i lag: Var lyhörd, lyssna på alla, 
tillåt diskussion, gå aldrig ut med information innan arbetslaget i sin helhet tagit ställning, pla-
nera, ta med elever och föräldrar i arbetet. 

 
I dataunderlaget uttrycks höga ambitioner gällande samverkan och samtidigt en frustration 
över att ramfaktorer hindrar alla de önskvärda samarbeten som i nuläget inte kommer till 
stånd. Men paradoxalt nog så existerar samtidigt på vissa håll en osäkerhet om vilket syfte 
samarbetet egentligen skall ha. Detta kanske ändå kan förstås mot bakgrund av att skolan inte 
lyckats att finna en gemensam övergripande strävan för den sammanhållna F-9 skolan. Därför 
har exempelvis de olika yrkeskategorierna som finns på skolan svårt att utveckla en idé om 
vad som ligger i just deras uppgift, när det gäller att närma sig den gemensamma målsättning 
som skolan har, eller rättare sagt skulle kunna ha.     
 

Organisationen är komplicerad. Man har många bollar i luften informationsmässigt och det blir 
en del frustration. Vi har brottats med problem att över huvud taget hitta en tid då alla kan träf-
fas samtidigt. Nu löses många frågor under enorm tidspress och utan framförhållning. 
 
Mellan 5:an och 6:an är samarbetet inte så stort men vi hjälper varandra då och då. 4-6:an 
träffas endast vid läromedelsbeställningar. Vi har även jobbat låg-mellan-hög några gånger, 
något krystat även om det var lyckat. 
 
Som ettämneslärare upplever jag tyvärr att man inte riktigt passar in i arbetslaget. Vanligvis 
har vi lektion när övriga arbetslaget kan träffas. Därför pratar man om yttre och inre arbetslag, 
vilket jag anser vara fel. Organisationen och inställningen kring arbetslaget bör vara ett enat 
arbetslag, inte som nu två i ett. 
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De delvis vattentäta skotten som fortfarande finns mellan stadierna tror jag mest beror på att 
skolan är ganska stor och att man naturligt nog har mycket att diskutera och lösa inom det egna 
arbetslaget. Sina ämneskollegor träffar man enligt min uppfattning alltför sällan. 
 
Vi är många lärare i kollegiet men tid finns inte att lära känna varandra. Det blir som tidigare, 
vi på låg och förskolan träffas mest och man samarbetar oftast med en parallell lärare som man 
trivs med. 
 
Det är många som inser att det är eleverna vi är här för och att arbetslaget är ett nödvändigt 
medel för att ge eleverna vad de behöver. Många av de förutsättningar som arbetslaget hade 
krävt, blev kvävda av en hindrande organisation. 

Rektors och ledningsfunktionen 
Rektorerna på Bindvideskolan äger överlag ett gott förtroende bland skolans aktörer. Det 
finns en förståelse för att de har en stor arbetsbörda och att deras möjligheter att agera på alla 
önskvärda fronter är begränsade. 
 

Jag respekterar rektorerna som personer och arbetsledare. Att de säger saker som inte överens-
stämmer med mitt sätt att tänka är en helt annan sak. Det går att påverka och rätta till. Vi lärare 
har rektorernas förtroende 
 
Jag trivs med ledningen även om de verkar vara tvungna att tänka mycket på ekonomin 
 
Upplever klimatet på hela skolan som mycket bra så även i det stora hela kontakter med led-
ningen även om de stundom tycks mig alltför tyngda av sparbeting 
 
Skolledningen lyhörd för hur vi lärare vill arbeta ihop. En skolledning som litar på det vi gör och 
ger oss frihet under ansvar. 
 
Ledningen har också en pressad arbetssituation. De har liten möjlighet att hålla ihop det pedago-
giska. 
 

Det finns dock tecken på att vissa av organisationens medlemmar uppfattar att skolans rekto-
rer upprätthåller den statusskillnad mellan skolans ”olika stadier” som av dessa ses som rå-
dande. Skolledningen driver en linje som uppfattas på olika sätt beroende på var aktörerna hör 
hemma eller beroende på vilka förhållningssätt som olika aktörer är bärare av. Det förefaller 
troligt att organisationens medlemmar inte förmår att uppfatta skillnaden mellan tillhörighet, 
som exempelvis yrkesgrupp och/eller ”stadium”, och skillnader i förhållningssätt. Här finns 
en grogrund för missförstånd mellan kollegium och skolledning rörande verksamhetens inne-
håll.  
 

Jag tror att alla tankar och idéer som dyker upp hos oss personal kan ventileras hos andra och 
hos skolledningen. Jag vet att alla inte känner att de blir lyssnade på av skolledning, men det 
har jag ännu inte stött på. Det finns en pedagogisk utveckling som inte är initierad från ett håll.  
 
Jag skulle önska att skolledningen var mer insatt i vår verksamhet på lågstadiet 
 
I det här jobbet behövs respons från ledningen. Man måste få höra att man gör ett bra jobb. Det 
saknas. 
 
Jag uppfattar det ofta som att vi konkurrerar med varandra istället för att komplettera varandra, 
dvs grundskollärare, fritidspedagog 
 och förskollärare. Ledningen på en skola måste tydliggöra detta  och ge klara riktlinjer 
 
Rektor har kursen och inriktningen klar. Det finns en ärlig vilja och en hel del kunskap om hur 
processen ska gå till. Sen är det inte lika lätt att göra en tullipanaros som att säga det. 
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Jag skulle önska en skola med stil där ledarna är krävande med ordning både i ute och inne mil-
jön. Gör kontrakt med barnen. Det är svårt att få alla i en stor skola att ha samma krav. De sto-
ra barnen behöver föredömen och kontroll. 
 
Jag saknar också en pedagogiskt drivande skolledning. Mer ut i verksamheten och mer av boll-
plank och idésprutor för personalen. Rektorerna är mest övertyngda av administration. 
 
På vår skola finns personer med mer inflytande än andra. Deras åsikter vinner lättare gehör hos 
ledningen på skolan 

 
Skolans aktörer har också att förhålla sig till kommunens bildningsnämnd, vilken driver ett 
aktivt förändringsarbete. Denna situation komplicerar skolans utvecklingsarbete, delvis bero-
ende av att samarbetet mellan skolan och bildningsnämnden inte alltid upplevs som konstruk-
tiv. Troligtvis påverkar detta skolans arbete i riktning mot ett mer nuorienterat dagligt arbete, 
även om den kamp som emellanåt uppstår också bidrar till att stärka skolans identitet.  
 

Bildningsnämnden tycks ha som mål att köra över oss lärare.  
 
Mycket dålig respons hos bildningsnämnden, aldrig ett berömmande ord trots skolans fram-
åtanda och många nya grepp 
 
Bildningsnämnden tyckes inte ha kompetens om hur skolan ska drivas. Rektor verkas ha bra 
kompetens och litar på oss i arbetslaget 
 
Det har alltid varit högt i tak vid diskussioner och till politiker och tjänstemän har vi alltid sagt 
ifrån rejält, när det har behövts. Jag tror att denna anda eller detta klimat har starkt bidragit till 
utvecklingen av vår skola. Vi är ständigt på marsch för ännu bättre uppnå målen. 

Den egna arbetssituationen 
Många av skolans medlemmar upplever i arbetslaget ett stort stöd. Det existerar en förhärs-
kande bild av att samarbete är till gagn för den egna arbetssituationen. Visserligen finns det i 
organisationen både röster som ser det som mer positivt att själv få utforma arbetets innehåll 
och andra röster som lovordar samarbetets positiva sidor i detta hänseende, men det som 
framförallt tycks ha stor betydelse för den egna arbetssituationen är det gemensamma arbetet 
kring elevernas psykosociala situation. När det gäller detta arbete så tycks det alltid finnas nå-
gon att vända sig till, vilket har stor betydelse för den enskilde.  

 
Beträffande undervisningen som är den viktiga för mig, kan jag inte klaga. Jag anser att den blir 
nästan som jag själv styr den. Ledningen och föräldrarna har inte lagt sig i. Eleverna har syn-
punkter som jag respekterar. 
 
Det är mycket stimulerande att få arbeta med en lågstadielärare och samtidigt följa mina gamla 
elever ett år till. Vi kan komplettera våra kunskaper i klassen. Att arbeta i arbetslag är mycket 
utvecklande. För att kunna arbeta tillsammans fordras det samarbete och trygghet med var-
andra och det tycker jag att jag har med både arbetsledning och arbetskamrater. 
 
I vårt arbetslag stöttar vi varandra till 100 %. Vi hjälps å t med alla eleverna som vårt arbetslag 
ansvarar för. Jag är aldrig ensam i svåra situationer 
 
Vi kan också gå in och hjälpa varandra vid jobbiga föräldrasamtal och vi kan diskutera elev-
vård med varandra. 

 
I den mån ämneskollegor har möjlighet att utbyta erfarenheter kring frågor som rör det egna 
ämnet så tycks detta ha stor betydelse för stimulansen i yrket.  För de personer i organisatio-
nen som istället står ensamma med sitt ämne kan en viss utanförkänsla uppträda. Att inte kän-
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na någon självklar tillhörighet till något av arbetslagen, gör det för dessa personer svårare att 
se vinster med arbetslaget.  
 

Jag finner stort stöd i ämneskollegorna, vi diskuterar specifika ämnesfrågor och försöker också  
agera gemensamt för att uppnå en bättre arbetssituation. Vi har samma pedagogiska grundsyn 
 
Jag är ensam i mitt ämne och har inga ämneskollegor att hämta inspiration och sakkunskap hos. 
Att stå utanför arbetslagen, men ändå finnas med i alla arbetslag betyder ofta att man blir av-
glömd…även av skolledning 

 
Samarbete ses således som viktigt för den egna arbetssituationen men däremot är det inte all-
tid som samarbetet fungerar såsom vore önskvärt, även om det inom ramen för arbetslaget 
många gånger finns ett tillfredsställande samarbete. 

 
Som tur är fungerar detta arbetslag. Det blir något gjort och vi trivs tillsammans. Jag som inte 
ingår i temaarbetet behöver inte vara med på hela mötet men det händer allt som oftast att jag 
stannar och lyssnar hela tiden av eget intresse 
 
Hade vi tagit oss tid att lära känna varandra hade nog många diskussioner som vi haft varit 
mindre konfliktfulla. 
 
Det finns ingen drivande kraft i vårt arbetslag som vill dra igång ett tema där flera ämnen är in-
tegrerade. Intresset för större teman inom laget har inte varit så stort 
 
Det finns en öppen attityd som gör att man berikar varandra och får stöd. Jag har aldrig mött 
någon misstänksamhet eller förakt mot någon. Att skolan är indelad i arbetslag är en bidragan-
de orsak till min positiva hållning till skolan. Det är en enorm trygghet att veta att man kan få 
stöd av sina kollegor och slipper lösa alla problem själv. 

 
Ett gott samarbete kan också ha sina avigsidor. Vi kan också se tendenser till att skuld kan 
uppstå inom ramen för arbetslagets arbete. Det är inte alltid som varje arbetslagsmedlem har 
förutsättningar att ta ett jämbördigt ansvar i förhållande till de övriga arbetslagsmedlemmarna, 
för det gemensamma arbetet. 

 
Själv gör jag nog inte så stor insats som jag borde, jag har lite dåligt samvete men de andra i 
arbetslaget förstår. Arbetslaget är en stor trygghet, främst när det gäller att diskutera elever och 
åtgärder ur social synpunkt. Öppenhet när det gäller att framföra åsikter. 

 
Men vad som är ett arbetslag och hur detta skall vara konstituerat är inte någon självklarhet i 
organisationen. Det råder inte någon gemensam syn på vilket arbetsinnehåll, förutom elevvår-
den som arbetslaget skall ägna sig åt. Arbetslagen har utvecklats olika långt i detta hänseende, 
innebärande att man i vissa arbetslag planerar delar av arbetet gemensamt medan det dagliga 
arbetet med eleverna, för andra, med självklarhet inte upplevs hänga samman med det arbete 
som bedrivs inom arbetslaget. Arbetslagen får utifrån dessa skilda villkor olika betydelse för 
olika individers egna arbetssituation. 
 

Två personer är ju inte något lag. Jag skulle gärna se en utveckling mot större lag. Vi säger att 
vi har en F-9 skola och då måste vi ta konsekvenserna och se till att eleverna under ett längre 
tidsperspektiv. I ett större lag har ju alla samma mål - att eleverna skall lära sig så mycket som 
möjligt som de har nytta av resten av livet. 
 
Vi har arbetslagskonferens två gånger i veckan, då vi planerar och tar upp gemensamma saker. 
Arbetslaget jobbar med tema. Jag kan inte vara med på temadagen eftersom jag har elever från 
andra årskurser då.   
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Just nu känns det som man är uppdelad i tre arbetsuppgifter 1. arbetet med eleverna, viktigast 
och allra mest stimulerande 2. arbetet med mitt ämneslag, fungerar mycket bra är roligt och in-
nehållsrikt 3. arbetet med mitt arbetslag, givetvis roligt att som ettämneslärare komma in och 
träffa andra lärare och därmed också få ett större utbyte 

 
Sammantaget, delvis mot bakgrund av att dataunderlaget till kulturanalysen innehåller få ut-
sagor som beskriver ett gemensamt planeringsarbete på skolan, så förefaller det troligt att det 
sammantagna arbetet är av mer nuorienterad karaktär. Detta tycks dock inte stämma utifrån 
hur flera av de enskilda organisationsmedlemmarna ser på det dagliga arbetet. Ur ett individu-
ellt perspektiv så har uppenbarligen många lärare klara mål med sitt arbete. Framförhållning-
en i det dagliga arbetet kan för den enskilde vara mycket framträdande. 
 

Bindvideskolan är mindre bra då det gäller mitt schema som är bedrövligt och många elevers 
schema som också är bedrövliga. 
 
Jag har skrivit en egen plattform om hur jag vill arbeta och grundtesen är att jag i första hand 
vill skapa ett gynnsamt arbetsklimat som utgår ifrån elevernas naturliga nyfikenhet där jag förli-
tar mig på att de söker den kunskap de behöver för att förstå sig själva och omvärlden. Jag kan 
vara förmedlaren och i vissa fall gränssättaren. Detta påverkar mitt arbetsklimat. Jag har stöd 
från skolledning men kollegor har svårt att släppa det gamla sättet där, som jag ser det, inlär-
ning snarare är betingning. 
 
Detta gör nog att jag ser lite annorlunda på skolan och mina lärarkollegor. Skolan är ju en 
mycket speciell värld för sig och egentligen borde nog alla pröva andra yrken innan man blir lä-
rare. 

 
Det finns dock på skilda håll inom skolan ett pågående samtal som försöker att analysera och 
förstå på vilka bevekelsegrunder som det dagliga arbetet vilar. Dessa samtal har stor betydelse 
för den enskilde individen och den egna arbetssituationen men har ännu inte utvecklats till ett 
samtal som berör skolan som helhet. Snarare kan här spåras en risk att olika medlemsgrupper 
i skolan drar åt olika håll. 
 

Vi har arbetat med attityder och förhållningssätt gentemot varandra, elever-lärare, elever-
elever samt med arbetssätt till viss del. Vi träffas och diskuterar åt vilket håll vi vill att skolan 
skall gå. Det kanske låter flummigt, men eftersom det inte är sakinnehåll så är det svårt att be-
skriva vad som egentligen diskuteras. Jag vet bara att jag lär mig mycket om mig själv, mina 
värderingar och varför jag gör på ett speciellt sätt . Jag lär mig jämföra mig själv med andra 
utan att döma varken mig eller andra. Jag hoppas jag aldrig slutar att utvecklas tillsammans 
med andra. 
 
Arbetslaget är ständigt på väg mot nya mål, men vi känner när vi behöver stanna upp, så att alla 
hinner med. Att fundera över för elever, lärare, föräldrar och övrig personal är att inte få vat-
tentäta skott mellan arbetslagen, var tar man tiden för ytterligare konfererande och hur sker in-
lärning, en del vill ha tyst omkring sig, några vill ha musik etc är det rimligt, möjligt tänkbart att 
genomföra? 
 
Samtidigt som vi startade vårt samarbete, sattes en demokratisk process kring vår värdegrund 
igång. Denna process stärkte oss i arbetslaget. Vi fick diskutera de grundläggande frågorna för 
vårt arbete. Denna värdegrund fanns sedan med oss medvetet eller omedvetet, när vi la upp vårt 
arbete för tre år framåt. 

 
Att bedriva ett utvecklingsarbete upplevs dock i nuvarande skede som svårt. Skolan är och har 
varit utsatt för resursneddragningar vilket i högsta grad påverkar den egna arbetssituationen. 
Utöver detta eller på grund av detta, här råder det osäkerhet i organisationen, finns också en 
upplevelse av att arbetsbördan ständigt ökar. Dessa faktorer får dock en negativ konsekvens 
vad gäller skolans aktuella aktörsberedskap för förändring. Förändrade yttre förutsättningar 
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har stark negativ påverkan på enskilda individers kraft att utveckla skolan. Det finns utsagor 
som signalerar om att enskilda individer säger sig stå inför en övermäktig situation. 
 

De senaste årens stora sparbeting och ständigt stigande arbetsbörda gör mig ofta trött och dep-
pig. Men genom att vi har fungerande arbetslag påstår jag att vi har en bättre arbetssituation än 
många andra skolor. 
 
Nedskärningarna har varit stora och jag känner mig hela tiden otillräcklig: Jag tvingas till svå-
ra prioriteringar. Även jag som lärare har stort behov av arbetsro för att den psykosociala ar-
betsmiljön skall kunna sägas vara god. 
 
Det här med arbetslag, eller är det skolan idag överhuvudtaget, tar tid. Ibland känns det som 
skolan äter upp en, man kommer aldrig däriftrån. 

 
Samtidigt finns det enskilda individer vars arbetssituation inte upplevs som speciellt föränd-
rad. 

 
Åren går…och jag tycker i stort att mitt arbete rullar på som det har gjort under alla år. Inget 
stort revolutionerande har hänt. 

 
Uppenbarligen så är kulturen på skolan uppbyggd av en mängd skilda förhållningssätt till det 
dagliga arbete som var och en har att utföra. Skolan befinner sig i en situation där tidigare 
förhållningssätt inte längre kan tas för givna. Yttre press på skolan skapar för vissa individer 
en arbetssituation som blir mer och mer ohållbar medan andra ännu så länge kan tyckas tämli-
gen oberörda av den yttre påverkan, som i mångt och mycket kommer från kommunens bild-
ningsnämnd. Ännu så länge framstår det som möjligt att för var och en förhålla sig på sitt eget 
individuella sätt, oberoende av andra aktörer på skolan och oberoende av att arbetslaget har 
fått en allt större betydelse i det dagliga arbetet. 
 

Jag har även förstått att vi i arbetslaget har olika uppdrag varför vi är lärare. Detta har vi dock 
inte diskuterat ordentligt. Det har kommit upp då vi diskuterat praktiska saker. Mitt uppdrag är 
att lära eleverna fungera i en social miljö där de har kunskapen och viljan att lära sig nya sa-
ker. Jag tror att all i arbetslaget och alla på skolan ställer upp på det jag formulerat, men i 
handling skiljer vi oss mycket från varandra. 
 
I stort tycker jag att denna skola företräder en traditionell kunskapssyn och ett relativ auktori-
tärt förhållningssätt gentemot eleverna. Åtminstone är det fullt möjligt att som lärare arbeta i 
den andan, utan att någon skulle reagera nämnvärt. 

 
Den egna arbetssituationen är i högsta grad påverkad av de olika traditioner, men också av 
olika förhållningssätt inom dessa traditioner som samtidigt är levande på Bindvideskolan. 
Möjligtvis kan sägas att det på skolan existerar två olika förhållningssätt till förändring på 
skolan, en mer konservativ och en mer flexibel. Dock kan inte sägas att denna skiljelinje går 
mellan den traditionella klasslärartraditionen respektive ämneslärartraditionen, även om det 
kan uppfattas så. Inte heller är det självklart så att det går en skiljelinje, vad gäller förhåll-
ningssätt hos de medlemmar som har sin bakgrund i skola respektive omsorg. 
 

Jag tycker att vi har ett fungerande arbetslag, men det kan bli bättre. Jag kan snabbt ändra mig 
om något dyker upp som jag anser vara viktigare eller om någon frågar om hjälp för att slutföra 
något, eller liknande. Det tog lång tid innan jag förstod att alla i arbetslaget inte uppskattade 
detta. 

 
Det råder en stor osäkerhet kring grunderna för förändring. Förändring riskerar att uppfattas 
som bärande på ett egenvärde, vilket komplicerar skolans pedagogiska samtal. Hoppet är dock 
det sista som överger oss. 



 61 

 
Jag tror att vi i vårt arbetslag kommer att kunna utveckla mera samarbete pedagogiskt när vi får 
stöta och blöta lite mera. Det är ett måste. 

 
 
Kulturanalys av Bindvideskolan hösten 2002 
I den löpande text som följer nedan har inskjutits mönsterutsagor, dvs. citat från de brev som 
skrivits av personalen. Dessa mönsterutsagor skall ses som uttryck för den kultur som be-
skrivs. Viktigt att förstå är att en ensam utsaga inte kan beskriva en kultur, den ensamma ut-
sagan kan alltid tolkas olika på grund av sitt sammanhang. Däremot kan den ensamma utsa-
gan med stöd av en mångfald av utsagor sägas vara en mönsterutsaga vilken ger uttryck för en 
kultur som då är möjlig att beskriva. Enstaka ord i några utsagor har ändrats i syfte att dölja 
brevskrivarens identitet. För att tydliggöra de skillnader i förhållningssätt som existerar paral-
lellt på Bindvideskolan har i vissa fall mönsterutsagor presenterats i två spalter, detta för att 
grafiskt illustrera rådande skiljelinjer. Rubriksättningen motsvarar de horisontella kategorier 
som utmönstrats ur dataunderlaget. 
 
Nedanstående resultatbild baseras på 34 brev vilket motsvarar en svarsfrekvens av cirka 55%. 
Dataunderlaget för analysen skall således ses som begränsat, vilket ger anledning till att be-
trakta resultatbilden med kritiska ögon. Det kan mycket väl tänkas att de som inte skrivit någ-
ra brev utgörs av en betydelsefull grupp som därmed inte kommer till tals för att uttrycka sär-
skilda förhållanden på skolan. Det förefaller dock troligt att de 34 breven väl har fångat in 
centrala aspekter av den skolkultur som finns på skolan då dataunderlaget har samlats in. Den-
na slutsats dras mot bakgrund av att breven uppvisar en samstämmighet i vad varje brevskri-
vare förhåller sig till, dock på olika sätt.     

Bindvideskolans arbete i stort 
På Bindvideskolan pågår det idag ett arbete med att skapa en gemensam förståelse för vilken 
betydelse läroplanens värdegrund innebär för det dagliga arbetet på skolan. I anslutning till 
detta arbete växer det fram handlingsplaner för hur personalen skall bete sig i problematiska 
situationer, det växer fram gemensamma ordningsregler för skolan som avser hela skolan och 
som alla har att förhålla sig till. Vidare så inrättas det resursteam för att på ett mer över-
gripande plan möta de elever som är i behov av särskilt stöd. Värdegrundsdiskussionen har 
även landat i beslut om att Bindvideskolan skall inneha en särskild profil inom området Hälsa. 
 
Skolans sätt att organisera sitt arbete står under förändring. Här kan spåras ett produktivt 
handlingsmönster, där olika idéer sätts i verket. Skolans ledning driver i mångt och mycket 
detta förändringsarbete. Reaktionerna på de förändringar som drivs igenom skiftar på ett så-
dant sätt att skolans kultur alltmer får karaktären av att bestå av två skilda kulturer som har 
mycket svårt att mötas. 
 
Under de 3 senaste terminerna upplever jag att mycket 
har hänt på Bindvide. Många idéer som legat vilande 
har vi tillsammans börjat att arbeta med. Vi på skolan 
har tillsammans tagit tag i värdegrundsfrågor, lokal-
frågor samt organisationsfrågor mm. som tidigare le-
gat i träda. Vi har på kort tid fått en ny och fräsch sko-
la, både den fysiska och psykiska miljön har förbätt-
rats. Tyvärr tycker jag att inte hänger alla med i för-
ändringstakten, de står inte bara still utan det känns 
som några stretar emot och mår dåligt. 
 

Här fanns lusten till utveckling och vi låg i främsta le-
det, när det gäller många områden. Det var högt i tak 
och fruktbara diskussioner och roligt att göra extra 
satsningar för barnens och skolans fromma. Idag åter-
står av detta endast glädjen i arbetslaget och jobbet 
med eleverna. Detta håller ännu uppe arbetsglädjen. 
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Det finns dock en gemensam uppfattning hos de båda, mer eller mindre åtskilda, gruppering-
arna på skolan, vilken innefattar en positiv syn på varandras kompetens och förmåga att 
genomföra ett kvalitativt bra arbete. Den gemensamma bilden innehåller en syn på Bindvi-
deskolan som en skola som äger stor potential till att vara en ledande skola i kommunen. Hur 
den skolan skall vara organiserad, hur den skolan skall förhålla sig till sina uppdrag är dock 
inte tydliggjort, vilket innebär att olika grundläggande värderingar inte blir föremål för dis-
kussion. Förutsättningarna för att skolan skall kunna utvecklas till en mycket bra skola tycks 
finnas där, men de förändringar som sker, i samband med att denna kulturanalys genomförs, 
uppfattas mycket olika. Att så sker beror på att förändringarna värderas utifrån olika syn på 
vad skolans verksamhet huvudsakligen vilar i. 
 
Bindvideskolan är en skola som har ett unikt läge. Här finns både natur och samhälleliga insti-
tutioner inom korta geografiska avstånd. Överlag så finns det även i skolkulturen en positiv 
syn på eleverna.  
 
Skolan är organiserad som en F-9 skola med integrerad fritidshemsverksamhet. Skolan har ut-
vecklat en tradition att arbeta arbetslagsvis, vilket idag ses som en mer eller mindre självklar 
organisation. Att arbeta i arbetslag ses som något mycket angeläget och viktigt. Inom organi-
sationen finns dock en frustration över att samarbetet över arbetslagens gränser både är svårt 
till sitt innehåll och svårt att förverkliga tidsmässigt. Att utveckla skolan till en reellt funge-
rande F-9 skola ses därför som svårt. 
 

När det gäller arbetet i skolan….. så tycker jag att vi tyvärr inte riktigt klarar av att arbeta som 
en F-9 skola. Det är meningen att vi ska arbeta tvärårskursvis med olika projekt, t ex åk 1-4-7, 
men det finns nästan aldrig tid att planera sådana arbeten. Vi har knappt tid att träffas i vanliga 
ämneskonferenser utan all planeringstid går åt till arbetslagets diskussioner om hur eleverna 
klarar av skolarbetet.  
 
Ett stort problem för lärarna idag är att vi har alldeles för mycket arbetsuppgifter. Man ska 
vara både kurator, sekreterare, sjuksköterska mm. Mycket tid går åt till fel saker. Det som man 
tycker att man är där för är det minsta man gör. På vår skola läggs väldigt mycket på lärarna 
och arbetslagen vilket hindrar den pedagogiska utvecklingen. Jag tycker att tiden skulle kunna 
användas till att göra gemensamma planeringar, temaarbeten mm. Istället ska vi sitta och sam-
manställa enkäter och hålla på med annat pappersarbete. Många känner sig frustrerade över 
detta och får istället sitta hemma och göra det som egentligen skulle ha hunnits med på arbetet. 
Då blir det också att varje lärare sitter och planerar sina lektioner ensam och vi tappar den 
”röda tråden” i undervisningen. 

 
Det förändringsarbete som förekommer på skolan ligger dock i linje med tanken på Bindvi-
deskolan som en gemensam F-9 skola. Många uppfattar att skolan håller på att förändras i den 
riktningen. 

 
På väg att bli en F-9 skola, men det finns en bit kvar.  

 
Det är också i detta förändringsarbete som konfrontationerna uppstår, som den etablerade 
skolkulturen ifrågasätts. Vad som förut var självklart på Bindvideskolan är idag inte längre 
självklart. Skolan håller på att genomgå en kulturell omvandling. Det är i denna process som 
tidigare undertryckta värden tillåts att lyftas fram. 
 

Bindvideskolan har förändrats mycket under de två år som gått. Vi har en drivande skolledning 
som genomfört många förändringar som jag tycker har varit till stor gagn för  speciellt F-6-
årsverksamheten.Detta har inte skett helt friktionsfritt och skolledningen har fått ta många smäl-
lar men ändå drivit igenom det som varit bra för den stora massan. 
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I den process som pågår så sker en värdeförskjutning mot en större tonvikt på att fostra ele-
verna till att socialt uppföra sig med respekt för andra individer och att var och en som befin-
ner sig i skolan skall må bra. När dessa värden får större plats i organisationen så riskerar 
andra värden att få minskat utrymme, men vilka dessa är kommer inte fram i den konflikt som 
de facto har uppstått på skolan. Häri ligger en djup problematik eftersom möjligheten att fak-
tiskt komma vidare ligger i att de värden som står på spel diskuteras och övervägs i förhållan-
de till varandra. 
 

De gånger vi jobbade med arbetsplan/kursplan mm i ett F-9 perspektiv kändes allt mycket bätt-
re. Viljan att samtala och samarbeta tyckte jag kändes större i F-3 och 4-6. Arbetsenheten 7-9, 
med tre arbetslag, kändes splittrad med många olika viljor och ett visst missnöje med arbetsled-
ningen var tydlig. Kommentarer och fnys var inte ovanligt. 
 
Jag börjar tro att det är väldigt svårt att överbrygga de enorma kulturklyftor, som fortfarande 
råder mellan ”låg/mellan- och högstadiet”. 

 
Skolans arbete i stort står under ett förändringstryck vilket drivs av skolans ledning, med stöd 
av stora delar av skolans personal. Man kan därmed tala om att det finns en dominerande för-
ändringsvilja, en aktörsberedskap till förändring. Men på vilka grunder denna förändring 
egentligen vilar förefaller inte tydliggjord inom organisationen. Uppfattningen om vad föränd-
ringen bottnar i är, troligtvis huvudsakligen, att många personer i organisationen, framförallt i 
de lägre årskurserna och omsorgsverksamheten, tidigare har upplevt sitt arbete som mindre 
viktigt och att det nu finns ett mycket starkt behov av att få träda fram.  
 
Det finns flera inslag i arbetet som strävar efter framförhållning, men den konflikt som har 
uppträtt på skolan hämmar arbetet, vilket leder till att planeringsarbetet försvåras med följd att 
en mer nuorienterad inriktning på arbetet uppstår.  
 
Vad som dock tycks vara mer eller mindre en värdebas idag på Bindvideskolan är att proble-
men måste lösas tillsammans. Skolans kultur är samarbetsinriktad. På ett motsägelsefullt plan 
kan även sägas att konflikten driver skolan bort från en mer individualistisk hållning. Det fö-
refaller uppenbart att personalen på skolan behöver varandra för att kunna hantera den situa-
tion som uppstått. Svårigheten ligger i, för de olika grupperingarna, att inleda ett samtal där de 
grundläggande värderingarna kommer till uttryck. Här har naturligtvis ledningen ett mycket 
stort ansvar. 

Bindvideskolans samtal 
Samtalet på skolan, mot bakgrund av det förändringsarbete som pågår, har utvecklats till ett 
gräl, där många i organisationen far illa. Bindvideskolan befinner sig, då denna kulturanalys 
genomförs, i ett mycket kritiskt skede. Samtalet på skolan vittnar om ett öppet sår som det 
från de olika grupperingarnas håll rivs i. Tonen olika aktörer emellan innehåller direkta på-
hopp. Ett konstruktivt, pedagogiskt samtal tycks vara långt borta. Organisationens medlem-
mar befinner sig många gånger i affekt, vilket får till följd att en öppen maktkamp utspelas 
inom organisationen. Denna maktkamp förs dock på en ytlig nivå, där de egentliga värdekon-
flikterna inte kommer till uttryck. 
 

Jag är verkligen orolig för skolan och jag tror vi behöver utomstående professionell hjälp för att 
ta oss ur denna kris. Det har gått snabbt utför från att ha varit en sådan trivsam skola med gott 
rykte. 
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Ledningen på skolan är djupt indragen i denna konflikt, vilket försvårar dess roll som ledare 
för skolan. Det råder en förtroendekris mellan ledningen och en av skolans grupperingar samt 
mellan de två grupperingarna på skolan. Ledningen hanterar detta genom att huvudsakligen 
inta en chefsroll i relation till de problem som måste hanteras. Ledningens ledarroll fungerar 
inte i detta kritiska skede, den har troligtvis inte heller förutsättningar därtill. Det finns idag ett 
stort behov av en sårläkningsprocess, där förtroenden emellan de olika parterna kan återupp-
rättas. 
 
Bindvideskolan bär på en historia som innefattar ett möte mellan olika traditioner inom sko-
lans värld. Traditioner som går tillbaka på olika skolformer som småskolan, folkskolan, real-
skolan, flickskolan och tidigare yrkesutbildningar samt förskolan och den senare utvecklade 
fritidshemsverksamheten. När under senare tid Bindvideskolan omorganiserades från högsta-
dieskola till sin nuvarande form så möttes traditioner utan att för den skull de olika kulturerna 
i egentlig mening möttes. Den dominerande kulturen på skolan hade sin bas i den tidigare 
högstadieskolan. Grovt sett kan sägas att denna tradition på ett generellt plan mer fokuserat 
det kunskapsgods vilket skolan har i uppdrag att förmedla. Ett uppdrag som speglar samhäl-
lets intresse. I detta arbete har Bindvideskolan gjort sig känt som framgångsrikt i att man 
lyckats kombinera detta uppdrag med ett konstruktivt samarbete olika ämnen emellan. Mötet 
med låg- och mellanstadiekulturen samt förskolan och skolbarnomsorgen innebar i egentlig 
mening även ett möte med andra värden som kan ses som mer svarande mot de intressen som 
finns i barnens egna behov och förutsättningar. Att även dessa intressen ses som viktiga att 
beakta ligger på ett övergripande plan i samhällets intresse. När detta intresse uppfyllts så har 
skola och omsorg fått uppmuntrande ord från de närmast berörda men generellt sett mer sällan 
från utomstående. 
 
Det har på Bindvideskolan vid ett flertal tillfällen under de senaste åren bytts skolledare, vil-
ket har inneburit att skolan vid lika många tillfällen har haft anledning att ställa sig frågan åt 
vilket håll skolans ledning kommer att leda arbetet. Varje byte har påbörjat en process där oli-
ka parter har skapat sig förväntningar på förändringar av den existerande skolkulturen. Ytterst 
handlar dessa förväntningar om förändringar av rådande värdebaser. Sedan den nuvarande 
ledningen tillträdde har förändringar observerats. Den rådande skolkulturen har utmanats. 

 
Den förra rektorn såg, enligt F-6, bara till de som arbetar i de senare årskurserna. Nu har vi 
däremot en rektor som är mer engagerad i F-6 vilket de naturligtvis de är glada för men irrite-
rar lärarna i skolår 7-9. Skolan har således delats upp i två olika läger. Detta gäller också med-
lemmarna i de olika fackförbunden. Det har blivit en uppdelning enligt ovan när det gäller vilket 
fackförbund man tillhör. De flesta F-6 är med i Lärarförbundet och de flesta av 7-9 är med i Lä-
rarnas Riksförbund. De som är med i L tycker att rektorn är bra medan de som tillhör LR hellre 
skulle se att det var någon annan rektor. Naturligtvis tycker inte alla som är med i ett fackför-
bund samma sak men alla blir dragen över en kam och jag tror att det finns många som känner 
sig orättvist behandlade och känner ett obehag för den här uppdelningen på skolan.  

 
När ett ifrågasättande av den rådande skolkulturen har tagit sin början, så dras organisationens 
medlemmar in i den förändringsprocess som uppstår. På ett eller annat sätt förväntas alla att 
förhålla sig till de nya vindar som ledningen understödjer och driver. 
 
Att jag trivs med mitt jobb beror mycket på att jag 
tycker vi ”äntligen” har fått en bra skolledning som 
verkligen försöker skapa en F-9 skola. Nu gnisslar det 
väl lite i maskineriet men problemet med att rektor tog 
tillbaka sin uppsägning upplever jag som en person-
fråga. 
 

Jag började för 5 år sedan på Bindvide, det var högt i 
tak när det var diskussion det skrattades i lärarrummet. 
Skolan utvecklades, det kändes bra och tryggt. Nu där 
jag står idag så har skolan åkt rakt utför, det är mycket 
skitprat, det bildas läger. Ledningen gör inget åt det 
snarare blåser upp det hela. 
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Vår rektor sade upp sin tjänst under vårterminen, vilket 
gjorde att de flesta i personalen (som jag upplevde det) 
blev ganska förtvivlade, medan ett fåtal LR-medlemmar 
såg sin chans att få återta kommandot. Vi som tyckte 
att vi hade fått en ledare som såg till att nödvändiga 
förändringar kom till stånd, befann oss plötsligt på 
osäker mark igen…. Många uttryckte sin önskan att få 
behålla rektorn, vilket resulterade i att han återtog sin 
uppsägning. 
 

Hur som helst: han har ett arrogant sätt, vilket gör att 
han trampar många på tårna, speciellt de nya, unga lä-
rarna som inte vågar säga ifrån. Dessutom är han mel-
lanstadielärare i grunden och förstår inte riktigt hög-
stadiets problematik. Dessutom lyssnar han väldigt 
mycket på mellanstadielärarnas klagomål och kallar in 
högstadielärare, som ”får stå till svars”. Och tyvärr så 
känns det som vår ledning – båda rektorerna – lyssnar 
på ”skvaller”. Vi har ingen som helst pedagogisk led-
ning! 

Högstadielärarna träffar jag på fikarasten. Där finns 
det några gnällspikar. (tycker jag) 
När vi flyttade hit var det en ren högstadieskola. Det 
kändes. Rektorerna såg mest till att det fungerade på 
högstadiet. Nu har vi ett mycket bra rektorsteam. Vi 
blir också sedda! 
 

Det är tråkigt att behöva säga att jag inte längre kän-
ner någon stolthet att arbeta på Bindvideskolan. P.g.a. 
det tillstånd som råder på skolan har jag helt tappat 
förtroendet för rektorn. Även en del kollegers agerande 
får mig att undra om etik och moral och lämpligheten i 
att verka som föredömen för våra elever. Om jag hade 
möjlighet skulle jag välja att sluta eller få byta arbets-
plats.  
 

 
Detta har inneburit att medlemmar har kommit att ta ställning för eller emot de skolledare som 
nu arbetar på skolan. Skolledarna uppfattas från vissa håll som orsaken till den kulturella för-
ändring som äger rum. Det förefaller dock mer rimligt att se skolledarnas agerande som ett 
handlingsmönster vilket uppmuntras och tillåts av ett stort antal medlemmar i organisationen. 
Det finns med andra ord en aktörsberedskap för att förändra den skolkultur som dominerat på 
Bindvideskolan. Skolledarna får klä skott för en värdekonflikt som finns inbyggd i organisa-
tionen, som bottnar i de olika traditioner på vilka skolans verksamhet bygger. 
 
Vad som är mycket olyckligt är att den värdekonflikt som det i grunden handlar om har ut-
vecklats till ett gräl, istället för ett pedagogiskt samtal där argumenten får råda. I det pedago-
giska samtalet är det endast styrkan i argumentet som kan avgöra samtalets utfall. Det peda-
gogiska samtalet har måhända funnits närvarande vid vissa tillfällen men har numera övergått 
till att ta former av smutskastning, ”skitsnack” och arrogant bemötande av andras tankegång-
ar. I detta gräl har även skolans skolledare dragits med. Från flera håll så uppfattas även skol-
ledningen understödja och faktiskt ligga bakom grälet. 
 

Det finns ett ganska stort missnöje bland lärarna vad gäller ledningen på skolan. Många känner 
att de har blivit utsatta för personangrepp av ledningen och många är otrygga vad gäller att 
säga vad man tycker. De som tycker som ledningen ligger bättre till när det är dags för löne-
samtal och skolledningen har t.o.m. öppet sagt att man tycker att det är bra om man springer 
med skvaller till dem. Det finns därför lärare på skolan som ägnar sig mer åt fjäsk med rekto-
rerna än åt sin undervisning. Ju fler projekt man anmäler sig till och ju mer man ”syns” på sko-
lan ju bättre är man. Det har därför blivit en tävling för vissa att synas så mycket som möjligt. 
De lärare som lägger ner sin själ och tid på eleverna och som tycker att det är huvuduppgiften 
med yrket ligger därmed inte så bra till. 

 
Skolledningen får med andra ord svidande kritik för sitt sätt att hantera den konflikt som upp-
stått på skolan. Denna kritik kommer från den gruppering som förlorat förtroendet för sina 
skolledare. Å andra sidan så får skolledningen stort stöd från en majoritet av brevskrivare som 
bidragit till underlaget i denna kulturanalys. Det framgår gång på gång att uppskattningen av 
deras arbete är stor.  
 

Jag trivs bra med min skolledning och skärmar mig också från fackkonflikten.  
 
Vi har stor frihet när det gäller att utforma arbetsmetoder och även bestämma våra arbetstider. 
Det känns som att vi har 100% stöd i vårt arbete av våra överordnade. 
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Men om man ser till skolan som helhet så är vi en mycket stor grupp som tycker att vi har en bra 
ledning och som ser på framtiden med tillförsikt. Jag tycker att rektorerna är lyhörda och att de 
respekterar och värdesätter den kompetens som man har. 
 
Det tragiska med detta är att, ett fåtal men dock några, lärare på hög klagar. Detta har lett till 
mycket "skitsnack" riktat mot ledningen, konflikter som stjäl mycket tid, barnsliga angrepp som 
man som vuxen skäms över att behöva höra. Duktiga lärare som har hakat upp sig på små detal-
jer!!!. 

 
Samtalet på Bindvideskolan har tagit former som riskerar att leda till en ökad destruktivitet. 
Att kommunikationen innehåller sådana uppgifter som inte leder samtalet vidare framstår tyd-
ligt eftersom det från vissa håll finns en rädsla att säga vad man tycker. Förtroenden lämnas, 
och förtroenden bryts, vilket skapar ett missmod.  
 

Jag trivs mycket bra med ledningen på skolan. Rektor och bitr. rektor kompletterar varandra 
väldigt bra. Det är viktigt att de alltid har vattentäta skott gentemot sin personal. Absolut inte 
läcka information till någon som inte ska ha reda på informationen. Jag måste känna att jag kan 
anförtro mig till dem och att vårt samtal stannar där. 
 
Ledningen tänker inte före de reagerar eller går ut med saker, som härrör från skvaller. De re-
der inte ut missuppfattningar direkt mellan berörda parter utan ser chansen att hoppa på någon, 
som de inte gillar. 

 
Bindvideskolan står inför en stor utmaning när det gäller att återupprätta den förtroendekris 
som uppstått. På vissa håll börjar även vissa trötthetssymtom att uppträda. Den finns en öns-
kan om att konflikten skall avta, att de olika grupperingarna skall sansa sig så att arbetet kan 
koncentreras på den egentliga uppgiften, dvs. undervisningen och arbetet tillsammans med 
barnen. 

 
Nu vill vi gå vidare och se framåt med den ledning vi har, men det finns de som ständigt ser fel 
på nya rektorer. Det är viktigt att få bort destruktiva tankar om skolan ska gå framåt och använ-
da energin till annat. 
 
Ibland sätter jag på skygglappar och går min egen väg, men jag känner att jag är accepterad 
som jag är på skolan. 
 
Vi måste bli bättre på att öppet diskutera på skolan utan att någon känner sig trampad på tårna. 
Att skilja sakfråga och personfråga åt är en viktig sak att arbeta för. 

 
Den stora utmaningen ligger dock inte i att avsluta det gräl som förekommer på Bindvidesko-
lan utan att inleda det pedagogiska samtal som saknas i ett F-9 perspektiv.  
På skolan förekom för några år sedan en omfattande och i viss mån uppslitande diskussion 
kring genomförandet av en omorganisation där olika årskurser skulle bilda arbetslag med var-
andra. Förslaget gick under namnet korridormodellen men kom aldrig att genomföras. Under 
året före kulturanalysen förekom återigen en konfliktladdad diskussion kring lokalfrågor på 
skolan, vilket resulterade i att bildsalen flyttades. I våras kom rektors återtagande av sin egen 
uppsägning att bli föremål för en hätsk diskussion. Det framstår som troligt att dessa olika 
sakfrågor alla är uttryck för i grunden samma värdekonflikt. Det pedagogiska samtalet förmår 
inte sätta ord på vilka intressen som står på spel, väga dessa mot varandra och med hjälp av 
argumenten nå förankrade överenskommelser. Om denna diskussion inte fångas in finns det 
stor risk att samma problematik med tiden kommer att ta ny skepnad i en ny sakfråga, efter att 
den nu aktuella konflikten har lagt sig. 
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Det nuvarande samtalet hämmar skolans utveckling. Skolan står inför ett stort arbete med att 
förstå sin egen situation och vilka värden som står på spel. Den skolkultur som råder idag när 
denna kulturanalys genomförs är en kultur i förvandling, där destruktiva krafter snarare än 
konstruktiva krafter kommer att avgöra hur den nya skolkulturen kommer att se ut. Krisen 
som skolan befinner sig i öppnar dock upp för nya sätt att tänka. Aktörsberedskapen tvingas 
till ett mer flexibelt förhållningssätt om konflikten skall kunna förstås och hanteras.  
 
På motsvarande sätt öppnar konflikten upp för diskussioner kring skolans uppdrag och vilka 
värden som skall prioriteras på skolan. Aktörsberedskapen tvingas därmed också att inta en 
mer framförhållande attityd till arbetet. Detta om det pedagogiska samtalet får fotfäste. Om 
inte riskerar skolan att delas upp i två olika delkulturer som cementeras till sin karaktär och  
därmed antar konservativa drag på varsin kant.  
 
Vad som både talar för och emot detta senare scenario är den samarbetsinriktade kultur som 
utvecklats inom arbetslagens ram. Den samverkan som ryms inom arbetslagen kan bidraga till 
pedagogiska samtal som verkar överskridande och befrämjande för hela skolan. Men samver-
kan inom arbetslaget kan även leda till att de olika arbetslagen isoleras från varandra. Klart är 
dock att arbetslagens, parat med ledningens, arbete äger en nyckelroll i skolans fortsatta ut-
veckling. 

Arbetslagens arbete 
Arbetslagen har på Bindvideskolan utvecklats till att bli en väl etablerad form för samverkan, 
som idag tas för tämligen självklar. I arbetslaget finns en hemvist som är av stor betydelse för 
de allra flesta av organisationens enskilda medlemmar. Tillhörigheten i arbetslaget skapar en 
trygghet i arbetet. Den samhörighet med andra som skapas i arbetslaget är av största betydelse 
för att uppnå tillfredsställelse i det dagliga arbetet. Arbetslagen har utvecklats till att bli något 
av egna hem i den stora skolan. 
 

Att jobba i arbetslag är en trygghet. Man är aldrig ensam utan har stöd av sina kollegor i ar-
betslaget. 
Arbetslaget är ett enormt stöd i det dagliga arbetet och jag är övertygad om att samarbetet oss 
emellan även smittar av sig på våra elever och att de ser oss som en enhet, som har samma vär-
deringar.  
 
Jag upplever det som om att vi hjälps åt med det mesta i arbetslagen och i arbetsenheten (7-9). 
Däremot finns en stor motsättning mellan lärarna i skolår F-6 och lärarna som undervisar i 
skolår 7-9. Det känns som om att vi arbetar på två olika skolor med helt olika mål. 
 
Vi försöker också att planera in ungefär samma saker för eleverna oavsett vem av oss de har 
som klassföreståndare. Vi jobbar i treårscykler och vi hjälps åt med att tillföra det som någon 
har gjort och sett att det fungerade bra. Vi grovplanerar tillsammans och finplanerar årskursvis 
med den vanliga undervisningen. Det gör att man aldrig är ensam om planeringen. Det känns 
både roligare och blir mycket bättre eftersom man kan hjälpas åt och hinner mer än om man 
skulle ha gjort allting själv. Man känner sig aldrig ensam och utlämnad. Om det blir problem så 
hjälps vi åt med dem.  

 
Inom de olika arbetslagen har samarbetet nått olika långt till sitt innehåll. Elevvården är det 
område som med störst självklarhet behandlas på den gemensamma tid som står till förfogan-
de. Men i övrigt så råder nästan genomgående en ambition och förhoppning om att arbetet 
skall vidgas och fördjupas. Det finns en vilja hos arbetslagens medlemmar att utveckla samar-
betet. Att så inte alltid sker beror i huvudsak på yttre faktorer.  
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Däremot skulle vi behöva komma vidare med det pedagogiska arbetet. Det som diskuteras på 
våra möten är mest elevärenden. Detta tar upp en stor del av den viktiga tiden då vi hade kunnat 
prata om t.ex. temaarbeten och gemensamma beröringspunkter i undervisningen.  
 
Vi träffas på avsatt konferenstid minst en gång i veckan, då vi planerar och diskuterar gemen-
samma frågor. Tyvärr går väldigt mycket tid åt till rent organisatoriska frågor. Tid för pedago-
giska samtal finns knappt och det är något jag saknar. Vid varje termins utvärdering är vi över-
ens om att vi ska bli bättre på att prioritera den pedagogiska biten, men så fort den nya terminen 
har börjat är vi insnärjda i en massa rent praktiska frågor igen. 
 
I år har vi startat terminen med att presentera de stora arbetsområden som vi ska läsa i varje 
ämne för eleverna. Eleverna har sedan fått sitta i grupper och ge förslag på vilka områden som 
vi skulle kunna läsa samtidigt och hur vi skulle kunna redovisa dessa, arbetssätt, teman mm. Vi 
fick många bra förslag som jag hoppas att vi ska kunna arbeta vidare med. Vi har flera ”nya” 
lärare i arbetslaget och jag upplever att vi har en relativt gemensam kunskapssyn. Det borde 
därför inte vara några problem att arbeta på ett annat sätt än vad vi gör idag. 
 
Vi har nu lagt upp arbete efter barnens behov och de vuxnas kompetens i arbetslaget. Utifrån 
detta har det blivit väl planerat arbete för barnen med intresserade och engagerande vuxna. Jag 
tror att det är otroligt viktigt att vi vuxna vågar släppa kontrollen till andra duktiga pedagoger. 
En kan ansvara för bild, musik , matte, idrott osv. Viktigt att vi tar tillvara de olika kompetenser. 

 
Arbetslagens arbete visar att det finns en aktörsberedskap präglad av samarbete, flexibilitet 
och ambition till framförhållning. Planeringen i arbetslagen störs dock av diverse yttre fakto-
rer som skulle kunna elimineras. Sådana faktorer är exempelvis att lektionstid vilken tidigare 
avsattes för gemensam tematid inte längre finns på schemat, att arbetsgrupper schemabinds 
till tider då arbetslagen har sin mötestid och att planeringstid måste användas till upp- och 
nerpackning pga. den årliga idrottsskolan. 

Den egna arbetssituationen 
I de brev som bildar underlag för kulturanalysen finns relativt få utsagor som lyfter fram den 
egna arbetssituationen. Detta kan tolkas som att det idag råder en mer utvidgad syn på lära-
rens uppgift, i så motto att det växer fram en insikt om att var och en har ett ansvar för hela 
skolan eller åtminstone att var och en har ett ansvar för arbetet i det egna arbetslaget. De egna 
intressena blir alltmer underordnade gemensamma intressen.  
 
Av de få utsagor som finns i denna kategori så lyfts positivt samarbete fram, men också pro-
blem som har sin grund i mötet mellan olika yrkesgrupper. Personer som innehar tjänster vil-
ka i högre grad skiljer sig från andra tjänster på skolan uppfattar i vissa fall sina svårigheter 
som ej delade med andra, vilket i dessa fall tyder på en kultur som inte förmår att inlemma 
alla organisationens medlemmar i ett gemensamt samarbete. Det finns förhållanden som ter 
sig näst intill omöjliga att lösa på ett kvalitativt bra sätt. 

 
Som mentor har jag inte så många tillfällen i veckan att träffa min klass, bara vid ett tillfälle. 
Det kan kännas lite frustrerande, när vi så småningom skall ha utvecklingssamtal och ha en så 
klar bild av elevens skolsituation som möjligt, och leda ett utvecklingsarbete med eleverna. 
 
Fritidspersonalen slits det ofta hårt på. Ganska mycket tid i skolan på förmiddagen, sen ett ef-
termiddagspass med mycket barn på em. Det är inte lätt att få till planeringstider i ev. arbetslag. 
Så fritidsped. Blir ofta utanför, även om man försöker på bästa sätt. 

 
Den egna arbetssituationen på Bindvideskolan är idag en arbetssituation som består av ett 
samarbete med andra kollegor. Detta förhållningssätt som utvecklats på skolan är den potenti-
al för framtiden som skolan äger. Ur ett samarbete kan ett pedagogiskt samtal växa fram. Ett 
samtal som präglas av jämlikhet och respekt för andras sätt att uppfatta tillvaron på Bindvi-
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deskolan. Detta i kombination med en vilja att faktiskt åstadkomma gemensamma överens-
kommelser. Detta kräver ett ansvar som sträcker sig utanför arbetslaget. Denna vilja finns 
gömd i organisationen. Det gäller att återskapa förtroendet och hjälpas åt att hantera de di-
lemman som kommer att fortsätta att finnas på Bindvideskolan. 
 

Det är ju faktiskt upp till mig om jag kommer att trivas eftersom jag anser att jag själv kan vara 
med och påverka min arbetssituation till stor del. I dessa besparingstider är det viktigt att inte 
tro att ledningen ska komma med all svar på problem utan att vi som arbetar på skolan tillsam-
mans löser det på bästa sätt. 

 
 
Aktionsanalys av Arbetslag A, Bindvideskolan våren 2000 
 
Arbetslag A består av 8 medlemmar vilka träffas regelbundet en till två gånger i veckan. Med-
lemmarnas undervisningsuppgifter presenteras i nedanstående tabell: 
 
Tabell 6  Arbetslag A:s medlemmar och deras undervisningsuppgifter 
 
Arbetslagsmedlem 1  
 

undervisar i hemkunskap, biologi, klassföreståndare 8c 

Arbetslagsmedlem 2  
 

undervisa i engelska, tyska och svenska, klassföreståndare 8a 

Arbetslagsmedlem 3  
 

undervisar i musik i år 4,5,7,8 och 9 
 

Arbetslagsmedlem 4  
 

undervisar i spanska i år 6,7,8 och 9 
 

Arbetslagsmedlem 5  
 

undervisar i kemi och matematik i år 8 och 5 
 

Arbetslagsmedlem 6  
 

undervisar i SO och svenska i år 8 
 

Arbetslagsmedlem 7   
 

undervisar i trä o metall slöjd, fysik, teknik och matematik i år 8 

Arbetslagsmedlem 8  
 

undervisar i textilslöjd upp till år 9 

 
Nedan återges en beskrivning av den första av fem observerade arbetslagsträffar7. Den rubri-
cering av texten i form av ärenden som gjorts bygger på mötets olika samtalsinnehåll såsom 
de uppträder under mötets gång, alltså inte nödvändigtvis utifrån den dagordning som initialt 
kan ha presenterats. Om således mötet kommer in på en i förväg icke-annonserad fråga så har 
denna fråga kategoriserats som ett eget ärende. Även när samtalet återkommer till en tidigare 
avhandlad fråga så återkommer även samma ärende som rubrik i den löpande texten. När oli-
ka sakfrågor knutna till samma sammanhang diskuteras så har det aktuella ärendet delats upp 
ett antal delrubriker, med hjälp av en efterföljande bokstav. Berörda arbetslagsmedlemmar har 
givits tillfälle att justera eventuella felaktigheter i beskrivningen. 
 

                                                 
7 På grund av utrymmesskäl återges endast beskrivningen av träff nummer 1 i uppsatsen. För den läsare som 
närmare önskar granska den bedömning som görs, då det empiriska dataunderlaget till träff nummer 2-5 katego-
riseras i aktionsmodellen, kan i bilaga A finna en beskrivning av dessa arbetslagsträffar. 
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Beskrivning av träff nr 1, Arbetslag A 
Närvarande: Arbetslagmedlem 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. 
 
Efter en kort presentation av mig och min uppgift som observatör delges jag det faktum att 
detta arbetslag har förändrats i samband med den nya terminsstarten. Både pensionsavgångar 
och sjukskrivningar ligger bakom dessa förändringar. Gruppen säger sig inte ha någon ordfö-
rande, ingen har nedsättning i tjänst för någon arbetslagsledarfunktion. Gruppen skriver inga 
strikta protokoll samt arbetar utifrån en enkel dagordning. 
 
Arbetslagsmötet inleds av Arbetslagsmedlem 6 som läser upp Dagordningen, vilken var ner-
skriven på ett A4-papper med följande innehåll: i) Tema vatten, ii) Basschema v.10-11, iii) 
Föräldramöte, iv) Rohns besök, v) Elevvård samt vi) Övrigt, där godis och toaletter anges som 
två ärenden. 
 
Ärende 1a 
Arbetslaget tema ”Vatten” skall pågå under tre veckors tid. Arbetslagsmedlem 1 som arbetar 
med temat utifrån biologiämnet berättar vad som skett vid det första tillfället. Efter en intro-
duktion så visades en film från Namibia, vilket har lett till diskussioner angående vattenför-
brukning. Kopplingar till vår förbrukning av vatten exempelvis i våra toalettstolar har gjorts. 
Arbetslagsmedlem 5 kopplar till de händelser som nyligen skett i Ungern och Sverige, dvs. 
vattenkatastrofer som sker just nu. Arbetslagsmedlem 1 berättar att arbetet skall mynna ut i en 
utställning. 
 
Ärende 1b 
Arbetslagsmedlem 1 har haft gruppen på tematid och anser efter en viss diskussion att även 
tematid under v. 8 behöver tas i anspråk. Onsdag eftermiddag och torsdag förmiddag finns av-
satt för tematid. Om tiden inte skulle räcka så väcks förslaget att använda tid från ”Eget arbe-
te”. Någon lyfter fram att det är ett problem att tid naggas i kanten. Arbetslagsmedlem 6 före-
slår att SO-tid kan användas för det innehåll som finns utifrån biologiperspektivet. 
 
Ärende 1a 
Arbetslagsmedlem 5 berättar att från kemiämnet har vattenmolekylen introducerats samt be-
rättar att en annan lärare även har hållit en föreläsning på temat vatten. Arbetslagsmedlem 6 
redogör för hur han med hjälp av en hink vatten har illustrerat proportionerna mellan havsvat-
ten (hinken) och grundvatten vilket då motsvarar ett kryddmått. Vidare berättas också att Ar-
betslagsmedlem 7 har varit med gruppen på reningsverket och att detta besök väckt många 
funderingar kring vad som släpps ut i vattnet. Vissa elever hade reagerat starkt på de lukter 
som finns på reningsverket och som satte sig i kläderna. 
 
Ärende 1c 
En diskussion uppstår kring den utställning som arbetet skall mynna ut i. Det kommer att bli 
fyra stycken utställningar. Arbetslagsmedlem 6 påpekar att det inte är frågan om en tävling. 
Beroende på de olika utställningarnas kommande karaktärer så kan man tänka sig att det pas-
sar att placera ut dem på olika platser. Om en utställning får drag av enkelhet så kan man tän-
ka sig att det är lämpligt att placera den på mellanstadiet, om den får en hög nivå så kan det 
vara lämpligt att ställa ut den på kulturhuset. Arbetslaget landar i tanken att det inte är något 
problem vad gäller den utformning och karaktär som utställningarna kommer att få. 
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Ärende 1a  
Arbetslagsmedlem 2 berättar att man på engelskan arbetar med texter som handlar om över-
svämning. På musiken har Arbetslagsmedlem 3 använt sig av Robban Brobergs text och mu-
sik - ”Vatten”. Någon fäller kommentaren att barnen tycks tycka att temat är roligt. Författar-
besök står också för dörren. Författarinnan till boken ”Kriget om källan” 
 
Ärende 1d 
Diskussionen leder fram till frågeställningar kring hur barnen resonerar kring temat vatten. 
Någon säger att det är viktigt att vi förstår hur de tänker. Diskussionen tar en annan vinkling 
och hamnar i examinationsproblematiken. Den konkreta frågan som ställs är huruvida elever-
na skall få möjlighet att få betyget VG om de inte lämnar in ett arbete i tid? Någon menar att 
eleverna upplever det som orättvist om någon tar längre tid på sig, lämnar in sent och sedan 
får ett högre betyg. Att tidsramen är lika för alla tycker någon är viktigt, även om det kan fin-
nas skäl för undantag. Påståendet om orättvisa bemöts av någon med orden att diskussion 
kring orättvisa kan man ta med en nypa salt, samtidigt som det oftast inte finns några skäl för 
att låta elever lämna in arbetet för sent. Ett arbete som kommer in för sent och som i sig be-
döms som ett MVG-arbete kan ges betyget VG. Arbetslagsmedlem 6 tar på sig att tala med 
klassen vad han anser skall gälla. Diskussionen släpps med ett beslut av karaktären ”i vissa 
fall” kan ett högre betyg ges när ett arbete lämnas in för sent. 
 
Ärende 1a 
Arbetslaget konstaterar att Arbetslagsmedlem 7 har ansvar för nästa tematillfälle och Arbets-
lagsmedlem 2 veckan därefter. Arbetslagsmedlem 3 uttrycker att musiken ”stegar på med 
sitt”. 
 
Ärende 2 
Arbetslagsmedlem 7 har ställt frågan till arbetslaget om basschemat kan läggas om vecka 10 
och 11. Arbetslagsmedlem 1, Arbetslagsmedlem 6, Arbetslagsmedlem 7 och en annan lärare 
berörs av detta i så fall. Efter en kort diskussion så verkar arbetslaget vara överens om att en 
schemaändring skulle kunna fungera. Arbetslagsmedlem 6 avslutar diskussionen med att säga 
att arbetslaget får fundera på detta - schemat spikas senare. 
 
Ärende 3 
Arbetslaget ordnar ett föräldramöte nästa vecka, gemensamt för alla åttor. Frågan vilka av ar-
betslagets medlemmar som kan komma ställs. Tillsammans diskuterar arbetslaget upplägget 
av föräldramötet. Aktuellt är att presentera de lärare som är nya. Vidare tänker man sig pre-
sentera något om vårens arbete, då speciellt vad gäller temaarbete. Dessutom bör arbetslaget 
ge föräldrarna någon form av nulägesanalys, där problematiken kring sen ankomst tas upp, det 
handlar om att resa varningstecken för alla de ledigheter som söks. Diskussionen kommer 
även här in på den problematik som hänger samman med elevernas matvanor. Många äter go-
dis istället för mat. Det måste kosta en mängd pengar, vet föräldrarna om detta? Godisätandets 
påverkan på tandstatusen diskuteras. Alla pengar som används till godis skulle kunna sättas i 
aktier istället. Arbetslaget beslutar sig för att ta upp något kring denna problematik på föräld-
ramötet men säger också att vi kan ju inte göra något åt detta. Någon säger ”Vad kan vi göra 
som lärare”? Problematiken släpps, arbetslaget kommer överens om vilka som skulle säga vad 
på föräldramötet. 
 
Ärende 4 
Inför besöket av familjen Rohn så berättar Arbetslagsmedlem 6 vad som hänt i det arbete som 
skett i klassrummet. Samtalet i klassrummet har handlat om hur det kommer sig att de vita 



 72 

förtrycker de svarta och inte tvärtom? Man har tittat på lagtexter, bl.a. begreppet ofredande, 
och jämfört med olika skolsituationer. Samtalet kretsar sedan kring det faktum att en elev 
hade ställt frågan varför vi håller på med det här. Någon säger att det är ett misslyckande om 
en elevs grundläggande värderingar inte blir…….(syftade troligtvis på värdegrunden i läro-
planen). Samtalet tar sedan en annan vändning när man kommer in på att många elever skall 
på informationsläger (där denna typ av frågor också diskuteras) och att därför många elever 
kommer att vara borta från skolan på måndag. Det organisatoriska upplägget ifrågasätts. Till 
en annan gång bör vi tänka på att markera det olyckliga i att eleverna inte är där på måndagen. 
Diskussionen går vidare på temat frånvaroproblematik i form av en diskussion kring det fak-
tum att många följer med idrottslaget ner till huvudstaden för att göra reklam för bygden.  
 
Ärende 5a 
Elevvården börjar i ett mobbningsärende där en elev är utsatt för hot. Ett antal situationer 
återberättas och gruppen försöker tillsammans skapa en bild av situationen. Man diskuterar att 
en polisanmälan borde ske när motsvarande sak händer. Det görs en bedömning att det inte är 
någon idé att koppla in mobbningsgruppen eftersom det inte finns några bevis. De bevis som 
funnits har av den berörde ej sparats och man kommer fram till att försöka övertyga den be-
rörde att spara de bevis som finns. 
 
Ärende 5b 
Ärende nummer två har sin grund i allvarlig oro kring några elevers mentala hälsa. Man refe-
rerar till ett samtal där kurator varit delaktig. Ytterligare en elev behöver kontaktas och frågan 
vem som ringer dit tas upp. Någon i arbetslaget ifrågasätter om det här ansvaret verkligen 
skall ligga på arbetslaget. Kurator och skolpsykolog borde ta över ansvaret. Det konstateras 
att även om så sker så finns problematiken kvar i arbetslaget. Man diskuterar sättet att fråga 
en elev för att kunna leda frågan vidare till kurator. Att ställa frågan så att eleven har möjlig-
het att säga nej innebär att allt ansvar faller tillbaka på läraren. Ett antal incidenter diskuteras 
vilket leder till att beslut tas om att ett antal telefonkontakter skall tas. ”En enkel SYO-
konsulent”, som han själv uttrycker det, kommer in för att lämna några papper. Efter ett kort 
avbrott så återupptas elevvårdsdiskussionen. 
 
Ärende 5c 
Någon tar upp det faktum att elever har förlorat nära anhöriga, vilket dock inte leder till någon 
vidare diskussion.  
 
Ärende 5d 
En elev som det är mycket problematik kring, lyfts fram som mycket duktig i hemkunskap. 
Någon kommenterar detta med orden ”säg åt honom att han behöver de andra ämnena också”. 
Rektor nummer två kommer in, sätter sig och lyssnar in vad mötet handlar om. Diskussionen 
växlar snabbt mellan olika elever. Arbetslaget återkommer till en elev som diskuterats tidiga-
re. Osäkerhet råder hur man skall gå vidare. Beslutet blir att fortsätta ungefär som förut. 
 
Ärende 5e 
Ytterligare en elev kommenteras med några ord. Flera i arbetslaget uttrycker att den sista pe-
rioden har varit mycket tung.  
 
Ärende 3 
Ärende ”godis” anses avklarad i och med den diskussion som förekom i samband med plane-
ringen av föräldramötet.  
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Ärende 6 
Vad gäller ärendet toaletter så har det framkommit att många elever upplever det obehagligt 
att gå på toaletterna. Detta får till följd att många dricker väldigt lite för att slipp göra toalett-
besök. Orsaken till obehaget att gå på toaletterna diskuteras. Arbetslaget kommer överens om 
att kolla lite extra på toaletterna och sondera kring vad det kan handla om. 
 
Ärende 7 
Arbetslagsmedlem 2 föreslår att arbetslaget borde prata om ITiS. Arbetslaget letar en lämplig 
tid, hittar en och bokar den.  
 
Mötet avlutas. 
 

Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift - träff nr 1 Arbetslag A 
Under denna rubrik redovisas den bedömning gjorts av varje enskilt ärende. Även om det va-
rit komplicerat att avgöra ärendets karaktär så har varje ärende i ett första skede kategoriserats 
som en innehållsfråga eller en formfråga. I vissa fall kan det även ha varit svårt att uppfatta 
om det tagits något beslut i ärendet eller inte, när samtalet har övergått i en ny fråga. Vid be-
dömningen har hänsyn tagits till faktorer som exempelvis röstläge och kroppsspråk i avsikt att 
försöka lyssna till den ambition som respektive arbetslagsmedlem har haft, snarare än att kri-
tiskt granska vad som faktiskt har uttryckts i samtalet. Vidare har en bedömning av ärendets 
ursprung beaktats liksom olika nyanser i sättet att avsluta ärendet. I nedanstående redogörelse 
ges en motivering till den bedömning som resulterat i att varje ärendes kategoriserats på det 
sätt som gjorts.  
 
Ärende 1a 
Arbetslaget delger varandra hur det tematiska arbetet förlöper inom ramen för olika ämnen. 
Olika medlemmar redovisar vilket innehåll som behandlats. Samtalet karaktäriseras av ett in-
formationsutbyte utan närmare diskussion. Möjligtvis kan återberättandet tolkas som att grup-
pen stämmer av mot tidigare planering, men någon sådan diskussion lyfts aldrig upp på bor-
det. Troligare är att medlemmarna informerar varandra vad de gjort inom ramen för temat. 
 
Detta samtal kategoriseras som en innehållsfråga utan transformering till uppgift. 
 
Ärende 1b 
Utan att ange något skäl så argumenteras för att temat bör förlängas in i vecka 8. Arbetslaget 
finner en lösning genom att ordinarie SO-tid avsätts till temat redan nu. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga med transformering till gemensam uppgift. 
 
Ärende 1c  
Diskussionen initieras av en innehållsfråga, men kommer att handla om vilken plats som är 
mest lämplig för den utställning som skall avsluta det tematiska arbetet. Svaret på den inne-
hållsliga aspekten blir att det inte kommer att spela någon roll. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga med transformering till gemensam uppgift.  
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Ärende 1d 
Det pågående temat leder till en principdiskussion kring bedömning av elevernas arbeten. En 
av arbetslagmedlemmarna får i uppgift att meddela eleverna det beslut som tas. 
 
Detta samtal kategoriseras som en innehållsfråga med transformering till gemensam uppgift. 
 
Ärende 2 
Frågan ställs till arbetslaget om det är möjligt att lägga om basschemat. Utan att diskutera 
bakgrunden till detta så kommer man fram till att detta bör vara möjligt. Ärendet bordläggs, 
till stor del beroende av att alla berörda inte är närvarande. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga utan transformering till uppgift. 
 
Ärende 3 
Ett inplanerat föräldramöte diskuteras till innehåll och form. Mötet beslutar vem som tar an-
svar för vad, i samband med mötet. 
 
Detta samtal kategoriseras som en innehållsfråga med transformering till gemensam uppgift. 
 
Ärende 4 
På grund av skolans kommande besök av familjen Rohn, delges arbetslagets medlemmar vad 
som diskuterats inom SO-ämnet som en förberedelse inför detta besök. Diskussionen övergår 
dock till att framförallt handla om den problematik som uppstår då elever är frånvarande från 
skolan av förvisso giltiga skäl. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga utan transformering till uppgift. 
 
Ärende 5a – 5e 
Dessa elevvårdsärenden tar alla sin utgångspunkt i en innehållslig diskussion kring elevens si-
tuation. Vissa frågor lämnas utan att något beslut tas medan andra leder till beslut om konkre-
ta åtgärder. 
 
Dessa samtal kategoriseras som innehållsfrågor med transformering till gemensam uppgift i 
ärende 5a och 5b, respektive utan transformering till uppgift i ärende 5c,5d och 5e. 
 
Ärende 6 
Ordningsfrågan rörande skolans toaletter lyfts till en diskussion om elevernas situation på 
skolan. Beslut tas om att undersöka situationen närmare. 
 
Detta samtal kategoriseras som en innehållsfråga med transformering till gemensam uppgift. 
 
Ärende 7 
Ny fråga att diskutera annonseras. Beslut tas när detta kan ske. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga med transformering till gemensam uppgift. 
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Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift - träff nr 1 – 5, Arbetslag A 
I enlighet med ovanstående redogörelse har alla ärenden vid arbetslagsträff 1-5 kategoriserats 
och sammanställts i nedanstående fem på varandra följande tabeller. Av denna redovisning 
framgår även ärendets ursprung. En indelning har gjorts i tre kategorier; ärenden väckta inom 
arbetslaget av personalen, ärenden väckta inom arbetslaget av elever samt ärenden väckta 
utom arbetslaget. Därutöver har en specificering av ärendets transformering till uppgift gjorts 
i skilda kategorier; avsaknad av beslut samt tagna beslut med individuell konsekvens av beslut 
eller som gemensam överenskommelse. Tagna beslut har även kompletterats med uppgift om 
eventuell referens till tidigare tagna beslut. I respektive tabell har varje enskilt ärende återgi-
vits minst två gånger. Först med avseende på om ärendet kategoriserats som en form- eller in-
nehållsfråga, vilket motsvarar reflektionsdimensionen i aktionsmodellen samt varifrån ärendet 
är väckt. Därefter har samtalsärendet redovisats i tabellen en andra gång för att synliggöra hu-
ruvida ärendet har transformerats till en individuell eller till en gemensam organisationell 
uppgift. Om referens till tidigare taget beslut förekommer återges ärendet en tredje gång i ta-
bellen. Numret på respektive ärende motsvarar den numrering som återfinns i beskrivningen 
av respektive träff. 
 
 
Tabell 7  Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag A, Bindvideskolan - träff 1 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

1a, 1d, 3 
5a, 5b, 5c, 
5d, 5e, 6 

  1a, 5c, 5d, 
5e 

 1d, 3, 5a, 5b, 
6, 

 

 
Form 
frågor 
 

 

1b, 1c, 2,  
7 

 4 

 

2, 4  1b, 1c, 7  

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 
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Tabell 8  Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag A, Bindvideskolan -  träff 2 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 

4, 7, 15a, 
15b, 15c, 
15d, 15e, 
15f, 15g, 
15h, 15j 

5, 6 11, 13 5, 13, 15c, 
15d, 15f, 
15g, 15h 

 4, 6, 7, 11, 
15a, 15b, 
15e, 15j 

 (4) 

 
Form 
frågor 
 

 

10, 12, 14, 
15i, 16 

1, 2,  3 8, 9a, 9b, 
9c, 9d 

 

9a, 9c, 12  1, 2, 3, 8, 9b, 
9d, 10, 14, 
15i, 16 

 (2), (3),    
 (8), (14) 

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 

 
 
 
Tabell 9  Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag A, Bindvideskolan -  träff 3 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

4, 6d, 7, 
8b, 9 

  6d, 8b, 9  4, 7  

 
Form 
frågor 
 

 

3, 5, 6a, 6b, 
6c, 8a, 8c, 
8d, 8e 

 1, 2 

 

1, 6b  2, 3, 5, 6a, 
6c, 8a, 8c, 8d, 
8e 

 (6c) 

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 

 
 



 77 

Tabell 10  Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag A, Bindvideskolan -  träff 4 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

3b, 3c, 3d, 
5, 8a, 8b, 
8c, 8d 

  3d, 5  3b, 3c, 8a, 
8b, 8c, 8d 

 (3c) 

 
Form 
frågor 
 

 

1, 2, 3a, 4, 
6, 7a, 7b, 
7c, 8e 

  

 

1, 6  2, 3a, 4, 7a, 
7b, 7c, 8e 

 (4), (7a),  
 (7b), (7c),  
 (8e) 

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 

 
 
Tabell 11  Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag A, Bindvideskolan -  träff 5 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

1 3  3  1  

 
Form 
frågor 
 

 

2, 4   

 

  2, 4  

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 

 

Aktionsanalysens sammanfattande resultat av arbetslag A 
Genom att summera antalet ärenden inom respektive kategori i ovanstående fem tabeller kan 
ett mönster för Arbetslag A skönjas. Med en bredare kantlinje har i tabellen en fyrfältare iden-
tifierats. I lodrät riktning motsvarar denna aktionsmodellens reflektionsdimension vilken ut-
gör spänningsfältet mellan å ena sidan ett administrativt samtal och å andra sidan ett pedago-
giskt samtal. På motsvarande sätt återges i horisontell riktning aktionsmodellens transfor-
meringsdimension, med spänningsfältets båda ytterligheter, ett individuellt konstruerande av 
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organisationella uppgifter i avskilda sammanhang och ett gemensamt konstruerande av orga-
nisationella uppgifter i gemensamma sammanhang. 
 
Arbetslag A:s fem träffar, vilka utgör underlag för undersökningen, har resulterat i att totalt 
79 olika ärenden identifierats, varav 40 utgörs av formfrågor och 39 av innehållsfrågor. Av de 
40 formfrågorna så har 31 av dessa avslutas som gemensam överenskommelse innebärande 
att någon form av gemensam uppgift konstruerats. 9 av frågorna har avslutats utan att något 
beslut tagits innebärande att respektive arbetslagsmedlem har att hantera frågan genom att in-
dividuellt konstruera den uppgift som krävs.  
 
Motsvarande siffror för de 39 innehållsfrågorna är 22 frågor som avlutats som gemensam 
konstruktion av organisationell uppgift och 17 som individuell konstruktion av organisationell 
uppgift. 
 
Totalt har 63 ärenden väckts av personalen inom arbetslaget, dessa är fördelade så att 29 är 
formfrågor och 34 innehållsfrågor. 6 ärenden har väckts av elever inom arbetslaget, varav 
hälften av dessa är kategoriserade som en innehållsfrågor. Av de ärenden som är väckta utom 
arbetslaget så är 8 av 10 formfrågor. Av de 31 formfrågor som avslutats som gemensam över-
enskommelse har 10 av dessa avslutas med hänvisning till tidigare tagna beslut. Av de 22 in-
nehållsfrågor som avslutats som gemensam överenskommelse har två av dessa avslutades 
med stöd av tidigare tagna beslut. 
 
Ovanstående siffror sammanställs i nedanstående tabell.   
 
Tabell 12  Sammanställning: Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift,                                                                          
                 Arbetslag A, Bindvideskolan -  träff 1-5 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som 
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

34 3 2 17 0 22  (2) 

 
Form 
frågor 
 

 

29 3 8 

 

9 0 31  (10) 

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 

 
Den bild som framträder av Arbetslag A vid Bindvideskolan är ett arbetslag som äger god 
förmåga att föra pedagogiska samtal. Det gemensamma samtalet återkommer regelbundet till 
innehållsliga aspekter på det dagliga arbetet. Det finns en ödmjukhet inför vad som är att be-
trakta som relevant innehåll i skolarbetet och vad som i situationen är ett lämpligt arbetssätt. 
På ett seriöst sätt, med stor öppenhet inför varandra, diskuterar sig arbetslaget systematiskt 
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fram genom de olika ärenden som man själv satt upp på dagordningen. Elevvårdsfrågor sätts 
konsekvent upp sist på dagordningen för att ge utrymme till planering och diskussion av un-
dervisningen. Om något inte hinns med så tas beslut om när den aktuella frågan istället skall 
diskuteras. Av resultatet framgår att en mycket stor andel av de ärenden som behandlats, har 
initierats inom arbetslaget. Arbetslaget diskuterar med andra ord i hög grad de frågor som 
man själva ser som viktiga att diskutera. Att eleverna har givits tillträde till vissa av arbets-
lagsträffarna innebär att undervisningsfrågor och sociala frågor ges möjlighet att belysas ur ett 
elevperspektiv. Genom att följa vissa av de frågor som elever har initierat så visar även resul-
tatet att dessa frågor leder till konstruktion av gemensam uppgift. Arbetslagets arbete karaktä-
riseras av en tydlig koppling mellan samtal och gemensamma överenskommelser. Av totalt 79 
identifierade ärenden transformeras 67% av dessa till gemensamma uppgifter. Därutöver kan 
sägas att vissa av de frågor som inte avslutas på detta sätt, gör så därför att det finns en med-
vetenhet om att beslut inte kan tas just vid detta tillfälle. Resultatet visar även att över hälften 
av de innehållsfrågor som diskuteras, även de, landar i någon form av beslut. Därutöver visar 
också resultatet att arbetslaget vid 12 tillfällen erinrat sig tidigare tagna beslut, vilka då tjänst-
gjort som stöd för att hantera ärendet. Sammantaget kan sägas att det i Arbetslag A finns en 
stor förmåga till att upptäcka och erövra det frirum som står till buds. Denna förmåga visar sig 
i handling när pedagogiska samtal förs vilka sedan leder till gemensamma ställningstaganden 
och överenskommelser. Denna konstruktion av organisationella uppgifter i gemensamma 
sammanhang leder i nästa steg till pedagogiska samtal i ett återkommande mönster. 
 
Genom att slutligen överföra aktionsanalysens resultat till aktionsmodellen, dvs. att överföra 
de aktuella siffror som förekommer i den fyrfältare som finns insprängd i ovanstående tabell 
kan resultatet åskådliggöras i grafisk form. Varje siffra översätts till motsvarande antal sym-
boler i aktionsmodellen, vilka centreras in mot aktionsmodellens origo. 
 

           Det pedagogiska samtalet, 
             innehållande upptäckter som 
             utmanar existerande 
             kulturella villkor 
 
17 ärenden kategoriserade till ”Seminariet” 22 ärenden kategoriserade till Medveten handling 

 
 

§ § 
§ § § § 

§ § § § § 
§ § § § § § 

 
 
§ § § § 
§ § § § § 
§ § § § § § 
§ § § § § § § 

§ § § § 
§ § § 

§ § 

§ § § § § § § § 
§ § § § § § § § § 
§ § § § § § § § 
§ § § § § § 
 
 

9 ärenden kategoriserade till ”Trampa vatten” 31 ärenden kategoriserade till Oj vad vi jobbar 
 
              Det administrativa samtalet, 
              à la ”more of the same” som  
              söker goda lösningar inom 
              ramen för existeranade 
              kulturella villkor 
 
Figur 10  Aktionsanalysens resultat av Arbetslag A åskådliggjort i aktionsmodellen 

Ett individuellt 
konstruerande av 
organisationella uppgifter  
i avskilda sammanhang 

Ett gemensamt 
konstruerande av 
organisationella uppgifter 
i gemensamma sammanhang 



 80 

 
Resultatet visar således att Arbetslag A har en tonvikt åt idealtyperna ”Oj vad vi jobbar”8 och 
”Medveten handling”. Det kan också konstateras att nästan hälften av alla ärenden kategorise-
rats till idealtyperna ”Seminariet” och ”Medveten handling”. Däremot är idealtyp ”Trampa 
vatten” sparsamt representerad.  
 
Aktionsanalysens resultat visar att agerandet i Arbetslag A ofta utmärks av ett pedagogiskt 
samtal som leder till ett gemensamt konstruerande av organisationella uppgifter i gemensam-
ma sammanhang. Arbetsgruppens arbete kan med stöd av aktionsanalysens resultat sägas leda 
till skolutveckling. 
 
 
Aktionsanalys av arbetslag B, Bindvideskolan våren 2000 
 
Arbetslag B består av 9 medlemmar vilka träffas regelbundet en gång i veckan. Medlemmar-
nas undervisningsuppgifter presenteras i nedanstående tabell: 
 
Tabell 13  Arbetslag B:s medlemmar och deras undervisningsuppgifter 
 
Arbetslagsmedlem 1  
 

klasslärare år 6 

Arbetslagsmedlem 2  
 

klasslärare år 6 

Arbetslagsmedlem 3  
 

klasslärare år 6 
 

Arbetslagsmedlem 4  
 

klasslärare år 5 
 

Arbetslagsmedlem 5  
 

klasslärare år 5 
 

Arbetslagsmedlem 6  
 

klasslärare år 4 
 

Arbetslagsmedlem 7   
 

klasslärare år 4 

Arbetslagsmedlem 8  
 

elevassistent  

Arbetslagsmedlem 9 
 

specialpedagog/speciallärare 
 

 
Nedan återges en beskrivning av den första av fem observerade arbetslagsträffar9. Den rubri-
cering av texten i form av ärenden som gjorts bygger på mötets olika samtalsinnehåll såsom 
de uppträder under mötets gång, alltså inte nödvändigtvis utifrån den dagordning som initialt 
kan ha presenterats. Om således mötet kommer in på en i förväg icke-annonserad fråga så har 
denna fråga kategoriserats som ett eget ärende. Även när samtalet återkommer till en tidigare 
avhandlad fråga så återkommer även samma ärende som rubrik i den löpande texten. När oli-
ka sakfrågor knutna till samma sammanhang diskuteras så har det aktuella ärendet delats upp 
ett antal delrubriker, med hjälp av en efterföljande bokstav. Berörda arbetslagsmedlemmar har 
givits tillfälle att justera eventuella felaktigheter i beskrivningen. 
                                                 
8 Detta var också något som arbetslagets representanter spontant uttryckte innan de tagit del av resultatet, i sam-
band med att aktionsanalysen presenterades för dem, då en muntlig återkoppling av undersökningens resultat 
gavs. 
9 På grund av utrymmesskäl återges endast beskrivningen av träff nummer 1 i uppsatsen. För den läsare som 
närmare önskar granska den bedömning som görs, då det empiriska dataunderlaget till träff nummer 2-5 katego-
riseras i aktionsmodellen, kan i bilaga B finna en beskrivning av dessa arbetslagsträffar. 
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Beskrivning av träff nr ett i Arbetslag B 
Närvarande: Arbetslagmedlem 1,2,3,4,5,6,7 och 8. Medlem 9 kommer lite senare.  
 
Rektor nummer ett deltar i arbetslagets träff eftersom det råder en akut problematik bland 
sexorna. Rektor berättar att hon kan vara med i cirka 45 minuter. Mötet börjar direkt i denna 
problematik efter att jag som observatör kort fått en bakgrund till hur detta arbetslag bildats 
innan mötet i egentlig mening börjar. Vi kommer överens om att jag skall få säga några ord 
efter att den akuta frågan i år 6 behandlats. Någon dagordning för mötet presenteras inte. 
 
Ärende 1 
Rektor nummer ett ger en kort bakgrund. Tidigare har klasserna haft en annan lärare och Ar-
betslagsmedlem 3 som klasslärare, de har jobbat ihop. Nu finns tanken att skilja klasserna åt. 
Problemet bottnar i konflikter mellan klasserna. Vissa regler har bestämts men dessa är pro-
blematiska att följa eftersom lokalerna är trånga. Barnen delar hela tiden på de utrymmen som 
finns. Specialläraren Arbetslagsmedlem 9 skulle komma in men…? Rektor nummer ett anser 
att eleverna inte får misslyckas en gång till. Det är mycket bråk. Rektor nummer ett anser vi-
dare att mer lärarresurs måste in i denna situation men frågan är hur det skall gå till. Det lyfts 
fram att alla i arbetslaget verkligen har gjort vad de kunnat men att det måste till mer resurser 
i denna situation. På något sätt måste situationen lösas. Tidigare har det funnits en assistent till 
en av eleverna (som problematiken mycket kretsar kring) men problemet har varit att det har 
varit för mycket folk runt denna elev. En människa till i denna situation fungerar inte men ett 
rum till skulle kunna vara en lösning. Ett förslag väcks att ett vindsrum skulle kunna använ-
das. En diskussion kring om detta rum är möjligt att använda eller inte utspinner sig. Någon 
konstaterar att vad som behövs är ett extra rum och en extra resurs. Just nu sker också en om-
byggnad av ett tidigare datorrum vilket kommer att förändra lokalförutsättningarna.  
 
Rektor nummer ett ger i detta sammanhang feedback på en teater som eleverna har arbetat 
med. Teatern var rolig kan kanske vara något att bygga vidare på. Efter cirka 15 minuters 
samtal sätts en tidsram upp. Problemet skall vara löst inom en kvart. 
 
Diskussionen går vidare till att handla om hur tjänsterna inom arbetslaget kan förändras för att 
lösa situationen. Arbetslagsmedlem 7 säger att alla är inblandade som i ett spindelnät i var-
andras tjänster. Den schematekniska frågan framstår som problemet. Vem tar hand om vilken 
grupp vid varje tillfälle? Rektor nummer ett lyfter fram idén att Arbetslagsmedlem 1 renodlar 
sin tjänst till att bedrivas i sexorna. Vidare diskuteras möjligheten att göra en annan gruppin-
delning av eleverna. Arbetslagsmedlem 3 leder in diskussionen på att vi vuxna måste vara be-
stämda gentemot eleverna vad gäller tydlighet och tala om vad som gäller i olika situationer. 
Gruppen närmar sig beslutet att Arbetslagsmedlem 1 ändrar sin tjänst vilket dock leder in på 
en diskussion kring schematekniska problem på andra håll i arbetslagets arbete, där Arbets-
lagsmedlem 1 idag också har sin tjänst, bl.a. bildundervisning. Rektor nummer ett menar på 
att v 10 efter sportlovet skall en ny organisation fungera. 
 
När cirka 25 minuter av mötet gått splittras diskussionen upp i två parallella diskussioner: 
 
1) Fortsatt diskussion angående tider och 
schematekniska lösningar i den grupp som 
påverkas av att Arbetslagsmedlem 1 renodlar 
sin tjänst. Man försöker hitta nya lösningar för 
en ny situation. 

2) En diskussion med fokus på en elev, i viss 
mån flera elever, som inte fungerar växer 
fram. Arbetslagsmedlem 3 uttrycker en fru-
stration. Man vet inte vad man skall göras för 
att komma åt bufflandet eleverna emellan. 
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Diskussion nummer 2 tar över och gruppen för efter cirka 5 minuter ett gemensamt samtal 
igen. Argumentet att problematiken i högsta grad handlar om sociala frågor där raster och kor-
ridorhändelser är mycket centrala lyfts fram. Det är grupper av elever som står i konflikt med 
varandra. Någon i arbetslaget säger att det kanske handlar om att ha en assistent i alla fall. 
Diskussionen leder vidare in på elev X som upplevs vara en katalysator. Konflikter mellan 
andra elever har ändock sin grund i att X står för problematiken. Diskussionen som tidigare 
närmade sig ett beslut, kanske till och med uppfattades som ett beslut, vänder och det ”tagna 
beslutet” rivs upp (?) 
 
Diskussionen tar därefter en annan riktning då gruppen börjar diskutera arbetssätt. En lösning 
på problematiken skulle kunna vara en högre grad av variation i undervisningen. Diskussio-
nen avstannar. Rektor nummer ett formulerar ett beslut som innebär att denna diskussion mås-
te fortgå, dock att det hela måste vara löst efter sportlovet. Rektor nummer ett lämnar mötet. 
 
Ärende 2 
Ny fråga väcks. Under dagen har elever samlats i aulan där bl.a. kamratstödjare presenteras. 
Arbetslagsmedlem 7 uppfattar att elever inte förstår innebörden i detta uppdrag, att eleverna 
inte förstår sin uppgift. Någon framför att det behövs en diskussion i klasserna kring innebör-
den i begreppet. 
 
Ärende 1 
Diskussionen återgår till föregående innehåll. Arbetslagsmedlem 3 anser att det inte är själv-
klart att Arbetslagsmedlem 1 renodlar sin tjänst eftersom det får konsekvenser för grupper 
som idag fungerar bra. Hon refererar tillbaka till en policy som fanns på den skola hon tidiga-
re arbetade, dvs. den att inte splittra fungerande grupper. 
Detta utmynnar i två i gruppen skilda diskussioner av samma karaktär. 
 
1) Schematekniska frågor 2) Schematekniska frågor 
 
Diskussionen avbryts genom att någon anser att det är dags att fortsätta konferensen, diskus-
sionen tar ny fart även denna gång i schematekniska frågor. Gemensamt diskuteras bl.a. möj-
ligheten att gruppera om eleverna till tre grupper på idrotten. Diskussionen återvänder till att 
handla om elev X. Ytterligare en elev Y lyfts fram där det finns en diagnos ställd vilken be-
kräftar koncentrationssvårigheter. Även grupprumsdiskussionen återkommer och möjligheten 
att använda vindsrummet. Diskussionens avslutas genom att en ny fråga väcks. 
 
Ärende 3 
Arbetslagsmedlem 2 undrar över ett möte som skedde före jul. Enligt barnen så beslutades att 
spel skulle köpas in samt att eleverna skulle få vara inne på rasten. Arbetslagsmedlem 2 und-
rar vad som beslutades (Arbetslagsmedlem 2 är nyanställd denna termin). 
Arbetslagsmedlem 7 hämtar underlaget för den trivselträff som ordnades före jul. Vidare tar 
Arbetslagsmedlem 7 fram ett antal OH-presentationer som utgjorde förslag till åtgärder vilka 
framkom vid denna träff. Mötet har resulterat i ett antal trivselregler men i övrigt har inget 
annat beslutats. 
 
Ärende 4 
Utifrån detta ställs frågan hur barnen uppfattar begreppet demokrati vilket leder till en diskus-
sion som splittras upp i två olika diskussioner 
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1) Begreppet demokrati bör diskuteras i klas-
serna 

2) Här landar diskussionen i en enskild elev-
problematik 

 
Diskussion 2 tar överhanden när det uppstår en diskussion kring den problematik som uppstått 
pga. att föräldrarna till denna elev inte vill att den utredning som gjorts på eleven skall ges till 
personalen på skolan för kännedom. 
 
Ärende 5 
Plötsligt, oklart varför, övergår diskussionen till att handla om ”organisationen i korridoren”. 
Arbetslagsmedlem 4 menar att detta är ingenting arbetslaget hinner göra något åt i vår, att det 
är en fråga för hösten. Höstens tjänstefördelning för en av arbetslagsmedlemmarna börjar dis-
kuteras. Det framkommer att personalen har möjlighet att lämna in önskemål. 
 
Ärende 6 
Ny fråga väcks. Elevens val som bl.a. leds av gymnasieelever med aktiviteter bl.a. i form av 
pulkaåkning diskuteras eftersom en elev hade reagerat på att barnen inte behövde använda 
hjälm i detta sammanhang. En av lärarna erbjuder sig att kontrollera detta. Reflektioner görs 
kring att barn uppfattar att budskapet som sänds från skolan inte stämmer. 
 
Ärende 7 
En grupp i arbetslaget kommer att arbeta ”med ITiS”. Övriga undrar vad detta innebär för 
bl.a. arbetslagets träffar. Vid vissa träffar kommer delar av arbetslaget att gå ifrån. ”ITiS-
gruppen” lovar att de kommer att hålla de övriga informerade under arbetets gång. Gruppen 
kommer at fokusera på skrivprocessen. Rektor nummer två kommer till mötet som går mot 
sitt slut, jag lämnar gruppen efter att kort ha tagit upp några aspekter rörande min roll som 
deltagande observatör. 

Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift - träff nr 1 Arbetslag B 
Under denna rubrik redovisas den bedömning gjorts av varje enskilt ärende. Även om det va-
rit komplicerat att avgöra ärendets karaktär så har varje ärende i ett första skede kategoriserats 
som en innehållsfråga eller en formfråga. I vissa fall kan det även ha varit svårt att uppfatta 
om det tagits något beslut i ärendet eller inte, när samtalet har övergått i en ny fråga. Vid be-
dömningen har hänsyn tagits till faktorer som exempelvis röstläge och kroppsspråk i avsikt att 
försöka lyssna till den ambition som respektive arbetslagsmedlem har haft, snarare än att kri-
tiskt granska vad som faktiskt har uttryckts i samtalet. Vidare har en bedömning av ärendets 
ursprung beaktats liksom olika nyanser i sättet att avsluta ärendet. I nedanstående redogörelse 
ges en motivering till den bedömning som resulterat i att varje ärendes kategoriserats på det 
sätt som gjorts.  
 
Ärende 1 
Samtalet har en tidsmässigt sett stor omfattning. Orsaken till den konfliktsituation som råder 
bland eleverna diskuteras i egentlig mening inte. Problematiken tas för given. Det görs inga 
närmare försök att på ett djupare plan försöka förstå konflikten. Istället koncentreras samtalet 
på att hitta nya organisatoriska lösningar bl.a. med hjälp av mer resurser. Samtalet spretar i 
många skilda riktningar, t.o.m. samtidigt vid några tillfällen. Anmärkningsvärt är att det vid 
ett tillfälle i gruppen uttrycks att det är dags att fortsätta konferensen. Detta påpekande tyder 
på att det råder vaga uppfattningar om vad samtalet egentligen handlar om. Man söker nästan 
desperat efter en lösning, men lyckas inte finna någon strategi.  
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga utan transformering till uppgift. 
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Ärende 2 
Här inleds en innehållsfråga som dock aldrig blir någon diskussion. Snarare konstateras att en 
diskussion är nödvändig. 
 
Detta samtal kategoriseras som en innehållsfråga utan transformering till uppgift.. 
 
Ärende 3 
Nyanställd lärare efterfrågar ett tidigare beslut på fråga gällande rastaktiviteter. Arbetslaget 
finner efter genomgång i dokument att något sådant beslut aldrig tagits. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga utan transformering till gemensam uppgift. 
 
Ärende 4 
Denna innehållsfråga övergår snabbt i två skilda samtidigt pågående frågor, varav den ena är 
att betrakta som en formfråga och den andra som en innehållsfråga (ett elevvårdsärende). In-
nehållsfrågan (elevvårdsfrågan) tar överhanden men övergår genast till att bli en formfråga. 
Diskussionen avbryts. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga utan transformering till uppgift. 
 
Ärende 5 
Diskussion kring en arbetslagsmedlems  kommande tjänstefördelning. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga utan transformering till uppgift. 
 
Ärende 6 
Arbetslaget görs uppmärksam på att den policy angående hjälmanvändning som finns på sko-
lan inte efterlevs. Arbetslaget tar beslut om att följa upp problemet. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga med transformering till gemensam uppgift. 
 
Ärende 7 
Information rörande deltagande i ”ITis-projektet”, med efterföljande samtal om vilka konse-
kvenser detta får för arbetslagets arbete. 
 
Detta samtal kategoriseras som en formfråga utan transformering till gemensam uppgift. 
 

Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift - Träff nr 1 – 5, Arbetslag B 
I enlighet med ovanstående redogörelse har alla ärenden vid arbetslagsträff 1-5 kategoriserats 
och sammanställts i nedanstående fem på varandra följande tabeller. Av denna redovisning 
framgår även ärendets ursprung. En indelning har gjorts i tre kategorier; ärenden väckta inom 
arbetslaget av personalen, ärenden väckta inom arbetslaget av elever samt ärenden väckta 
utom arbetslaget. Därutöver har en specificering av ärendets transformering till uppgift gjorts 
i skilda kategorier; avsaknad av beslut samt tagna beslut med individuell konsekvens av beslut 
eller som gemensam överenskommelse. Tagna beslut har även kompletterats med uppgift om 
eventuell referens till tidigare tagna beslut. I respektive tabell har varje enskilt ärende återgi-
vits minst två gånger. Först med avseende på om ärendet kategoriserats som en form- eller in-
nehållsfråga, vilket motsvarar reflektionsdimensionen i aktionsmodellen samt varifrån ärendet 
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är väckt. Därefter har samtalsärendet redovisats i tabellen en andra gång för att synliggöra hu-
ruvida ärendet har transformerats till en individuell eller till en gemensam organisationell 
uppgift. Om referens till tidigare taget beslut förekommer återges ärendet en tredje gång i ta-
bellen. Numret på respektive ärende motsvarar den numrering som återfinns i beskrivningen 
av respektive träff. 
 
Tabell 14  Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag B, Bindvideskolan -  träff 1 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

2   2    

 
Form 
frågor 
 

 

3, 4, 5, 6, 7  1 

 

1, 3, 4, 5, 7  6   

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 

  
 
Tabell 15  Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag B, Bindvideskolan -  träff 2 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

2  7g, 7i 2, 7g, 7i    

 
Form 
frågor 
 

 

4, 7h, 7m, 
8, 10 

 1, 3, 5, 6, 
7a, 7b, 7c, 
7d, 7e, 7f,  
7j, 7k, 7l, 9 

 

1, 5,  6, 7a, 
7c, 7d, 7e, 
7f, 7h, 7j, 
7k, 7l , 7m 
8, 9, 10 

3 4, 7b  

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 
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Tabell 16  Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag B, Bindvideskolan -  träff 3 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

2*  4 4 2*   

 
Form 
frågor 
 

 

1, 5  3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 3f, 
3g, 3h, 3i 

 

3a, 3b, 3d, 
3e, 3f, 3g, 
3h, 3i, 5 

 1, 3c  

(Administrativt 
  samtal) 

 * tveksamt om man kan betrakta frågan          (Individuell                                     (Gemensam 
     som en gemensam arbetslagsfråga,               konstruktion                                   konstruktion 
     räknas dock med här                                      av uppgift)                                     av uppgift) 

 
 
Tabell 17  Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag B, Bindvideskolan -  träff 4 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

1, 10, 13, 
14 

 8 1, 8, 10, 
13, 14 

   

 
Form 
frågor 
 

 

4, 7, 9, 12, 
15 

 2, 3, 5, 6, 
11 

 

3, 5, 6, 7, 
11, 12 

4 2, 9, 15  

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 
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Tabell 18 Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift, Arbetslag B, Bindvideskolan -  träff 5 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

1, 2, 5  8 1, 2, 5  8  

 
Form 
frågor 
 

 

6  3, 4a, 4b, 
4c, 4d, 7 

 

4b, 4c 7 3, 4a, 4d, 6  

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 

 

Aktionsanalysens sammanfattande resultat av arbetslag B 
Genom att summera antalet ärenden inom respektive kategori i ovanstående fem tabeller kan 
ett mönster för Arbetslag B skönjas. Med en bredare kantlinje har i tabellen en fyrfältare iden-
tifierats. I lodrät riktning motsvarar denna aktionsmodellens reflektionsdimension vilken ut-
gör spänningsfältet mellan å ena sidan ett administrativt samtal och å andra sidan ett pedago-
giskt samtal. På motsvarande sätt återges i horisontell riktning aktionsmodellens transfor-
meringsdimension, med spänningsfältets båda ytterligheter, ett individuellt konstruerande av 
organisationella uppgifter i avskilda sammanhang och ett gemensamt konstruerande av orga-
nisationella uppgifter i gemensamma sammanhang. 
 
Arbetslag B:s fem träffar, vilka utgör underlag för undersökningen, har resulterat i att totalt 68 
olika ärenden identifierats, varav 53 utgörs av formfrågor och 15 av innehållsfrågor. Av de 53 
formfrågorna så har 12 av dessa avslutas som gemensam överenskommelse innebärande att 
någon form av gemensam uppgift konstruerats. 38 av frågorna har avslutats utan att något be-
slut tagits innebärande att respektive arbetslagsmedlem har att hantera frågan genom att indi-
viduellt konstruera den uppgift som krävs. 3 av de 53 formfrågorna har dessutom avslutats på 
ett sådant sätt att det uttryckligen sagts att den enskilde arbetslagsmedlemmen har att konstru-
era uppgiften själv. 
 
Motsvarande siffror för de 15 innehållsfrågorna är att en fråga avlutats som gemensam kon-
struktion av organisationell uppgift medan 13 som individuell konstruktion av organisationell 
uppgift. Av dessa 13 ärenden har 12 saknat någon form av överenskommelse eller beslut. 
 
Totalt har 28 ärenden väckts av personalen inom arbetslaget, dessa är fördelade så att 18 är 
formfrågor och 10 innehållsfrågor. Inga ärenden har väckts av elever inom arbetslaget. Av de 
ärenden som är väckta utom arbetslaget så är 35 av 40 formfrågor. Av de 13 form- och inne-
hållsfrågor som avslutats som gemensam överenskommelse har ingen av dessa avslutas med 
hänvisning till tidigare tagna beslut. 
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Ovanstående siffror sammanställs i nedanstående tabell.   
 
Tabell 19  Sammanställning: Kategorisering av samtal och konstruktion av uppgift,  
                 Arbetslag B, Bindvideskolan -  träff 1-5 
 

 
              Tagna beslut 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av perso-
nal 

 
Ärenden  
väckta 
inom ar-
betslaget 
av elever 
 

 
Ärenden  
väckta 
utom ar-
betslaget 

  
 
 
Avsaknad 
av beslut. 

med  
individuell 
konsekvens 
av beslut 

som  
gemensam 
överens-
kommelse 

varav  
referens 
till tidiga-
re tagna 
beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Pedagogiskt     
  samtal) 

 

 
Innehålls 
frågor 
 

10 0 5 13 1 1  (0) 

 
Form 
frågor 
 

 

18 0 35 

 

38 3 12  (0) 

(Administrativt 
  samtal) 

                                                                           (Individuell                                     (Gemensam 
                                                                            konstruktion                                    konstruktion 
                                                                            av uppgift)                                       av uppgift) 

 
Den bild som framträder av Arbetslag B vid Bindvideskolan är ett arbetslag som har svårighe-
ter att föra ett pedagogiskt samtal. Samtalen byter ofta spår och hittar sällan tillbaka till sitt ur-
sprung. Resultatet visar att det med visst fog även kan ifrågasättas om det i egentlig mening 
finns ett fungerande administrativt samtal. Många ärenden lyfts till diskussion men det är en-
dast ett fåtal som leder vidare till någon form av avslut. De överenskommelser som tas kan 
dessutom befaras vara beslut som inte blir ihågkomna i samband med att varianter på frågorna 
dyker upp igen. Endast i en fråga refererade arbetslaget tillbaka till en tidigare situation och 
då konstaterades att något beslut inte var taget i frågan. Påtagligt är att arbetslaget själva initi-
erar få av de samtalsärenden som diskuteras vid arbetslagets träffar. Det finns en övervikt av 
frågor som är initierade och väckta utom arbetslaget. Arbetslaget visar svag förmåga att agera 
och ta egna initiativ, snarare söks frågor att reagera på från exempelvis möten med Bindvi-
deskolans rektorer. Av resultatet framgår även att arbetslaget vid vissa tillfällen har tagit be-
slut som i egentlig mening inte är några överenskommelser, utan istället ett överlåtande till en 
enskild medlem, att konstruera en individuell uppgift i ett sammanhang skilt från övriga ar-
betslagets arbete. Arbetslagets arbete karaktäriseras av en svag koppling mellan samtal och 
gemensamma överenskommelser. Av totalt 68 identifierade ärenden transformeras 19% av 
dessa till gemensamma uppgifter. Sammantaget kan sägas att det i Arbetslag B i stort saknas 
en gemensam förmåga att både upptäcka och erövra det frirum som står till buds. På ett en-
skilt plan är det mycket troligt att de olika arbetslagsmedlemmarna bedriver ett mycket gott 
skolarbete men tillsammans så har arbetslaget stora svårigheter att igångsätta en process som 
skapar möjligheter till skolutveckling. 
 
Genom att slutligen överföra aktionsanalysens resultat till aktionsmodellen, dvs. att överföra 
de aktuella siffror som förekommer i den fyrfältare som finns insprängd i ovanstående tabell 
kan resultatet åskådliggöras i grafisk form. Varje siffra översätts till motsvarande antal sym-
boler i aktionsmodellen, vilka centreras in mot aktionsmodellens origo. 
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           Det pedagogiska samtalet, 
             innehållande upptäckter som 
             utmanar existerande 
             kulturella villkor 
 
14 st frågor kategoriserade till ”Seminariet”           1 st fråga kategoriserad till ”Medveten handling” 
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§ § § § § § § § § 
§ § § § § § § § § 

§ § § § § § § § 
§ § § § § § § 

§ § § 
§ § §  
§ § §  
§ §  
§ 
 
 

38 st frågor kategoriserade till ”Trampa vatten”           12 st frågor kategoriserade till ”Oj vad vi jobbar” 
 
              Det administrativa samtalet, 
              à la ”more of the same” som  
              söker goda lösningar inom 
              ramen för existerande 
              kulturella villkor 
 
Figur 11  Aktionsanalysens resultat av Arbetslag B åskådliggjort i aktionsmodellen 
 
 
Aktionsanalysens resultat visar att agerandet i Arbetslag B visar stora likheter med idealtyp 
”Trampa vatten”10. Det kan också konstateras att ett antal ärenden kan kategoriseras till ideal-
typ ”Seminariet” samt ”Oj, vad vi jobbar”. Vad som dock tydligt visar sig är att idealtyp 
”Medveten handling” inte är utmärkande för Arbetslag B. De pedagogiska samtal som emel-
lanåt förs leder i dessa fall i princip inte till ett gemensamt konstruerande av organisationella 
uppgifter i gemensamma sammanhang. Arbetsgruppens arbete kan med stöd av aktionsanaly-
sens resultat inte sägas leda till skolutveckling. 
 

                                                 
10 I samband med att aktionsanalysen presenterades för Arbetslags B, då en muntlig återkoppling av undersök-
ningens resultat gavs, nickade och skrattade arbetslagets medlemmar igenkännande då detta resultat presentera-
des. 

Ett individuellt  
konstruerande av 
organisationella uppgifter 
i avskilda sammanhang 

Ett gemensamt  
konstruerande av organisatio-
nella uppgifter  
i gemensamma sammanhang 
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Summa summarum 
 
 
Slutsatser från två kulturanalyser 
Resultatet från den kulturanalys som genomfördes våren 1999 uppvisar en splittrad kultur. 
Bindvideskolan bär vid denna tidpunkt spår av olika traditioner efter det att en sammanslag-
ning av olika stadier har skett ett antal år tidigare. Denna på ytan påtagliga förändring har 
skapat upplevelser av skillnader i status beroende på tillhörighet i den nya F-9 organisationen. 
De underliggande skillnaderna i värdebaser mellan olika grupperingar på Bindvideskolan har 
troligtvis på grund av detta blivit mycket svåra att uppfatta för många av skolans aktörer. När 
så skolans ledning tar ställning för vissa förhållningssätt i utvecklingsarbetet leder detta till 
uppfattningar att olika aktörer på skolan behandlas olika, att skillnader i status består. Bindvi-
deskolan förmår inte vid denna tidpunkt föra ett gemensamt pedagogiskt samtal där de verkli-
ga problemen hanteras. Av analysresultatet framgår dock att det inom ramen för vissa arbets-
lags gemensamma arbete förekommer ett samtal som förmår att tränga in i problematiken på 
ett sätt som bl.a. inneburit att vissa aktörer också utvecklat en förmåga att agera i Bindvi-
deskolans namn gentemot kommunens Bildningsnämnd. 
 
Vikten av att samarbeta i grupp har växt fram till att bli ett närmast självklart förhållningssätt i 
Bindvideskolans kultur. Skolans samarbetskultur stäcker sig emellertid i huvudsak inte längre 
än till arbetslagets eller andra informella gruppers gränser vilket gör att den gemensamma 
skolkulturen alltmer tycks anta en splittrad karaktär. De ställningstaganden som skolans led-
ning tar, får betydelse för vilken kultur som är dominerande. Vissa arbetslag tycks inom ra-
men för den förhärskande kulturen i större utsträckning agera medan andra mer reagerar. 
 
Den splittring i kulturen som uttyds i kulturanalysen från 1999, visar sig med emfas i kultur-
analysen från hösten 2002. Det kan konstateras att bristen på gemensamhetsskapande pedago-
giska samtal nu har lett fram till att ett stort gräl utvecklats. Behovet av ett gemensamt peda-
gogiskt samtal kvarstår. Dock kan av resultatet från 2002 konstateras att ett antal skolgemen-
samma samtal har initierats. Exempelvis har diskussioner kring läroplanens värdegrund, ge-
mensamma ordningsregler, gemensamma riktlinjer för elever i behov av särskilt stöd och möj-
ligheten att ge skolan en hälsoprofil inletts. Dessa samtal har dock inte kunnat verka enande 
på Bindvideskolan när etablerade värdebaser har utmanats. Att samtalet tagit den vändning 
som det gjort kan till stor del förstås mot bakgrund av byte av skolledare. Ledningen av sko-
lan hösten 2002 sker på andra bevekelsegrunder jämfört med tidigare, vilket kommit att starkt 
utmana det kulturella jämviktstillstånd som var förhärskande våren 1999. Att de förändrings-
krav som skolledarna ställer har bidragit till att ett gräl utvecklats istället för ett pedagogiskt 
samtal, kan förstås i förhållande till den upplevelse av statusskillnad som tidigare och troligt-
vis även 2002 sammanblandas med olika förhållningssätt till vardagsarbetet. Det förefaller 
vara en rimlig slutsats att Bindvideskolans aktörer vid denna senare tidpunkt snarare är upp-
tagna av en upplevd problematik än den verkliga problematik som ligger till grund för den 
öppna konflikt som skolan befinner sig i. 
 
Att utifrån dessa två kulturanalyser dra slutsatser om Bindvideskolan har genomgått en 
skolutvecklingsprocess under den period som gått låter sig inte enkelt göras. Bland Bindvi-
deskolans aktörer finns uppfattningar som går i skilda riktningar. Vid tidpunkten för den 
andra kulturanalysen kan konstateras att skolan befinner sig i ett lamslaget tillstånd. Detta kan 
i sig ses som ett argument för att skolans utveckling snarare skall beskrivas som en tillbaka-
gång. Men samtidigt kan den pågående konflikten vara ett nödvändigt avstamp för att Bindvi-
deskolan på sikt skall utveckla en medvetenhet om värdet av att föra ett gemensamt pedago-
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giskt samtal. Hitintills kan konstateras att Bindvideskolan utvecklat en samarbetskultur inom 
ramen för arbetslagens arbete men att skolan ännu inte funnit former för att hantera det fak-
tum att olika arbetslag utvecklas i olika riktning. När olika arbetslag i alltför hög utsträckning 
blir självstyrande enheter sker det på bekostnad av Bindvideskolans gemensamma hållning 
och en inkludering av skolans alla enskilda aktörer. Den medvetenhet som krävs för att kunna 
hantera Bindvideskolans gemensamma frågor kan i den process som pågår mycket väl vara på 
väg att utvecklas. 
 
Sammantaget måste dock konstateras att den jämförelse mellan två kulturanalyser som sker 
inom ramen för detta arbete har svårt att besvara frågor i vilken riktning den aktuella aktörs-
beredskapen för skolutveckling har förändrats under den aktuella perioden. Denna omständig-
het skulle troligtvis också vara rådande med ett mer tillförlitligt resultat av framförallt den 
andra kulturanalysen som genomfördes hösten 2002. Det relativt låga antal brevskrivare som 
dataunderlaget består av vid detta tillfälle skapar en viss osäkerhet vad gäller resultatets till-
förlitlighet men förändrar inte det faktum att en jämförelse av två kulturanalyser har svårt att 
svara på vilken utvecklingsprocess som Bindvideskolan genomgår11. 
 
På kort sikt kan förvisso konstateras att aktörsberedskapen förändrats i riktning mot ett mer 
nuorienterat vardagsarbete men på lång sikt kan den pågående förändringsprocessen få en an-
nan betydelse. Vidare kan konstateras att aktörsberedskapen har förändrats i riktning mot en 
mer samarbetsinriktad hållning men att detta samtidig skapat tämligen vattentäta skott mellan 
olika grupperingar, en viss form av balkanisering (Hargreaves, 1998) har inträffat. Slutligen 
finns också tecken på att konflikten konserverar olika grupperingars förhållningssätt till för-
ändring, men som sagt den kraftmätning som pågår kan vara nödvändig för Bindvideskolans 
vidare utveckling.  
 
 
Slutsatser av två aktionsanalyser i relation till två kulturanalyser 
De två aktionsanalyserna genomfördes våren 2000 innan den akuta konflikten hade blossat 
upp. En av de två rektorerna hade då bytts ut men ingen av de två rektorerna som var i tjänst 
2002 hade tillträtt vid denna tidpunkt. De båda aktionsanalyserna uppvisar två olikartade re-
sultat, där slutsatsen är att Arbetslag A bedriver ett skolutvecklingsarbete till skillnad mot Ar-
betslag B. Viktigt att återigen påpeka i sammanhanget är att detta åsyftar arbetsgruppens ge-
mensamma utvecklingsarbete. Resultatet avser inte en bedömning av enskilda medlemmars 
arbete. 
 
Av de två aktionsanalysernas resultat kan förutspås att de två olika arbetslagen med tiden 
kommer att skilja sig allt mer ifrån varandra. Med stöd av Bergs (2003a) frirumsmodell kan 
detta förstås. Genom att Arbetslag A förmår att göra upptäckter men också att erövra delar av 
det tillgängliga frirummet på ett sätt som Arbetslag B inte förmår så kommer troligtvis spän-
ningar så småningom att uppstå dem emellan. Att erövra frirummet innebär att något annat får 
träda tillbaka. Det kan förvisso vara svårt för båda arbetslagen att var för sig skaffa sig en 
överblick och erhålla en förståelse för att arbetslagens olika utveckling kan leda till en makt-
kamp dem emellan, men det förefaller troligare att Arbetslag A kommer att ha större förut-
sättningar att förstå den komplexitet vari de agerar. Arbetslag A kan mot en sådan eventuell 
bakgrund förhålla sig på framförallt två olika sätt. Antingen lyfter man upp frågan och gör 
den till en gemensam angelägenhet för hela skolan eller också driver man en linje för att för-

                                                 
11 En närmare granskning av tillförlitligheten i kulturanalysernas resultat görs inte inom ramen för detta arbete. 
För djupare analys hänvisas till Bergs (2003a) diskussion.  
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verkliga sina idéer om vad som är bäst för elevernas vardagsarbete. Om Arbetslag A inte för-
mår att se vilka följder deras erövrande av frirummet har för andra arbetslag på skolan så 
kommer troligtvis det andra alternativet att framstå som självklart. 
 
Den överblick av organisationens vardagsarbete som åsyftas är att betrakta som en viktig del i 
skolledningens arbete. Problematiken som uppstår på Bindvideskolan i form av en öppen kon-
flikt framstår därför som begriplig i relation till aktionsanalysernas resultat. Även omvänt 
framstår också aktionsanalysernas resultat begripliga i relation till kulturanalysernas resultat. 
Dels kan kulturanalysen klargöra i vilket sammanhang aktionsanalysens resultat befinner sig 
och dels kan aktionsanalyserna tydliggöra bakomliggande orsaker till kulturanalysens resultat. 
 
När i detta fall Bindvideskolans rektorer byts ut och sedermera en öppen konflikt växer fram 
kan detta förstås i termer av att Arbetslag A inte längre tillåts att nyttja det frirum som man 
sedan tidigare erövrat med tidigare rektorers tillåtelse. Arbetslag A låter sig dock inte nöjas 
med mindre än att argument för denna förändring klargörs. Att konflikten utvecklas till ett 
gräl kan bero på att nöjaktiga argument inte kommer fram eller kanske t.o.m. saknas, att för-
ändringar i policy och organisation mer bottnar i det faktum att grupper sedan tidigare inte 
förmått att upptäcka och erövra tillgängligt frirum, att mer en känsla av orättvisa och status-
skillnader infunnit sig. När så en ny rektor intar en annan ståndpunkt kan detta upplevas 
mycket positivt av vissa av skolans aktörer eftersom rektor då intar rollen av att erövra förlo-
rat handlingsutrymme, i deras ställe. 
 
Slutsatser som kan dras av undersökningen består bl.a. i att skolledare som aktivt går in för att 
förändra en skolkulturs dominerande värden bör vara medvetna om vilka värden som i det rå-
dande läget är förhärskande både bland de grupper som representerar de dominerade värdena 
och i andra grupper. Diskussionen riskerar annars att komma att handla om mer ytliga ting. 
Vidare kan konstateras att när arbetsgrupper utvecklar en god förmåga att bedriva skolutveck-
ling så riskerar det att leda till en intern problematik som på något sätt ständigt måste hante-
ras. Vissa arbetsgrupper kan helt enkelt bli så framgångsrika att organisationens gemensamma 
vardagsarbete hotas. Ytterligare en slutsats som kan dras är att ett arbetslag inom skolan 
sammansatt som en matrisgrupp, vilket överensstämmer med Arbetslag A:s sammansättning 
inte nödvändigtvis behöver ha svårare att finna en gemensam målsättning för arbetet än en 
sammansatt autonom grupp, vilket mer står i överensstämmelse med Arbetslag B. Tvärtemot 
vad som ofta lyfts fram som ett försvårande argument för arbete i arbetslag så visar de två ak-
tionsanalyserna att frågan om matrisgrupp eller sammansatt autonom grupp är av underordnad 
betydelse. 
 
 
Värdet av aktionsanalys 
Huvudsyftet med detta arbete har inte varit att utforska situationen på Bindvideskolan. Studiet 
av den aktuella skolan skall ses som ett exempel på tillämpning av det inom ramen för arbetet 
utvecklade analysinstrumentet. De slutsatser som redovisats ovan utgör med andra ord ett an-
tal möjliga slutsatser som aktionsanalysen kan frambringa. 
 
Av ovanstående diskussion framgår att aktionsanalysen är ett verksamt komplement till kul-
turanalysen vilket varit utgångspunkten vid framtagandet av analysinstrumentet. Med stöd av 
aktionsanalysens resultat fördjupas förståelsen för den aktuella skolans kultur i och med att 
innehållet i och inriktningen av en arbetsgrupps gemensamma arbete kan synliggöras. Ak-
tionsanalysens värde ligger i synliggörandet av den process som pågår. Av de resultat som har 
tagits fram vid tillämpningen av instrumentet synes det tydligt att aktionsanalysen är en fram-
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komlig metod att bringa klarhet i en arbetsgrupps arbete med avseende på skolutveckling. Det 
tycks även vara så att aktionsanalysen på ett mer klargörande sätt förmår att tydliggöra pro-
cessen än vad enbart en jämförelse mellan två kulturanalyser genomförda vid två skilda tillfäl-
len kan åstadkomma. Inte desto mindre kan konstateras att kulturanalysen och aktionsanaly-
sen tillsammans formar en möjlighet till metodtriangulering som kan tjänstgöra som stöd för 
att säkra tillförlitligheten i båda analysresultaten. De olika resultaten bär på olika perspektiv 
vilka tillsammans förmår att belysa kulturen på ett mer nyanserat sätt. Det går även att tänka 
sig att utsagor som uttrycker något om den process som pågår i arbetsgrupper, och som kan 
utmönstras ur de brev vilka bildar underlag till kulturanalysen, kan vara möjliga att bearbeta i 
aktionsmodellen. Om detta skulle vara möjligt skulle två skilda metoder kunna nyttja samma 
dataunderlag. 
 
Ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten i aktionsanalysen, vilket inte tillämpats inom ramen 
för detta arbete, är att anlita en medbedömare då varje enskilt ärende skall bedömas mot bak-
grund av aktionsmodellens reflektions- och transformeringsdimension. Enkelt uttryckt kan 
sägas att ju fler personer som gör samma bedömning desto högre tillförlitlighet har undersök-
ningen. En möjlighet är också att låta arbetsgruppen själva avgöra bedömningen i samråd med 
den forskande observatören, vilket i sig kan skapa en mer aktionsforskningsinriktad ansats. I 
denna undersökning har åtminstone arbetsgruppens medlemmar i samband med återkoppling 
av resultatet givits möjlighet att yttra sig för eventuell justering, över den bedömning som 
gjorts. 
 
När en bedömning av ärendets karaktär görs inom ramen för en aktionsanalys är ambitionen 
att den skall ske utifrån en förståelse av det sammanhang vari ärendet hanteras. Ärendets han-
tering bör ha större förutsättningar att på ett tillförlitligt sätt bedömas om det finns en förståel-
se för den kultur vari arbetsgruppen verkar. Om ambitionen är att genomföra en fallstudie fö-
refaller det därför nödvändigt att kombinera aktionsanalysen med kulturanalysen. Tillämp-
ningen av aktionsanalys som metod visar också på nödvändigheten att dess resultat sätts i ett 
större sammanhang. Det går inte att oproblematiskt tala om skolutveckling i en arbetsgrupp, 
utan att ta hänsyn till vad som händer på den enskilda skolan i övrigt. Kulturanalyserna på 
Bindvideskolan visar att arbetslagen är beroende av det sammanhang där de befinner sig. Ett 
arbetsgrupps arbete kan både hämmas och stimuleras av skolkulturella påverkansfaktorer.  
 
Trots detta, ter det sig rimligt att konstatera att det med utgångspunkt i Bergs (2003b) per-
spektiv på skolutveckling går att svara på vad som innehållsligt karaktäriserar arbetet i arbets-
grupper där skolutveckling sker. Vi kan däremot inte av detta dra slutsatsen att alla faktorer 
som är av betydelse för skolutvecklingsprocessen inryms i aktionsmodellens två dimensioner. 
En dimension som exempelvis inte beaktas i sammanhanget är graden av engagemang hos ar-
betsgruppens medlemmar. Det är troligt att denna aspekt är betydelsefull för den reflektion 
och den transformering som pågår inom ramen för en arbetsgrupps arbete. 
 
Värdet av aktionsanalysen skall också ställas i relation till det faktum att skolutveckling inte 
enbart med nödvändighet sker i formella sammanhang. Samtal förekommer och överens-
kommelser träffas vid informella möten, i korridorer, i samband med en kopp kaffe i fika-
rummet etc. Aktionsanalysen – i den tappning som presenterats i denna uppsats – förmår inte 
att tränga in i dessa samtal som kanske kan vara avgörande för den fortsatta utvecklingen. På 
den informella arenan kan också överenskommelser som fattas i arbetsgruppen rivas upp utan 
att detta klarläggs vid senare arbetsgruppsträffar. Aktionsanalysen såsom den tillämpats i 
denna undersökning tränger enbart in i en arbetsgrupps formella arbete. Dessutom skall tilläg-
gas att aktionsanalysens fokus på reflektion och transformering ligger utanför det faktiska 
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operationella vardagsarbetet tillsammans med eleverna. Om en arbetsgrupps pedagogiska 
samtal leder till ett gemensamt konstruerande av organisationella uppgifter i gemensamma 
sammanhang så behöver det inte med självklarhet innebära att ett genomförande av dessa 
uppgifter de facto sker. Dock förefaller det troligt att icke genomförda uppgifter kommer att 
visa sig som gamla frågor vilka återkommer på dagordningen i linje med idealtyp ”Trampa 
vatten”. 
 
Det bör påpekas att den ursprungliga tanken att en kulturanalys är överordnad aktionsanalysen 
inte behöver stämma. Snarare kan de ses om likvärdiga metoder att utifrån skilda perspektiv 
analysera kulturen. Aktionen, agerandet är som Schein (1988) säger en del av kulturen. Ak-
tionsanalysens resultat svarar relativt väl mot de kunskaper som utmärker en fallstudies resul-
tat enligt Merriam (1994). Svaren som aktionsanalysen ger är att betrakta som mer konkreta 
och stående i samklang med arbetslagens erfarenheter, det visade sig inte minst då resultaten 
presenterades för respektive arbetslag hösten 2001. Vidare kan svaren ses som emanerade ur 
de arbetslagsträffar som observerats för att sedan vidareutvecklas via den tolkning som gjorts 
med hjälp av aktionsmodellen. De slutsatser som dras vid tillämpningen av aktionsanalysen 
bör även kunna betraktas som generaliserbara slutsatser vilka sträcker sig utanför Bindvi-
deskolan. Att se aktionsanalysen och kulturanalysen som likvärdiga metoder för att belysa en 
skolas aktuella kultur öppnar för en diskussion om begreppens innebörd. Att istället se be-
greppet kulturanalys som ett paraplybegrepp inom vilket flera olika metoder kan förekomma 
kan vara ett sätt att vidga den innehållsliga betydelsen av kulturanalysen. Vi skulle då kunna 
tänka oss att den metod för kulturanalys som utvecklats av Berg ges en annan mer direkt be-
skrivande term, vilken tillsammans med aktionsanalysen utgör två exempel på metoder som 
kan tillämpas när kulturanalyser genomförs. En sådan begreppslig innebörd av kulturanalysen 
skulle verka stimulerande för tanken att utveckla fler metoder att synliggöra skolkulturen. 
 
 
Aktionsanalys – en metod för skolutveckling 
Vad som framstått som mer och mer tydligt under arbetets gång är den potential för igångsät-
tande av pedagogiska samtal som aktionsmodellen i sig kan stimulera till. Efter återkoppling-
en till Arbetslag B observerades ytterligare en arbetslagsträff som inte redovisats i detta arbe-
te. Påtagligt vid detta tillfälle var den ambition till förändring av mötets uppläggning som 
skett. Det fanns en koncentration på att i samtalet förhålla sig till vad man kommit överens om 
att diskutera på ett annat sätt än vad som tidigare hade observerats. Det framhölls även vid 
detta tillfälle på vilket sätt arbetslaget nu infört minnesanteckningar för att bättre kunna kom-
ma vidare i samtalet. Det föreföll sannolikt att själva samtalet kring aktionsanalysens resultat 
hade bidragit till att ett nytt förhållningssätt till arbetslagets arbete hade börjat utvecklas. Vad 
som annars skulle kunna vara tänkbart är att observationen av en arbetsgrupp i sig kan komma 
att påverka arbetsgruppens arbete. Det är naturligtvis möjligt att detta kan ha påverkat ak-
tionsanalysernas resultat men den mest påfallande skillnaden tycktes ändå vara den förändring 
som initierats efter det att ett samtal om arbetslagets arbete hade ägt rum. 
 
Tidigare i detta arbete har klarlagts att arbetet bär på ett underliggande frigörande intresse. 
Om aktionsanalysen kan verka stödjande för arbetsgruppers och skolors utvecklingsprocess 
ligger det i linje med arbetets ambition. Förhoppningen att aktionsanalysen skall vara en me-
tod för skolutveckling kan sättas i relation till Hargreaves (1998) farhågor att skolor huvud-
sakligen kan komma att utvecklas i fyra olika skilda riktningar när osäkerhet råder om vad 
som är att betrakta som skolans övergripande målsättning. Lärares professionalisering och fri-
görelse framstår bland dessa alternativ som det enda rimligt hållbara. Men detta kräver att en 
medvetenhet utvecklas kring relationen mellan skolans uppdrag och skolors vardagsarbete. 
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Aktionsanalysen, som metod för skolutveckling bör kunna verka i en sådan riktning. Den bör 
dessutom kunna tillämpas på ett mer eller mindre omsorgsfullt sätt, beroende på omkringlig-
gande omständigheter, exempelvis inom ramen för ett arbetslags egna arbete. En arbetslags-
medlem skulle kunna ges i uppgift att föra protokoll över vilka ärenden som tas upp på mötet 
samt göra en bedömning av på vilket sätt respektive ärende hanteras. Varje möte skulle däref-
ter kunna sammanfattas i en grafisk bild som bildar underlag för en avslutande metareflektion 
över det aktuella mötet. Jämförelser av olika aktionsanalyser av arbetslagens träffar över tid 
görs möjliga. Det är också fullt möjligt att en arbetslagsrepresentant besöker ett annat arbets-
lag för att som kritisk vän analysera denna grupps arbete med hjälp av aktionsmodellen. Ak-
tionsanalysen kan vara den kritiske vännens redskap. Med stöd av aktionsanalysens resultat 
kan den kritiske vännen med ett vänskapligt förhållningssätt utmana andra grupper i syfte att 
stimulera till pedagogiska samtal och medvetna ställningstaganden kring vardagsarbetet. Suc-
cessivt kan den kritiske vännen utmana samtalet till att föra samman frågan om yttre effektivi-
tet med vardagsarbetets genomförande. Vem som kan vara den lämplige kritiske vännen 
handlar i grund och botten om att personen i fråga äger legitimitet från arbetsgruppen. Det kan 
som sagt vara en kollega från ett annat arbetslag med det kan också vara skolans rektor eller 
någon annan utvecklingsansvarig person. Kanske kan elever utbildas till att vara kritiska vän-
ner? 
 
Den kritiske vännen kan uppmärksamma olika saker beroende på vilket svar aktionsanalysen 
ger. En skolutvecklingsprocess i riktning mot ”Medveten handling” kan lika väl ta vägen över 
”Oj, vad vi jobbar” som över ”Seminariet”. Om arbetsgruppen exempelvis är snar att ta beslut 
utan närmare diskussion ligger det i den kritiske vännens uppgift att formulera frågor som 
manar till eftertanke och samtal om alternativa innehåll, aspekter och synsätt. I ett annat 
sammanhang när arbetsgruppen lämnar ett ärende utan att landa i en överenskommelse bör 
den kritiske vännen ställa frågor kring vilka konsekvenser som skall dras av samtalet innan 
frågan släpps. Kanske är det även så att den kritiske vännen har att göra en övergripande be-
dömning, vad avser både den utvecklingsväg och den utvecklingstakt som kan ses som mest 
lämplig. Avhängigt rådande betingelser behöver vänskaplig hänsyn tas till arbetsgruppens 
möjligheter och förmåga att driva utvecklingsfrågor. Ibland kan nödvändigheten av ett peda-
gogiskt samtal vara större än ett gemensamt konstruerande av uppgifter i ett gemensamt sam-
manhang och i andra stunder kan det omvända förhållandet gälla.   
 
Med aktionsanalysen som metod för skolutveckling eftersträvas en förmåga av arbetsgrup-
pens aktörer att konstruera gemensamma uppgifter i gemensamma sammanhang, innebärande 
att varje enskild aktör förmår att se sin egen aktivitet i relation till vad arbetsgruppen gemen-
samt med argumenten som grund konstruerat. I stort kan denna förmåga sägas vara utmärkan-
de för Arbetslag A enligt det resultat som presenterats ovan. Den avsedda förmågan kan be-
skrivas som en samarbetsförmåga som i första hand inte leder till fördelar för varje enskild ak-
tör i arbetsgruppen utan som i första hand leder till fördelar för det vardagsarbete som gemen-
samt bedrivs för elevernas bästa i enlighet med skolans institutionella uppdrag. Med Bergs 
(2003a) begrepp handlar detta om en multiprofessionell organisation som bärs upp av aktörer 
med en utvidgad professionalism. Denna strävan bör vara möjlig att förverkliga oberoende av 
om arbetsgruppen karaktäriseras som en sammansatt autonom grupp, en matrisgrupp eller en 
nätverksgrupp (Söderström, 1984).     
 
Denna strävan är inte oproblematisk; att upptäcka och erövra tillgängligt frirum kan ytterst 
förstås som en fråga om makt över arbetssituationen. Också inom en arbetsgrupp kan en 
maktproblematik uppstå men genom att erövra dagordningen, erövras också den tid som så 
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ofta uppfattas som en bristvara i våra skolor. Tiden finns där, frågan är vad den används till 
och vem som bestämmer hur skolans uppdrag skall tolkas dvs. hur skolors uppgifter skall 
konstrueras. Skolutveckling behöver inte handla om att göra kvantitativt mer, ökad kvalitet 
kan handla om att göra kvantitativt mindre om argumentet för detta finns – det handlar om 
medveten handling! 
 
 
Vidare forskning 
Den tillämpning av aktionsanalysen som skett i samband med detta arbete är att betrakta som 
en första prövning av detta utvecklade analysinstrument. Detta får inte uppfattas som att jag 
betraktar instrumentet som färdigutvecklat utan det behöver förvisso prövas i fler och andra 
sammanhang. En ytterligare metodutveckling kan vara nödvändig. Tidigare har nämnts att fler 
dimensioner av betydelse för skolutvecklingsprocessen skulle kunna vara intressant att tillfo-
ga aktionsanalysen. Möjligt skulle också kunna vara att tränga djupare in i frågor kring varför 
ett arbetslag agerar såsom det gör.  
 
Vidare skulle det vara intressant att närmare studera om ett aktivt arbete med aktionsanalysen 
i exempelvis arbetslag de facto kan bidra till att skolors aktörsberedskap förändras? Vi har 
idag många erfarenheter av arbete med utvecklingsgrupper på skolor. Vid ett flertal tillfällen 
har det visat sig svårt att efter upptäckt av tillgängligt frirum föra arbetet vidare in i en eröv-
ringsfas. Kanske kan aktionsanalysen vara en framkomlig metod att återkommande upprätt-
hålla ett skolutvecklingsarbete på skolor? I detta ligger också frågor om aktionsanalysen har 
potential att tjäna som hjälp till självhjälp? 
 
En ytterligare aspekt utifrån aktionsanalysens tillblivelse är om det kan vara möjligt att ut-
veckla ett liknande metod för stimulering och utveckling av elevkulturer. Att utveckla en me-
tod för att stimulera elever till metareflektion över elevgruppers arbete vore en sann utmaning. 
 
 
Avslutande ord 
Det har varit en lång vandring att komma så här långt. Snigeln vandrar som bekant inte 
snabbt, så frågan är hur långt den har kommit? Men den vandring över skolutveckling som 
forskningsfält som ändå skett skall förhoppningsvis vara till glädje även för andra än den 
vandrande snigeln. Om vi med hjälp av aktionsanalysen som metod kan synliggöra arbets-
gruppers arbete och att detta i sin tur kan stimulera till ett utvecklingsarbete så har vandringen 
varit mödan värd.  
 
Tänk att få mötas av orden, från några av våra skolors aktörer som efter ett arbetslagsmöte 
med fog kan uttrycka: ”Idag har vi bedrivit ett skolutvecklingsarbete!” Det är frigörande! 
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Arbetslagsträff nr 2 
 
Arbetslagsmedlem 6 går igenom innehållet i dagordningen. Frågor tillsammans med elever är skolsköterskans 
schema, toalettfrågan, läxläsning, uppföljning av besöket från familjen Rohn, relationer mellan elever på skolan 
samt övriga frågor. Därefter när eleverna har gått står på dagordningen måndagsmötet, träff med föräldraombud, 
ev. besök från Uppsala, ITiS, rapport från portfolio, tema vatten/skog, elevvård och övrigt. 
 
Ärende 1 
Elevfrågorna inleds med att Arbetslagsmedlem 6 återkopplar till förra veckan då man diskuterade 
skolsköterskans schema. Arbetslagsmedlem 6 har framfört till skolsköterskan önskemålet att hon sätter upp sitt 
schema och att hon skriver meddelanden när hon kommer tillbaka om hon tillfälligt är borta. Arbetslagsmedlem 6 
konstaterar att något schema ännu inte kommit på plats. Om något inte händer så kommer man överens om att ta 
upp frågan igen. 
 
Ärende 2 
Därefter diskuteras toalett frågan. Arbetslagsmedlem 2 redogör för vad hon har framfört till skolledningen. 
Önskemålet är att flickorna skall få egna toaletter. Vissa specifika toaletter har föreslagits. Enligt 
Arbetslagsmedlem 2 verkar detta kunna orda sig. 
 
Ärende 3 
Från eleverna har det framkommit önskemål om läxläsningshjälp. Arbetslaget har föreslagit att en 
arbetslagsmedlem går ifrån mötet som arbetslaget har på tisdagar för att då ge eleverna denna möjlighet. Detta 
skulle i så fall starta veckan efter sportlovet. Eleverna framför synpunkter på att den tidpunkten ger inte alla 
elever möjlighet till läxhjälp eftersom vissa är uppbundna den tiden eller del av tiden. Från elevhåll framförs 
önskemål om att ha två tider i veckan efter att Arbetslagsmedlem 6 sagt att om detta slår väl ut så kan detta 
upplägg fortsätta även i höst. Arbetslagsmedlem 6 lyfter fram att arbetslaget också behöver samlas alla 
tillsammans vilket i så fall kan bli svårt.  Arbetslagsmedlem 8 kommer med förslaget att tiden ”Eget arbete” skall 
kunna användas. Från elevhåll säger man att ”Eget arbete” inte blir ett arbete där läxläsning fungerar, tiden går 
mycket åt till snack. Arbetslagsmedlem 6 deklarerar att arbetslaget inte kan ställa upp på läxläsningshjälp om 
behovet bottnar i att man inte använder den tid som man har till förfogande i samband med ”Eget arbete” 
eftersom man ändå får hjälp i samband med läxläsningshjälpen. Han förklarar vidare att läxläsningshjälp skall 
vara för dem som verkligen behöver den hjälpen. En person kommer inte att kunna hinna med så många, utan det 
handlar om att hjälpa dem som inte kan få hjälp på annat håll. Att hitta någon annan tid än tisdag ser arbetslaget 
som mycket svårt att hitta i nuläget. Diskussionen avslutas med att man konstaterar att detta är en 
försöksverksamhet och att den kommer att börja efter sportlovet, så som man kom överens om förra gången. 
 
Ärende 4 
Vid förra tillfället togs även frågan om man kunde få igång någon uppföljning av familjen Rohns besök. Det 
skulle kunna innebära att en grupp startades som arbetar förebyggande mot mobbning och rasism, en grupp som 
överhuvud taget arbetade med att få till stånd en bättre skola med bättre klimat. Då sa vi att vi skulle kunna 
använda samlingstiden på onsdag till att inbjuda till en träff där intresserade att jobba med detta skulle kunna 
komma. Det är då upp till den gruppen att komma överens om hur de skall arbeta. 
 
Ärende 5 
Nästa fråga gäller relationer till elever på mellanstadiet. Spontant säger en elev att den är svår. Arbetslagsmedlem 
6 berättar att det kommer klagomål på att mellanstadieelever kallar högstadieeleverna vad som helst och att det 
görs påpekanden om kläder och utseenden etc. Frågan är vad vi ska göra åt detta, fortsätter Arbetslagsmedlem 6. 
Arbetslagsmedlem 2 har tillsammans med andra i samband med måndagsmötet skissat på en handlingsplan vilken 
går ut på att eleverna skriver upp exakt vad som sägs och av vem det sägs så skall vi lärare sedan gå till dessa 
elevers lärare, tala om vad som hänt, och så skall den läraren ringa hem och prata med föräldrarna. Hjälper inte 
detta så får vi lyfta det till rektor eller ett steg till på ett annat sätt. Eleverna tvekar inför frågan om de tror att 
detta kan hjälpa samt påpekar att det gäller inte bara mellanstadiebarn utan även lågstadie- och lekisbarn. En elev 
refererar till ett samtal som man har haft i hemmet som handlade om att ords betydelser förändras över tid. Hon 
ger exempel och menar att detta skulle kunna vara något att prata om på svensklektionerna. Hennes idé bemöts 
med en diskussion om att ingen skall behöva tolerera ord som gör vederbörande ledsen. Arbetslagsmedlem 6 
refererar till den skiss till handlingsplan som Arbetslagsmedlem 2 nyss presenterade och menade att han pratat 
med elever om denna strategi och att de varit positiva till denna strategi. Det viktiga är att de som kommer med 
dessa kommentarer inte förblir anonyma utan att man genast tar reda på vem det är. Arbetslagsmedlem 6 menar 
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att ett utpekande som då är nödvändigt måste ske med stort omdöme, så att inte oskyldiga drabbas. Diskussionen 
öppnar sig till att handla om att det kan även vara högstadieelever och kanske även gymnasieungdomar som beter 
sig illa. En elev anser att det är ett problem att gymnasieelever kommer till högstadiets cafeteria. Med dessa 
elever kommer också snus och cigaretter. Arbetslagsmedlem 6 kopplar till den värdegrund som vi kommit 
överens om, dvs att alla som finns på skolan skall uppträda med respekt inför varandra. Arbetslagsmedlem 6 
menar också på att platserna i cafeterian är till för högstadieleverna och att gymnasieeleverna i princip inte skall 
vara på skolan. Som vuxen på skolan så har vi ett ansvar att gå fram och fråga eventuella gymnasielever vad de 
gör på skolan samt be dem att gå om det inte har något ärende på skolan, vad mer kan vi göra undrar 
Arbetslagsmedlem 6. (Arbetslagsmedlem 1 och Arbetslagsmedlem 5 kommer) Arbetslagsmedlem 6 menar på att 
eleverna även i denna fråga får hjälpa de vuxna. En elev ser paralleller med gymnasieelevernas närvaro och de 
genomgångsförbud i andras korridorer som man har på skolan.  Arbetslagsmedlem 8 har förstått att även 
högstadieelever använder mellanstadiekorridoren. Detta bör vi även prata med eleverna om. Hon menar att det 
som alla vet är trångt nog ändå på skolan.  
 
Ärende 6 
Under ärende övrigt så lyfter en elev fram ett önskemål om att starta teatergrupper så som niorna på skolan har. 
Arbetslagsmedlem 6 undrar över hur niorna arbetar, samtidigt som han uttrycker att det skulle vara roligt om 
även åttorna fick igång en sådan verksamhet. Förslag väcks att man skall sondera och ta reda på hur niorna har 
organiserat verksamheten. Arbetslagsmedlem 2 menar att detta skulle kunna ligga under elevens val. Man 
kommer överens om att försöka ta reda på mer information inför nästa tisdagsmöte. 
 
Ärende 7 
Ett ärende till under rubriken övrigt som tas upp av Arbetslagsmedlem 2 är att det i varje klass måste tas upp att 
parfym, rakvatten, spray etc bannlyses. Det finns folk som mår dåligt av dessa. 
 
Ärende 8 
Ytterligare ett ärende under rubriken övrigt rör cafeterian som kommer att vara öppen tack vare ett samarbete 
med Samhall. Det finns ett städschema, där varje klass ansvarar för två veckors städning. Detta schema gäller 
fortfarande eftersom Samhall inte tar på sig något städansvar. Diskussionen leder delvis in på den problematik 
som uppstår när städansvaret inte tas på allvar. Man konstaterar också att cafeterian är högstadiets cafeteria. 
 
Eleverna går. 
 
Ärende 9a 
Arbetslagsmedlem 2 har mer från måndagsmötet att redovisa.  
I veckoaktuellt stod det att vi skulle vara med i projektet utan timplan bygger på en ansökan som 
områdescheferna har skrivit. Detta skall diskuteras och förankras med de olika facken på de olika skolorna. Man 
framförde att vi inte skulle behöva känna oss så överkörda. Arbetslagsmedlem 6 menar att hade inte facken 
reagerat på detta så kunde detta bli aktuellt eftersom ansökan redan har gått in. Återigen kan konstateras att detta 
har skett utan samverkan. Enligt Arbetslagsmedlem 6 finns det många delar i detta förslag som är mycket 
tveksamt. 
 
Ärende 9b 
Det finns ett förslag att ersätta två dagar i november med kvällsarbete, vilket ifrågasatts eftersom det finns många 
som har andra aktiviteter på kvällstid. Nu skall synpunkter från de olika arbetslagen lämnas in till rektor. Vad 
säger så vi är den öppna frågan? Först tar man reda på vilken dag det gäller. Flera i arbetslaget anser att det är 
bättre att arbeta dagtid. 
 
Ärende 9c 
Elevsamlingarna anses vara bra, men att tiderna bör diskuteras inför nästa läsår. Arbetslagsmedlem 6 föreslår att 
vi får en halvtimmes mentorstid på måndagar vilket gör att den tiden även kan användas till samlingar. 
Diskussionen handlar sedan om mentorstiden som anses vara för kort. En kvart-tjugo minuter räcker inte till 
något annan än information. Vilken dag som är lämpligast för mentorstiden funderar man kring. Att det kan vara 
av värde att ha mentorstiden i samband med temat är ett argument som är i luften. Total tid som är avsatt för detta 
råder det osäkerhet kring, om det över huvud taget är avsatt någon tid för detta. 
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Ärende 9d 
Diverse mindre informationsfrågor á la radiostyrt ur som skall köpas in, information angående lätt massage på 
personalkonferens. Representant på nästa måndagsmöte. 
 
Ärende 10 
Föräldraombud är utsedda. Det är nu dags att kalla till en träff. Syftet är att främja gemenskapen. 
Arbetslagsmedlem 7 har brukat haft hand om detta. Arbetslaget kommer överens om att frågan går till 
Arbetslagsmedlem 7 även denna gång om han kan ta ansvar för denna träff.  
 
Ärende 11 
Ett gäng från Uppsala är intresserade av att komma hit och besöka ett fungerande arbetslag. Vi skulle kunna visa 
hur vi arbetar med tema etc. Arbetslagsmedlem 6 menar att han kan ta på sig att berätta om det egna arbetet. Vi 
har material vilket innebär att det inte innebär några egentliga förberedelser. Frågan som ställs är om arbetslaget 
orkar ha dem hasorna en hel dag. Man kommer fram till att preliminärt säga ja till detta besök men arbetslaget 
vill veta mer om deras syfte innan man säger definitivt ja till besöket. 
Arbetslagsmedlem 6 tänker högt kring behovet som finns på många skolor att fortfarande möta andra arbetslag 
för att få en inblick i hur ett arbetslag arbetar. Kanske är det så att det som skulle ge mest är om de vore med på 
en arbetslagsträff som den vi har just nu. Då skulle de förstå att det inte är så speciellt märkvärdigt utan att det vi 
gör handlar om högst vardagliga frågor. Det är ju inte enbart det tematiska arbete vi diskuterar utan så mycket 
annat runt omkring. 
 
Ärende 12 
ITiS lyfts upp på dagordningen. Arbetslagsmedlem 6 frågar om vi kommer någon vart. Arbetslagsmedlem 2 anser 
att eftersom ITiS-handledaren kunde komma på onsdagar så skulle vi kunna utnyttja detta i samband med 
temaarbetet. Vi skulle kunna börja i språkundervisningen med att skriva brev om sig själva. Arbetslagsmedlem 5 
menar att vi skall med hjälp av xxx skall kunna få fram adresser. Arbetslagsmedlem 5 skriver ett brev för att 
etablera kontakt med en annan skola. En diskussion om tider påbörjas när man börjar titta på framtida 
onsdagsarbete. Arbetslagsmedlem 5 drar sig till minnes en diskussion kring möjligheten att åka till Orsa för att 
göra ett studiebesök kring arbete med den nya tekniken. Återigen kommer man in på en datumdiskussion. Man 
kommer överens om att fråga rektor två om att åka i samband med friluftsdagen i mars. Diskussionen fortsätter 
med att man spånar kring möjliga adresser där kontakter kan etableras. Frågan som man diskuterar i samband 
med detta är när det är lämpligt att träffa ITiS-handledaren. 
 
Ärende 13 
Arbetslagsmedlem 1 rapporterar från föreläsningen om portfolio, vilken var en seg historia. Ett intressant 
budskap som kunde förmedlats på 20 minuter. Det hela är inte särskilt anpassat till högstadiet. Föreläsaren jobbar 
på en liten skola där man har koll på allt. I portföljen stoppar man i de bästa arbetena som presterats under året.  
Arbetslagsmedlem 8 menar att det hela var anpassat för mellanstadiet. I egentlig mening är detta inte något nytt 
eftersom vi på sätt och vis alltid håller på med en slags portfolio. Arbetslagsmedlem 6 menar att vi kan utveckla 
vår pärm. Arbetslagsmedlem 1 menar att i samband med att eleverna plockar i saker i sin portfölj så fick barnen 
lära sig att göra urval, vilket i sig är en viktig kunskap. Arbetslagsmedlem 1 modifierar sitt omdöme genom att 
säga att det var mycket som var bra också. Arbetslagsmedlem 6 kopplar diskussionen till erfarenheter i samband 
med utvecklingssamtalen då eleverna går igenom sin pärm tillsammans med sin mentor. Det hela blir en metod 
för lärande. Arbetslagsmedlem 6 ger exempel på elever som efterfrågar dessa samtal. I samband med 
utvecklingssamtalet så går man också en vända till skåpet för att titta till det. Eleverna vet om i förväg att detta 
skall ske.  Arbetslagsmedlem 8 knyter an till en speciell elev i detta sammanhang varvid 
Arbetslagsmedlem 4 ställer en fråga kring en elevs frånvaro, vilket leder till en elevvårdsdiskussion. 
Arbetslagsmedlem 6 tar gruppen tillbaka till frågan om portfolio. Diskussionen avslutas. 
 
Ärende 14 
Arbetslagsmedlem 6 menar på att de inte hinner prata om temat skogen utan att de får koncentrera sig på temat 
vatten. Onsdag eftermiddags arbete diskuteras med avseende på att eleverna kommer att bli mer än vanligt 
rörliga. Det kommer att bli spring mellan klassrummen. Man diskuterar material som skall användas, var de finns 
och vilka material som skall användas. Utställningarna som skall färdigproduceras under onsdagen skall sättas 
upp på torsdag. Grupperna kommer att bli klara vid olika tillfällen vilket gör att alternativ verksamhet bör 
planeras. Arbetslagsmedlem 2 nämner att de står inför att skriva noveller, vilket kan vara lämpligt att börja med. 
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Ärende 15a 
Under rubriken elevvård så diskuteras situationen för enskilda elever. Arbetslaget delger varandra den situation 
en elev lever i. Man kommer fram till att det enda man kan göra i denna situation är att vara medmänsklig. 
 
Ärende 15b 
En annan elevs situation återberättas, beskrivning av ett mycket passivt beteende. Man konstaterar att eleven 
överlag har det svårt i skolan vad gäller skolkunskaperna och att eleven har svårt att ta till sig information.  
 
Ärende 15c 
Raskt in i nästa elevärende som handlar om elev med fult språkbruk. Kommentarer av mer generell karaktär fälls 
med avseende på elevers språkbruk och andan i klassen. (Arbetslagsmedlem 4 lämnar mötet) 
 
Ärende 15b 
Återkommer till denna elev igen. Man ser problem med möjligheten att ge godkänt. Viktigt att detta tas upp på 
utvecklingssamtal. Man uttalar att det är viktigt att ge eleven slutna uppgifter. 
 
Ärende 15d 
Återberättande av ett hembesök. Positiv reaktion från föräldrar. Allt bottnar i ett negativt tänkande. Man 
konstaterar att situationen runt eleven känns lite lugnare. 
 
Ärende 15e 
En i arbetslaget skall ha ett utvecklingssamtal. Gemensamt pratar man igenom hur det går för denna elev i de 
olika skolämnena.  
(Arbetslagsmedlem 2 kommer plötsligt på att en elev sitter kvar. Arbetslagsmedlem 5 rusar till honom för att 
släppa hem honom.) 
Elevens situation gällande skolämnena är relativt positiv medan eleven tycks må mycket dåligt 
 
Ärende 15f 
Man ser tendenser till översitteri hos en elev. Man spekulerar vilken som skulle kunna vara utsatt. 
 
Ärende 15g 
Man kommer in på annan elev som slagit, den elev som kan vara utsatt.  
 
Ärende 15h 
Parallellt diskuteras den utsatta eleven. Man konstaterar att man är ganska överens i sina omdömen om eleverna 
som diskuterats i ärende f och g 
 
Ärende 15i 
En elev vill byta klass. Ganska snabbt börjar man diskutera hur detta byte skulle kunna ske och vilka 
konsekvenser det får. I ett sammanhang så kommer en grupp att bli mycket stor. Man kommer fram till att ge 
beskedet till eleven att man håller på med ärendet. En aspekt i diskussionen är att det kan finnas risk för 
folkvandring mellan klasserna. 
 
Ärende 15j 
En elev som visar på stress-symtom diskuteras. Arbetslagsmedlem 2 menar på att vi skall ligga lågt med att starta 
nya projekt efter sportlovet. Eleverna behöver lugn och ro. 
 
Ärende 16 
Man försöker avslutningsvis lösa praktiska vikarieproblem i samband med SABO dagar på Högskolan. 
 

Arbetslagsträff nr 3 
 
Efter en kort introduktion inför ITiS handledaren, av vad jag gör som observatör börjar mötet. Arbetslagsmedlem 
6 tar initiativ till att reda ut dagordningen för dagens möte. Man kommer fram till att ITiS-frågorna skall man 
avvakta med eftersom Arbetslagsmedlem 1 inte är med i detta projekt.  Denna tisdagsträff deltager inga elever. 
Dagordningens innehåll fastställs enligt följande: 
 
ITiS, Friluftsdagen, Uppsalabesök, Skola/Näringsliv (kan vi hoppa över), Elevvårdsfrågor, Temat nästa vecka. 
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Arbetslagsmedlem 6 föreslår att man skall börja med friluftsdagen.  
 
Ärende 1 
Arbetslagsmedlem 2 har varit på måndagsmötet och markerat att arbetslaget deltager i skolans friluftsdag denna 
gång men att det i fortsättningen är så att man inte vill ha ansvar för friluftsdagarna. Hon framförde att det åligger 
skolledningen att reda ut ansvarsfördelningen. Arbetslagsmedlem 6 meddelar att rektor ett i sin tur har meddelat 
honom att en annan lärare kommer att ha ett huvudansvar för friluftsdagen. Dock råder det en osäkerhet kring 
vem som ansvarar för friluftsdagen när det gäller högstadiets elever. Arbetslagsmedlem 6 menar att vi utgår från 
det besked som rektor ett givit. Arbetslagsmedlem 6 föreslår att vi gör en enkät bland eleverna, en 
intresseanmälan för att få reda på vilka aktiviteter de vill deltaga i. En diskussion växer fram ur behovet av att ha 
ett ställningstagande att falla tillbaka på, när förslag á la ridning i hemmet kommer. Hur skall man ställa sig till 
sådana aktiviteter? En grundprincip är att de skall vara minst två tillsammans av säkerhetsskäl. Man diskuterar 
om de kan ha i uppgift att skriva en rapport. Man kommer fram till att man sammanställer elevernas önskemål på 
torsdag och tar då slutlig ställning till frågan. 
 
Ärende 2 
Arbetslagsmedlem 6 meddelar att han varit i kontakt med ”Uppsalafolket”. Arbetslagsmedlem 9 kommer 
eftersom hon är delaktig i det kommande ITiS-projektet. ITiS-handledaren går iväg för att kopiera några papper. 
Arbetslagsmedlem 6 berättar vidare om vad han kommit fram till i samband med samtal med ”Uppsalafolket”. 
Han meddelar vilken veckodag som de kan komma på studiebesök samt hur upplägget för besöket skulle kunna 
gestalta sig. Arbetslagsmedlem 2 menar att hon kan ta hand om gruppen vid något tillfälle eftersom hon har det 
ganska tomt i kalendern den veckodagen, om Arbetslagsmedlem 6 ”får för mycket”. Man kommer fram till att ett 
visst datum är lämpligast. Arbetslagsmedlem 6 meddelar gruppen vidare vilket syfte ”Uppsalafolket” har med sitt 
besök. Det handlar om hur man på vår skola har organiserat sig, hur arbetslagen arbetar, schemafrågor etc. Efter 
att ha fått frågan från en i arbetslaget konstaterar Arbetslagsmedlem 6 att detta extra arbete inte känns speciellt 
betungande, vi har blivit upplärda på att ta emot besök menar han. 
 
Ärende 3 
Arbetslagsmedlem 6 går vidare in på nästa ärende ”Skola - Näringsliv. Företagarföreningen ger ut en tidning som 
Arbetslagsmedlem 6 har med sig ett nummer av där det finns en artikel som beskriver samarbetet mellan vår 
skola och näringslivet. Tidningen har gått ut till cirka 800 företag i kommunen. En av skolans lärare finns med i 
artikeln, han har även, med tidningen, skickat med en intresseanmälan till olika företag att deltaga i 
”Näringslivsvecka 2000”. Förhoppningsvis kan skolan med hjälp av spridningen av tidningen få fler 
fadderföretag. Samarbete med dessa fadderföretag kan skapa allehanda olika typer av samarbete.  
Önskemål har kommit om att någon från detta arbetslag skall vara med i ”Skola - Näringslivsgruppen”. 
Arbetslagsmedlem 2 undrar om det är någon som känner sig manad. Man konstaterar att Arbetslagsmedlem 7 
kommer att var med under våren, och till hösten får vi jobba in någon annan. Den aktuella gruppen, som består 
av 4-5 elever och 3-4 vuxna, kommer att åka iväg till Forshaga i april på ett studiebesök. Någon frågar efter syftet 
med studiebesöket. Arbetslagsmedlem 6 menar att det handlar om att få klart för sig hur man i Forshaga har 
utvecklat samarbetet mellan skolan och näringslivet. 
 
Ärende 4 
Arbetslagsmedlem 6 visar upp ett dokument som författats av slöjdlärarna. Ett dokument som placerar in slöjdens 
arbete i det gemensamma dokument som arbetats fram på vår skola. Arbetslagsmedlem 6 menar att detta arbete 
skulle kunna göras på motsvarande sätt i alla ämnen. Dokumentet får för genomläsning cirkulera i arbetslaget. 
Även tidningen som nämndes i ärende 3 sätts på cirkulationslistan. Arbetslagsmedlem 3 erinrar sig att hon har 
material kring portfolio som även det går runt i arbetslaget. 
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Ärende 5 
Arbetslagsmedlem 6 går vidare till att diskutera temaarbetet nästa vecka. Temat är energi. Frågan går till 
Arbetslagsmedlem 2 om hon är med då? Arbetslagsmedlem 7 tar ansvar för viss verksamhet istället för 
Arbetslagsmedlem 2 tom denna vecka, sen är hon med igen. Arbetslagsmedlem 2 kontrollerar att temat Skogen är 
flyttat till senare på terminen. Arbetslagsmedlem 6 berättar att han observerat att det finns en energiutställning 
som visas i morgon. Han menar att vi bör utnyttja den, föreslår att vi upprättar ett schema. Arbetslagsmedlem 1 
ser att det krockar med annan verksamhet. Arbetslagsmedlem 3 ser att hon har möjlighet att komma loss, men 
problemet gäller elever som inte kan komma loss p.g.a. av annat arbete. Man resonerar att det inte bör vara 
nödvändigt att alla elever ser utställningen.  Arbetslagsmedlem 8 redogör vidare för en ”expertpersons” möjlighet 
att deltaga i temat. Arbetslagsmedlem 6 påminner arbetslaget om att de har möjlighet att planera detta närmare på 
torsdag. Man återgår till att förbereda morgondagen. De elever som går till utställningen ges i uppdrag att 
införskaffa material till temaarbetet. 
 
Ärende 6a 
Man kommer överens om att diskutera eventuella elevvårdsfrågor nu när ITiS-handledaren fortfarande är borta 
(kopierar papper?) Frågan om toaletterna tas då upp av Arbetslagsmedlem 1. På måndagsmötet glömde 
Arbetslagsmedlem 2 att fråga vad som hände i ärendet. Man beklagar sig över att det nu tagit fyra veckor utan att 
det kommit upp några skyltar på toaletterna. Arbetslagsmedlem 1 tar upp det i morgon (med rektor ?). 
 
Ärende 6b  
Arbetslagsmedlem 1 berättar vidare om någon elev som hade sprejat håret på ”vår” toalett, vilket medförde 
allergiproblem för andra. Man kommer fram till att toaletterna som det handlar om skall låsas i fortsättningen.  
ITiS- handledaren kommer tillbaka. Arbetslagsmedlem 6 menar att vi får satsa  på elevvården på torsdag. Frågan 
går dock till Arbetslagsmedlem 3 om det är något som hon vill ta upp. 
 
Ärende 6c 
Arbetslagsmedlem 3 undrar hur det går med den läxhjälp som erbjuds eleverna. Svaret är att det pågår just nu, 
dvs tisdagar mellan 15.30 och 17.00. Arbetslagsmedlem 9 är där just nu. Eleverna har i detta ett stående 
erbjudande. En i arbetslaget är då med eleverna för att hjälpa dessa och beroende på vilken typ av läxhjälp som 
eleverna efterfrågar så avgör detta vem i arbetslaget som bistår dem. 
 
Ärende 6d 
Arbetslagsmedlem 2 undrar vad som hände vad gäller den diskussion kring våld och mobbning som skulle ske, 
dit elever var inbjudna. Arbetslagsmedlem 6 menar att det är svårt att endast bjuda in till en tid för en öppen 
diskussion. 
 
Ärende 7 
Arbetslagsmedlem 1 undrar om arbetslaget skippat den idé som hon tidigare lagt fram. En idé om att  i 
undervisningen utnyttja dokumentärfilmer som lyfter fram nutidshistoria från Sovjet och Ryssland. Det finns även 
motsvarande material från Sydafrika. Man kommer fram till att det kan vara något att komma tillbaka till senare. 
Arbetslagsmedlem 1 går eftersom hon inte är inblandad i ITiS-projektet. 
 
Ärende 8a 
Ordet går du till ITiS-handledaren som först vill veta vilka tider som kan passa när hon kan vara hos dem. 
Därefter vill hon veta vad dessa tider skall ha för innehåll. Om arbetslaget har några idéer eller om hon skall 
föreslå idéer som hon har. Hon menar att det är bättre att utgå från arbetslagets idéer.  
Man diskuterar tider, samt bestämmer tider.  
 
Ärende 8b 
Arbetslaget uttrycker en förhoppning om att hon skall finnas med i den operativa verksamheten tillsammans med 
eleverna. Vidare hoppas de att hon skall kunna hjälpa dem att få fram adresser till skolor i andra länder som de 
önskar att få kontakt med. Projektets idé bygger på att någon form av utbyte mellan skolor och elever i olika 
delar av världen. Några i arbetslaget har redan jagat adresser. Arbetslagsmedlem 9 redogör för vilka orter som de 
har för avsikt att ha kontakt med. 
Arbetslagsmedlem 2 menar att det gäller att få igång projektet. Arbetslagsmedlem 6 menar att i ett första skede 
måste vi kanske få fram ett etikunderlag. Tanken väcks att det är viktigt att all korrespondens skall vara offentlig 
och undertecknad. Diskussionen fortsätter i tankar hur kontakter skall kunna skapas, hur grupper skall formas 
t.ex. runt en elevgrupp i ett land. Diskussionen kopplar åter tillbaka till att handla om hur man kan få fatt i 
adresser. Arbetslagsmedlem 3 lyfter fram tanken om att ha kontakt med svenskbygder i Minnesota. Visionen som 
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lyfts fram är att alla elever har kontakt med någon i en annan del av världen och att våra elever vet att det är dessa 
de arbetar mot.  
Arbetslagsmedlem 9 undrar huruvida elever med t.ex. miljöinriktning skall ta reda på saker rörande miljö på alla 
de ställen där vi har kontakt. Arbetslagsmedlem 6 tror att de får koncentrera sig på ett ställe. Arbetslagsmedlem 3 
tänker sig att en grupp elever koncentrerar sig på en ort och att eleverna via sina kontakter tar reda på information 
som rör all typer av frågor. Arbetslagsmedlem 6 menar att elevernas arbete i ”Kommunboken” däremot 
koncentreras till ett område. Diskussionen tar en vändning till att handla om att vi slänger väldigt mycket i 
Sverige. På sopstationerna finns saker som andra människor från andra kulturer gärna skulle vilja ta med sig hem. 
Man kommer in på att det är nyttigt för eleverna att konfronteras med andra kulturer som ser på vår materiella 
standard med andra ögon. 
 
Ärende 8c 
Arbetslagsmedlem 6 ber ITiS handledaren att berätta hur hon har arbetat med tekniken i sitt arbete med barnen. 
Hur startade projektet är önskvärt att veta. Diskussionen tar en vändning till att handla om resurser. ITiS-
handledaren berättar hur hon raggat pengar. Arbetslagsmedlem 6 vill få klart för sig hur man kommer igång med 
projektet, vilket får till följd att diskussionen åter handlar om adresser, t.ex. hur man via skoldatanätet kan söka 
adresser. Frågan om hur många orter man skall försöka etablera kontakter med. ITiS-handledaren föreslår minst 
15 stycken eftersom man tappar kontakter längs vägen. Det finns en problematik i projektet eftersom nätet inte är 
utbyggt på samma sätt i världen. Man diskuterar antalet elever som man bör ha kontakt med. Arbetslagsmedlem 9 
påpekar att det är viktigt att ha en kontaktperson i respektive land. Vilka länder som kan vara aktuellt att ha 
kontakt med diskuteras igen. Arbetslagsmedlem 3 skriver en lista.  
 
Ärende 8d 
Man börjar titta på exakta tider då ITiS-handledaren kan komma. Schemat ses över, när olika teman står på 
schemat. Man bestämmer att hon skall komma på en bas-onsdagstid för att arbeta tillsammans med personal och 
elever. ITiS-handledaren påpekar att det är viktigt att det finns adresser vid detta tillfälle. Det skall man fixa fram 
säger övriga i arbetslaget. Resursfrågor lyfts fram eftersom man tänker sig att köpa några ”konsulttjänster”. 
 
Arbetslagsmedlem 3 undrar om  arbetslagsmedlem 8 kan vara med på bas-onsdagen, själv kan hon inte vara med. 
Frågan leder vidare till hur musikämnet kan komma in i detta projekt. Man tänker högt en stund samtidigt 
kommer Arbetslagsmedlem 9 till mötet. Diskussionen fokuserar frågan om adresser igen. Arbetslagsmedlem 9 
berättar om ett projekt där kommunen åtagit sig att ta emot ungdomar som kommer från andra länder. Via detta 
projekt finns säkert även möjligheter att få kontakter. Arbetslagsmedlem 9 tar på sig att ta kontakt med 
kommunens representant. 
 
Man fortsätter att boka tider med ITiS-handledaren, samtidigt som diskussionen leder in på en artikel som funnits 
denna dag i lokalpressen. Smådiskussionen uppstår mellan olika medlemmar i arbetslaget. Den diskussion som 
tar över  tar sin utgångspunkt i den lista som Arbetslagsmedlem 3 har skrivit. Arbetslagsmedlem 9 tar på sig att ta 
kontakt med de kontaktpersoner som man har idag. 
 
Ärende 8e 
ITiS handledaren vill att de skall arbeta i word. Hon har gjort enkla manualer för hur man arbetar i word, som 
hon presenterar. Hon visar också inköpta manualer som köpts till den skola som hon arbetar på. Arbetslaget 
beslutar att be rektor två att köpa in motsvarande manualer till Vår skola. ITiS-handledaren berättar hur hon 
tänker sig att medlemmarna i arbetslaget skall bli mer förtrogna med de aktuella programmen i office-paketet. 
Samtalets innehåll handlar om olika möjligheter som finns i framförallt wordprogrammet. Samtalet splittras upp i 
flera smådiskussioner, bl.a. tidsplanering vad gäller det framtida temat kring skogen.  
 
Ärende 9 
Man börjar fundera över temat Skogens framtida innehåll. Arbetslagsmedlem 9 refererar tidigare arbete som 
gjorts under temat Skogen. Flera fyller på och berättar om sina eller andras erfarenheter där man arbetat med 
detta tema. Flera förslag av vad man kan göra lyfts fram. 
 
Arbetslagsmedlem 6 avslutar mötet genom att rekapitulera vad man har bestämt inför morgondagen. 
Friluftsdagen och spray på toaletten är frågor som måste tas upp. Mötet avslutas, man går till datasalen för att 
sätta sig in i hur word fungerar. 
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Arbetslagsträff nr 4 
 
Tre elevrepresentanter är först på plats, slår sig ner och väntar. Arbetslagsmedlemmarna kommer in, någon 
undrar om eleverna ”sitter kvar”. Till dagens möte anländer även tre lärare från Uppsala som är på skolan för att 
ta del av hur detta arbetslag arbetar. Ytterligare en person, en IT-tekniker från kommunen är inbjuden till mötet. 
 
Arbetslagsmedlem 6 inleder mötet, hälsar alla välkomna, man kommer överens om att hålla ett vanligt 
arbetslagsmöte, som gästerna från Uppsala är här för att observera. Det finns enligt Arbetslagsmedlem 6 en hel 
del ärenden för detta möte. Arbetslagsmedlem 7 vill inleda med någonting, kommunens IT-tekniker är här för att 
meddela vissa saker samt svara på frågor, det finns elevfrågor, temadagar, PRAO, föräldramöte v.16 innehåll och 
inbjudan, ITiS-frågor som flyttas till annat tillfälle, måndagsmötet samt elevärenden och slutligen övriga frågor.  
 
Ärende 1 
Arbetslagsmedlem 7 inleder eftersom han har ett utvecklingssamtal inplanerat lite senare. Arbetslagsmedlem 7 
förklarar att alla föräldrar har i uppgift att ställa upp och vara klassombud. Arbetslagsmedlem 7 har i uppgift att 
träffa föräldrarna. Han meddelar att det är en aktiviteter på gång. Bl.a. en kvällsaktivitet planeras. Eleverna 
undrar om de skall ut och gå någonting. Tidpunkten är bestämd till den 24 maj. Arbetslagsmedlem 7 skulle vilja 
att någon mer deltog på tisdagsmötena med föräldrarna eller att han får en samtalspartner för att kunna bemöta de 
förslag som kommer från föräldrarna på dessa träffar. Han ser att det kan bli fel om han själv bemöter föräldrarna 
ensam. Arbetslagsmedlem 6 antecknar och säger att vi får jobba vidare med detta. 
 
Ärende 2 
Kommunens IT-tekniker bjuds in i diskussionen av Arbetslagsmedlem 6. På måndagsmötet har 
Arbetslagsmedlem 6 tidigare tagit upp frågan om datorernas uppkoppling och funktion. Arbetslaget vill ha svar 
på frågan hur långt arbetet har fortskridit eftersom man är beroende av fungerande datorer bl.a. på grund av ITiS-
projektet. Rektor två har bett honom att komma till detta möte. Det meddelas att det hela är i princip klart. Hur 
det tekniskt och praktiskt fungerar kommer att tas upp på ett informationsmöte senare i veckan. Arbetslaget 
uppmanas att tala om hur de vill ha det, sen är det tekniken som sätter gränserna - och ekonomin. 
Arbetslagsmedlem 6 börjar i samråd med de andra arbetslagsmedlemmarna att gå igenom vilka lokaler som de 
vill ha datorer i samt hänvisar till en önskelista som finns inlämnad till rektor två. IT-teknikern avbryter och säger 
att han inte kan ta ansvar för hur många datorer de kan få eftersom det är en ekonomisk fråga. Arbetslagsmedlem 
6 hänvisar då till de 9 extra datorer som skolan skulle få, men dessa datorer skall även räcka till tre andra skolor 
svarar då IT-teknikern. Arbetslagsmedlem 6 reagerar på att de får så olika budskap. Han kan alltså få fram ett par 
datorer. Diskussionen går över till att handla om vilka bord som är lämpliga att köpa till dessa datorer. IT-
teknikern uttrycker att det kan vara lämpligt att arbetslaget köper vanliga bord varpå Arbetslagsmedlem 6 
reagerar och säger att ”Vi kan inte köpa bord, vem tar ansvar för detta? Enligt rektor 2 så är det du som kan 
hjälpa oss med detta.” Han får inte något direkt svar på frågan utan diskussionen handlar om olika typer av bord 
igen. Arbetslagsmedlem 6 undrar om de får betala eventuella ytterligare datorer från läromedelskontot och  
arbetslagsmedlem 8 undrar om hon skall ta medel från sitt slöjdkonto om hon önskar en dator till slöjden. En 
skrivare diskuteras, var den skulle kunna stå och vem som betalar denna. Arbetslagsmedlem 6 undrar om 
eleverna har några synpunkter, de svarar att det är väl bra om det kommer fler datorer. Arbetslagsmedlem 6 
undrar om vi har fattat vad vi skall göra och vad IT-teknikern skall göra. Arbetslagsmedlem 6 börjar sammanfatta 
men blir avbruten av fler frågor kring skrivarna på skolan. Arbetslagsmedlem 6 återupptar sammanfattningen av 
vem som har ansvar för vad. En av eleverna går. Diskussionen fortsätter en liten stund till kring olika detaljer. 
Frågan avslutas. IT-teknikern och de övriga eleverna lämnar mötet. 
 
Ärende 3a 
Temadagarna börjar diskuteras. Det är dags för redovisningar, Arbetslagsmedlem 6 föreslår att eleverna ges lite 
tid för att avsluta sina arbeten innan dessa sätts igång. Arbetslagsmedlem 1 påminner om enkäter som skall 
samlas in. Arbetslagsmedlem 6 fortsätter att titta över den närmaste tidens schema för temaarbetet och 
konstaterar att torsdagens pass inte innebär något annat än att verksamheten fortlöper, däremot på tisdag i nästa 
vecka så har Arbetslagsmedlem 2 fixat att skolprästen skall komma hit och prata om etiska frågor. 
Arbetslagsmedlem 6 har gjort ett schema för detta som han presenterar. Arbetslagsmedlem 2 undrar om övriga 
bedriver verksamheten ”bas”, vilket Arbetslagsmedlem 6 bekräftar. Arbetslagsmedlem 6 konstaterar vidare att 
det fortsatta arbetet får till följd att Arbetslagsmedlem 1 blir friställd på torsdag både vecka 14 och 15. 
 



Arbetslag A, Bindvideskolan                                Bilaga A          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 108 

Ärende 3b 
Arbetslagsmedlem 1 undrar vad hon skall hitta på, på aktivitet ”basen”. En diskussion utspinner sig om lämpliga 
alternativ, där man ganska snabbt kommer fram till att eleverna skulle kunna skriva brev med koppling till ITiS-
projektet. Vid aktuellt tillfälle finns även ITiS-handledaren på plats.  
 
Ärende 3a 
Arbetslagsmedlem 6 undrar om det är något mer som behöver diskuteras och kommer i samma ögonblick på att 
arbetslaget kanske i morgon har tid att efter redovisningarna förbereda eleverna på skolprästens besök. Eleverna 
kan t.o.m. få tid till att formulera frågor.  
 
Ärende 3c 
I samband med att Arbetslagsmedlem 6 är på väg att avsluta detta ärende undrar Arbetslagsmedlem 2 om de 
andra betygsätter eleverna i samband med redovisningen. Arbetslagsmedlem 6 menar att vi gör som vi gjorde 
senast, vi tittar på framförandet vilket mer hör till svenskan och sen tittar vi på innehållet hur intressant och 
innehållsrikt det är. Arbetslagsmedlem 1 undrar om eleverna också kan göra detta. Arbetslagsmedlem 1 föreslår 
att man gör någon slags skala på tavlan, också för att eleverna skall se hur svårt det är att betygsätta. 
Arbetslagsmedlem 6 menar att det då är viktigt att eleverna får motivera och förklara sina bedömningar. Därefter 
diskuteras en film som skulle kunna visas om tid blir över.  
 
Ärende 3d 
Arbetslagsmedlem 6 undrar återigen om det är dags att lämna ärendet tema varpå Arbetslagsmedlem 1 undrar 
över tema Skogen som arbetslaget skall arbeta med härnäst. Arbetslagsmedlem 6 nämner att det är dags för 
PRAO vecka 18 och 19. Arbetslagsmedlem 2 föreslår att tema Skogen kan förläggas till den tid då föräldrarna 
skall ordna aktiviteter med eleverna. Under denna period kan vi anordna ett flertal uteaktiviteter. Tankarna 
bakom en kommande friluftsdag presenteras av Arbetslagsmedlem 5. Mot bakgrund av att man inser att veckorna 
inte innehåller så många arbetsdagar till tema Skogen i slutet av terminen så dyker frågan upp om det är möjligt 
att bryta ordinarie undervisning, i detta sammanhang diskuteras även några uppslag till innehåll. 
 
Ärende 4 
Nästa ärende på dagordningen är PRAO.  
Arbetslagsmedlem 6 delger arbetslagsmedlemmarna ett upplägg som ser ut enligt följande: 
Steg 1 innebär en SYO-information inför gymnasiet. Arbetslagsmedlem 6 presenterar ett schema där två personer 
kommer att ge eleverna information i omgångar.  
Steg 2 är ett föräldramöte som vad gäller tidpunkten Arbetslagsmedlem 6 fick ta beslut om själv, i all hast. 
Arbetslagsmedlem 2 tar på sig att skriva inbjudan till detta föräldramöte som har som huvudsyfte att informera 
om PRAO-verksamheten. Arbetslagsmedlem 6 föreslår dessutom att några elever ur teatergruppen spelar upp en 
gestaltning ur den amerikanska historien.  
Steg 3 Före påsklovet så placeringen av elever på deras PRAO-platser vara klar. Eftersom det är svårt att få fram 
platser så att det räcker till alla så delas elevgruppen denna gång mitt itu. I och med att arbetet på skolan i 
samband med PRAO innefattar arbete med kommunboken så kommer denna lösning inte att skapa några 
problem. Verksamheten följer i alla fall inte de normala rutinerna. Arbetslagsmedlem 1 har frågor kring hur 
fördelningen av platser går till, Arbetslagsmedlem 6 förklarar. Den lärare som har huvudansvaret för placeringen 
försöker skaffa platser som också kan användas i samband med höstens näringslivsvecka. De olika 
verksamheterna försöker man i och med detta koppla samman. 
Steg 4 innehåller en gymnasieinformation i maj. 
 
Arbetslagsmedlem 6 vänder sig till gästerna från Uppsala och frågar hur de gör, varpå ett samtal kommer igång 
där man jämför de olika uppläggen. Samtalet kommer bl.a. in på hur man samarbetar mellan högstadiet och 
gymnasiet på respektive orter. 
 
Ärende 5 
Arbetslagsmedlem 6 introducerar nästa ärende. Han undrar om ”vi blir klokare?” Man diskuterar verksamhet som 
man studerat i Orsa. Den mediaverkstad som fanns där var väldigt avancerad och med den bemanning som där 
fanns så konstaterar Arbetslagsmedlem 2 att det är klart att det blir bra. Arbetslagsmedlem 6 menar att vi i det 
egna arbetslaget i egentligen bedrivit motsvarande arbete under lång tid. Diskussionen glider in på tankar kring 
konsekvenser av att en skola har experter på datorer och andra tekniska hjälpmedel. Arbetslagsmedlem 6 lyfter 
fram farhågor med att detta kan leda till att andra i verksamheten överlämnar ansvaret till dessa experter med 
påföljd att många inte alls lär sig att hantera dessa hjälpmedel. Arbetslaget inser att vad man hade i Orsa som 
man själv saknar är en organisation, ett system för hur frågor kring datorkunskap skall hanteras, både vad gäller 
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utbildning och annat. Återigen görs jämförelser med gästerna från Uppsala, där man arbetar med datorer som 
skolans val. 
 
Ärende 2 
Arbetslagsmedlem 6 kopplar sedan tillbaka till ärende 2 och uttrycker sin frustration över att alla frågor alltid 
tycks landa tillbaka på arbetslaget. I detta fall när det gällde inköp av bord så resulterade samtalet i att man själva 
måste ta tag i denna uppgift trots att det borde finnas andra som kan detta bättre. Uppsalagästerna ger respons och 
säger att de blev förvånade över att arbetslaget diskuterade dessa frågor kring inköp av datorer och bord, varpå 
arbetslagsmedlemmarna själva bejakar denna undran. Arbetslagsmedlem 2 uttrycker att det känns som att allt 
skall behandlas i arbetslaget, det ena med det andra. Arbetslagsmedlem 1 lämnar mötet. Arbetslagsmedlem 6 
menar på att det är så skönt om man kan delegera uppgifter men så är det dock inte, allt faller tillbaka på 
arbetslaget att hantera. Arbetslagsmedlem 2 jämför detta med friluftsdagen, de som kan detta bör arbeta med 
detta och besluta dessa frågor.  
 
Ärende 6 
Arbetslagsmedlem 5 meddelar därefter att hon fått svar från Ryssland, vad gäller de kontakter som håller på att 
etableras inom ITiS-projektet. Fler e-mail har gått iväg till andra länder. Arbetslagsmedlem 6 undrar sedan om 
det är något som gruppen behöver diskutera inför ITiS-handledarens besök nästa vecka. Några detaljer som bör 
kollas upp nämns samt att arbetslaget börjar att diskutera hur gruppindelningen skall se ut, kommer fram till att 
detta kan man fixa senare. 
 
Ärende 7 (a – c) 
Måndagsmötet gås igenom.  
 
Ärende 7a  
Arbetslagsmedlem 6 hade varit på detta som representant för arbetslaget. 
Arbetslagsmedlem 6 hade vid denna träff tagit upp frågan om datorer som idag har fått sin fortsättning 
 
Ärende 7b 
Arbetslagsmedlem 6 hade tagit upp frågan om toaletter. Skyltar har nu tillverkats, dessa finns hos vaktmästare. 
Arbetslagsmedlem 2 kommenterar att vi får nog spika upp dem själva, även detta skall tydligen arbetslaget göra. 
Frågan bottnar i att flickorna har önskat och utlovats att få två egna toaletter. 
 
Ärende 7c 
Frågan om skolans foaje diskuterades, förslag framlades att vaktmästaren skall börja dagen med att städa upp i 
foajén, eftersom detta är skolans ansikte utåt. Arbetslagsmedlem 6 undrar över hur vaktmästarfrågan fungerar hos 
gästerna från Uppsala. Man diskuterar vaktmästarens arbete på skolan. Man ser att han har en mycket viktig 
funktion på skolan.  
 
Ärende 8a 
Arbetslagsmedlem 6 föreslår att arbetslaget vid nästa möte referera till vad som framkommit i samband med de 
utvecklingssamtal som nu pågår. Därefter påbörjas en diskussion kring elevvårdsfrågor. En elev håller 
fortfarande på och kallar några flickor för A-lagare. Det sägs att av dessa att det hela rör sig om skoj men 
Arbetslagsmedlem 2 menar på att detta skall i alla fall inte förekomma. Arbetslagsmedlem 6 tar på sig ansvaret 
att prata med eleven. 
 
Ärende 8b 
En annan elev skickar ”dåliga” meddelanden via mail, eleven skyller ifrån sig. Frågan gäller om det är andra som 
har tillgång till hans adress. De personliga adresserna tycks komma i omlopp. Arbetslagsmedlem 5 menar på att 
vi måste ha möjlighet att gå in och titta på deras sidor om vi skall komma tillrätta med detta problem. 
Diskussionen innehåller tankar kring hur lätt det kan vara för någon elev att komma över en annans adress och i 
och med detta skapas möjligheter att i andras namn skicka ”dåliga” meddelanden. Uppenbarligen finns det någon 
på skolan som utnyttjar detta faktum. Arbetslagsmedlem 6 menar att vi kan ta upp detta till diskussion på 
mentorstiden i morgon, vilket man kommer överens om att göra. 
 
Ärende 8c 
En flicka försvinner från lektioner för att prata med sin kille. Arbetslagsmedlem 6 har tagit detta på 
utvecklingssamtal tidigare. Man kommer överens om att Arbetslagsmedlem 6 skall prata med henne igen. 
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Ärende 8d 
Ett antal elever agerar hånfullt och respektlöst på språklektioner, situationen gör att språkundervisningen inte alls 
fungerar. Rektor två kommer in och deltager i mötet. Arbetslagsmedlem 4 förklarar omöjligheten att som lärare 
behålla koncentrationen och därmed tråden i undervisningen och vad detta får för följder för de andra eleverna. 
Problemets karaktär diskuteras, man kommer fram till att det i grunden handlar om en attitydfråga. Rektor två 
ställer en del frågor till arbetslaget för att få en tydligare bild av situationen. Även positiva bilder av dessa elever 
framkommer i samtalet.  Arbetslagsmedlem 8 kommer att ha utvecklingssamtal i denna vecka med en av dessa 
elever, där hon tar upp problematiken. Arbetslaget tar även beslut om att prata med de övriga eleverna denna 
vecka. Därutöver kommer man fram till en strategi för fortsättningen om detta beteende fortsätter. 
 
Ärende 8e 
Arbetslagsmedlem 2 undrar om arbetslagets medlemmar fortfarande kontrollerar sen ankomst regelbundet. 
Arbetslagsmedlem 6 svarar jakande på detta. Några elevers sammanlagda tid för sen ankomst kollas upp. 
 
Ärende 2 
Rektor två avbryter och frågar, innan han måste gå, om detta med datorerna har klarats upp. Arbetslagsmedlem 6 
informerar rektor två om att arbetslaget inte blev så mycket klokare på vem som har ansvaret för att datorer och 
bord kommer på plats. 
 
Ärende 8a  
Arbetslagsmedlem 1 kommer tillbaka efter ett utvecklingssamtal. Beslutet om att prata med elev a ändras så att 
Arbetslagsmedlem 1 tar detta istället. En kort diskussion om denna elev utspinner sig. Mötet avslutas, alla sitter 
kvar en efterdiskussion utspinner sig med en del skratt. Uppsalagästerna tackar för sig. 
 

Arbetslagsträff nr 5 
 
Mötet har börjat när jag kommer in. Dagens möte är endast en kortare träff eftersom arbetslaget skall gå ut och 
äta gemensamt lite senare. När jag kommer in går arbetslaget igenom ett schema för vecka 19, därefter…. 
 
Ärende 1 
Arbetslagsmedlem 6 presenterar förslag på olika arbetsområden som kan vara aktuella i samband med arbetet 
”Kommunboken” där målet i ett första skede handlar om att bli klar med en artikel, ingress eller brödtext i något 
av följande områden. Varje område presenteras, en papper delas ut. 
1. Kommunens historia (ålder, varför just här, kyrkan, järnvägen etc) 
2. Befolkning (utveckling, ålderspyramid, emigration, in- och utflyttning) 
3. Näringsliv (företag och deras framtid, eventuell historia) 
4. Miljö (ansvar i kommunen, problemområden, sophantering, agenda 21) 
5. Kultur (midsommar, centrala händelser etc) 
6. Kyrkor / Samfund  
7. Idrott (kommunens idrottsklubbar) 
8. Kända personer (ett antal namn nämns) 
9. Natur (jakt, fiske etc) 
10. Hur kommunen styrs 
11. Skolor ( grundskolan, gymnasiet, komvux, folkhögskola, studieförbund etc) 
 
Arbetslagsmedlem 1 berömmer Arbetslagsmedlem 6 för att ha gjort ett bra jobb inför detta arbete, varpå 
Arbetslagsmedlem 6 vänder sig till eleverna och undrar över vad de säger. Eleverna ger en ganska tillbakahållen 
respons. Det hela verkar vara ok. 
Diskussionen kopplar sedan vidare och länkas samman med ITiS-projektet. Det framförs idéer om att 
kommunbokens innehåll skall kunna användas i kontakterna med t.ex. Ryssland och Tyskland. Till eleverna ställs 
frågan om det är något område som glömts bort i inför detta arbete. Arbetslagsmedlem 7 föreslår efter en stund 
att dialekter även skulle kunna vara något att arbeta med. Således: 
12. Dialekter 
 
ärende 2 
Arbetslagsmedlem 1 tar upp morgondagens ”operation dagsverke” till diskussion. Samtalet handlar framförallt 
om pengar och rutiner för betalning. Konstateras att arbetsgivarna får lov att skriva kvitton. 
 



Arbetslag A, Bindvideskolan                                Bilaga A          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 111 

Ärende 1  
Frågor dyker upp kring arbetet med ”kommunboken” och att elevernas PRAO kommer att ske parallellt. Detta 
skall dock inte vara något problem, tvärtom. En elev frågar hur det blir med ”kommunboken” för deras del 
eftersom ett antal elever skall deltaga i uppsättningen av en musikal på skolan. Även detta ses inte som något 
hinder utan musikalen kommer för dessa elever att bli ett alternativ till arbetet med ”kommunboken”.  
 
Ärende 3 
Eleverna uttrycker önskemål om att få mer tid till teatergrupper och liknande aktiviteter. Det utrymme som finns 
till förfogande för att dessa önskemål ligger i timmar knutna till skolans val och elevens val. Arbetslagsmedlem 6 
menar på att om elevens val skall tas bort från tematiden så kommer det att bli knepigt att arbeta såsom vi idag 
gör. Både skolans val och elevens val ingår i vår tematid förklarar han. I sammanhanget uppmanas dock både 
elever och arbetslagsmedlemmarna att fundera vidare på detta för att kunna hitta eventuella lösningar. Därefter 
lämnar eleverna mötet och mötet avslutas. 
  
Ärende 4  
Alla sitter dock kvar efter mötets avslutning och småpratar. I detta småprat så avhandlas bl.a. tids- och 
schemafrågor med anledning av temaarbetet. 
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Arbetslagsträff nr 2 
 
Mötet börjar lite smått utan att alla är på plats. Klockan är 14.35. Fem minuter efter att mötet skulle börja. 
 
Ärende 1 
Man sitter och diskuterar studiedagarna i höst vad gäller tidpunkt för dessa.  
 
Ärende 2 
Arbetslagsmedlem 7 kommer in och ställer frågan till Arbetslagsmedlem 5 ”Vad har du för ungar”? Hon är 
upprörd. Arbetslagsmedlem 5 lyssnar inte på det örat utan refererar till sina egna barn. Arbetslagsmedlem 7 
kommer tillbaka till de elever som hon nyss arbetat tillsammans med, hon ifrågasätter vad vissa elever gör i 
skolan. Hon berättar att några elever inte vill någonting, namnger dessa. En kortare analys utspelar sig. 
Arbetslagsmedlem 5 delger Arbetslagsmedlem 7 att en av eleverna har mycket svårt att göra val. 
Arbetslagsmedlem 7 blir lite frustrerad och ber om att hon skall få sådan viktig information.  
 
Ärende 3 
Arbetslagsmedlem 7 plockar fram lite material som inkommit, bl a från Skogen i skolan. 
 
Ärende 4 
Arbetslagsmedlem 6 kommer in, avbryter och presenterar en manlig representant från Missionskyrkan som är på 
plats inbjuden av Arbetslagsmedlem 2 i arbetslaget. Han erbjuder en verksamhet kallad ”Påskvandring” riktad till 
år 4 och 5, där tanken är att de skall ta emot en klass i taget. Innehållet i verksamheten som skall vara i cirka 45 
minuter per klass som att det handlar om att berätta om påskriset, kycklingarna och den judiska påsken. Rune 
undrar om det finns intresse från arbetslaget att utnyttja detta erbjudande. Han föreslår några tidpunkter. 
Diskussionen går över i formfrågor, ett praktiskt schemaarbete för att lösa vilken tid vilken klass går till 
Missionskyrkan. Några tar sig an denna fråga, ett schema skrivs, vilket innebär att det samtidigt startar flera 
smådiskussioner bland de som inte är berörda. När representanten från Missionskyrkan går och tackar för sig 
pågår bl a en diskussion kring skolk bland några av eleverna som hör till arbetslagets medlemmar. 
 
Ärende 3 
Efter en stunds diskuterande i smågrupper tar Arbetslagsmedlem 7 ordet och plockar fram ett papper om en 
teckningstävling som hon fått via posten. Uppgiften beskrivs, former för tävlingen gås igenom. Gruppen samlas 
till gemensam diskussion igen. Efter en stund säger Arbetslagsmedlem 1 att hon tar hand om teckningstävlingen.  
 
Ärende 5 
Därefter fortsätter Arbetslagsmedlem 7 med att hon också har en inbjudan från utbildningsradion som är riktad 
till årskurs fyra, fem och sex. Formerna för tävlingen gås igenom. Det hela handlar om att skriva slutet på en pjäs. 
En av kommentarerna till denna diskussion är att detta erbjudande borde gå att kombinera ihop med ITiS-
projektets innehåll och arbetet med skrivprocessen. Arbetslagsmedlem 7 kommer in på en episod från en tidigare 
liknande tävling med en elev som tidigare missuppfattat en skrivuppgift. Ytterligare ett meddelande meddelas, en 
slags påminnelse om anmälan som alla verkar känna till. 
 
Ärende 6 
Arbetslagsmedlem 3 undrar över vad som gäller kring den enkät som skall gå ut till alla elever rörande dialekter i 
Dalarna. Arbetslaget är osäker på vad som gäller, man diskuterar en stund och försöker komma ihåg vad som 
gäller eller vad som borde gälla. Så småningom har man ramarna över vad som gäller klara för sig. 
 
( Ärende 7 a – m ) 
Arbetslagsmedlem 4 tar ordet och föreslår att måndagsmötet skall gås igenom.  
(Ärendemarkeringen nedan anger att frågan kommer från måndagsmötet) 
 
Därefter börjar Arbetslagsmedlem 1 som var arbetslagets representant denna gång att redogöra kring vad som 
blivit sagt vid förra måndagsmötet. Denna information till arbetslaget har blivit fördröjd vilket betyder att den 
mesta informationen redan kommit på papper enligt Arbetslagsmedlem 1. Hon informerar dock att: 
 
Ärende 7a 
• Det finns en problematik kring de personer som arbetar i cafeterian. Personal från Samhall skall komma dit 

och informera. 
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Ärende 7b 
• Det har framkommit protester om att ha fortbildning på kvällarna istället för på dagarna. Bl.a. har frågan 

ställts om man var tvungen att gå på portfoliofortbildning, vilket man fick till svar att man var. 
Arbetslagsmedlem 7 initierar en diskussion med en undran vad dagbarnvårdarna hade på 
portfoliofortbildningen att göra. Rektorerna hade också meddelat att en av dagarna i allhelgonaveckan 
kommer att förläggas på två kvällar. 

 
Ärende 7c 
• En diskussion kring vem som har ansvar för verksamheten om båda rektorerna är borta hade också initierats.  

Skolassistenten på expeditionen eller är det någon annan lärare på högstadiet hade nämnts, annars var svaret 
att det är områdeschefen? Skratt uppstår, man vet helt enkelt inte vad som gäller. Diskussionen uppstår 
eftersom en av rektorerna skall vara borta en dag denna vecka. 

 
Arbetslagsmedlem 4 tar vid och redogör för gårdagens måndagsmöte 
 
Ärende 7b 
• samma fråga återkommer 

Diskussion förekom återigen kring hur man skall förhålla sig till studiedagen i slutet av oktober. Skall man 
byta ut den mot två kvällar istället? Det hade lämnats in ett förslag till rektor. En diskussion om hur 
arbetslaget vill ha det uppstår. Arbetslagsmedlem 6 lyfter fram argumentet att två kvällar skapar bättre 
kontinuitet. Vilka kvällar det handlar om är idag osäkert. Flera i arbetslaget uttrycker sin åsikt. 
Arbetslagsmedlem 4 tolkar det som att arbetslaget är för två kvällar och undrar om han tolkat arbetslagets 
åsikt rätt.  

 
Ärende 7d 
Arbetslagsmedlem 6 undrar plötsligt vem som går på nästa måndagsmöte om denna fråga kommer upp nästa 
måndag igen. Efter en diskussion så kommer man ihåg vem det är. 
 
Ärende 7e 
• Information om fortbildnings och utvärderingsdagar i juni. Vissa av dagarna är kvittningsbara medan andra 

inte är det. En diskussion kring vilka dagar som är kvittningsbara eller inte utvecklas. 
 
Ärende 7f 
• På måndagsmötet framkommer också att flickorna på högstadiet vill ha en egen toalett. De har fått nog, det 

händer att de inte får vara ifred. 
 
 
Ärende 7g 
• Elever ropar fula ord efter varandra. Från måndagsmötet kommer Arbetslagsmedlem 4 med en anteckning 

om att Arbetslagsmedlem 5 skall ringa hem till elevers föräldrar. Det handlar om elever från 4-6:an som gör 
detta gentemot äldre elever. En diskussion uppstår där Arbetslagsmedlem 6 säger att fula ord som ropas av 
yngre elever kan av ett större barn uppfattas som mindre hotfullt men att när barnen blir större så uppstår 
problemen. Man kan nästan säga att barnen slipper tillrättavisning eftersom de besitter en stor 
”gullighetsfaktor”. När de blir stora är det tyvärr inte så gulligt längre. Problemet menar Arbetslagsmedlem 4 
och Arbetslagsmedlem 5 är att eleverna inte får någon tillrättavisning av andra elever. På måndagsmötet 
föreslogs att eleverna skulle tas in till rektor när sådant här sker. Rektorerna hade då kontrat med att säga att 
det är ingen idé. Det är bättre att klassläraren ringer hem istället till föräldrarna. Arbetslagsmedlem 7 säger 
att det vore bättre om en högstadielärare ringde istället, dvs en annan lärare än den ordinarie. Hon tror att det 
biter bättre om någon annan ringer. Arbetslagsmedlem 5 tycker, i alla fall i detta fall, att man borde 
konfrontera berörda elever med varandra. Arbetslagsmedlem 8 menar att man skall ta upp konfliktlösning 
med eleverna. Hon berättar att eleverna inte klarar att hitta alternativa strategier för att lösa konflikter. 
Belyser detta med ett exempel och menar att vi måste hjälpa eleverna att hantera konflikter, att hjälpa dem 
att se alternativa tillvägagångssätt. Arbetslagsmedlem 6 manar på att vi skulle kunna jobba med detta under 
en tid men frågan är hur vi då skulle kunna jobba. En bok om ”Kompissamtal” är i luften. Man säger att detta 
skulle kunna vara något att arbeta med efter sportlovet. Den aktuella boken som nämns, rekommenderades 
av makarna Rohn som var på skolan för en tid sedan (en kväll) och berättade utifrån sina erfarenheter som 
föräldrar till ett mycket utsatt barn (dödat).  
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Ärende 7h 
Ny fråga uppstår. Någon påminner sig om att fler böcker vandrar runt bland arbetslagsmedlemmarna. Var är 
dessa böcker nu? (Kompissamtal, Portfolio och Se mig som liten är). Man lyckas inte reda ut denna fråga. Man 
konstaterar dock att det finns böcker som vandrar runt i arbetslaget för genomläsning. Arbetslagsmedlem 2 har 
funderingar kring om hon skall beställa några böcker eller inte. Arbetslagsmedlem 8 återkommer till att vi måste 
hjälpa eleverna att tänka i andra banor och då skulle vi behöva dessa böcker som material.  
 
Ärende 7g 
• Samtalet återvänder till att handla om problematiken mellan ”våra elever” och högstadieeleverna. 

Arbetslagsmedlem 8 meddelar också att högstadieelever var irriterade över att mellanstadieelever gick i 
deras korridor till slöjden. Detta menar Arbetslagsmedlem 7 är ett svar på vår förhållning till att ”vår 
korridor” lätt blir en genomgångskorridor för äldre elever, vilket man försökt få stopp på. Denna problematik 
skulle kunna vara något att ta upp i samband med de gemensamma aula-träffarna. Arbetslagsmedlem 4 
konstaterar att det blivit bättre vad gäller ”genomfartsgåendet” i korridoren.  

 
Ärende 7i 
Arbetslagsmedlem 6 berättar dock att det händer andra saker. Det har kissats på golvet och i ett handfat på en 
toalett. Man vet inte vem som gjort detta. Samtalet leder åt olika håll. Det pågår plötsligt två samtal samtidigt, 
strax därefter startar ett tredje.  
 

Ärende 7h 
En diskussion handlar om beställning av böcker. Ett beslut tas 
att köpa in ett antal böcker.  

Ärende 7i 
En diskussion handlar om 
”sabotaget” på toaletten. 

Ärende 7j 
Arbetslagsmedlem 4 ställer 
frågan om detta skall bli något 
tema, varpå en diskussion 
kring denna möjlighet växer 
fram. Former börjar 
diskuteras. 

Ärende 7h 
Några är kvar i en diskussion 
kring lämplig litteratur 

 

 
Ärende 7??? 
När gruppen samlas till gemensam diskussion igen så uppstår lite av en ”goddag yxskaft” situation.  
 
Ärende 7j 
Efter en stund fortsätter diskussionen i termer av att man skall arbeta med detta som ett tema. Direkt därpå 
påbörjas en diskussion kring formerna för detta tema. Frågan om man skall dela upp klasserna i tvärgrupper eller 
inte blir gemensam diskussion. Efter en stunds samtal kommer man fram till att det kanske ändå är bäst att arbeta  
klassvis. Någon undrar om representanter för kyrkan kan göra något i ett tema av detta slag. Det är också bra  
om man kan vara mer än en person tillsammans med barnen.   
 
Ärende 7h 
Arbetslagsmedlem 4 undrar om böckerna skall beställas.  
 
Ärende 7k 
Apropå beställningar av böcker undrar Arbetslagsmedlem 3 om vi har egna pengar? Denna fråga skulle 
Arbetslagsmedlem 9 ta upp på samverkansgruppen om hon nu hinner, idag står andra frågor i fokus på 
dagordningen. En ekonomisk diskussion tar fart. Arbetslagsmedlem 6 markerar att det är viktigt att vi vet vilka 
förutsättningar som gäller om vi skall ta ansvar för viss ekonomi. Diskussionen avtar… 
 
Ärende 7l 
• Sista ärende från måndagsmötet är en information om att parfym och rakvatten inte är tillåtet på skolan pga 

av allergier. Diskussionen handlar en stund om astmaproblematik… 
 
Ärende 7m 
… och glider sedan in på luftens kvalitet i skolan. Någon säger att vi har bra luft medan någon annan menar på att 
ventilationsanläggningen påverkar möjligheterna att möblera klassrummet, tex kan man inte placera katedern vid 
den eftersom det då drar för mycket. I ett av rummen konstateras att det bara finns frånluftsventilation. När 
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luftens kvalitet diskuteras så glider några andra in i egna diskussioner. Samtalet går på tomgång en tid, man 
diskuterar om det är från-luft eller till-luft, samtalet tystnar så småningom…. 
 
Ärende 8 
Efter en stund tar Arbetslagsmedlem 4 upp den fråga om lärartäthet som Arbetslagsmedlem 9 skulle ta upp i 
samverkansgruppen. Detta är en fråga för samverkansmötet eftersom det i bildningsnämndens verksamhetsplan 
står att man skall satsa nedåt i åldrarna men att det i själva verket planeras tvärtom. Arbetslagsmedlem 5 
ifrågasätter om vi skall tillåta detta. Svaret på frågan är att Arbetslagsmedlem 9 tar upp det idag på 
samverkansträffen. 
 
Ärende 9 
Förslag från kommunens områdeschefer att ingå i en försöksverksamhet där man arbetar utan timplan diskuteras. 
Förslaget har ”stoppats” av facket. Lärarförbundet har skrivit en skrivelse som plockas fram och läses högt. 
Arbetslagsmedlem 6 säger att hon i samband med att hon läst detta papper tidigare ställt sig kritisk till skrivelsen 
vad gäller en formulering. Istället för att ställa krav på kommunen bör man ställa krav på specifika personer i 
kommunen. Vi har ju en controller säger Arbetslagsmedlem 5 apropå vem som skall genomföra utvärderingar, 
och skratt utbryter. Från fackligt håll undrar man om vi har tiden att arbeta med ett projekt av detta slag. Frågan 
ställs från fackligt håll om vi är förberedda för ett sådant här försök. Arbetslagsmedlem 5 undrar vilken nytta 
detta projekt skulle ha? Arbetslagsmedlem 6 menar på att hon tror att vi jobbar så här redan. Arbetslagsmedlem 7 
menar på att detta gäller i högre grad högstadiet. 
Diskussionen går i banor där man håller med den kritik som riktats från fackligt håll. Man menar på att 
områdescheferna saknar förankring när de lägger fram ett förslag av den här karaktären. Kritiken består i 
huvudsak i att områdescheferna inte har förankrat tankar kring vad detta innebär i praktiken. Man undrar vilken 
pedagogisk förankring det finns i detta förslag. Arbetslagsmedlem 7 nämner politiker som icke insatta i skolans 
arbete. Kostnadsaspekten lyfts fram som ett argument för att ställa sig tveksam till projektet. Arbetslagsmedlem 3 
ser det som att politiker och områdeschefer kommer att delegera ett arbete till rektorer som sedan kommer att 
delegera vidare till lärare, vilket medför att vi sitter med mer arbete igen. Arbetslagsmedlem 6 påpekar att vi både 
är med i ITiS och SABO 2 och vi kan inte vara med i allt. Arbetslagsmedlem 3 ser att ett deltagande i projektet 
kommer att leda till mycket skrivarbete då projektet skall utvärderas.  
Arbetslagsmedlem 7 berättar att kommunen är skyldig att lämna ifrån sig en kvalitetsbedömning varje år vilket 
inte görs. Vi har ju en controller menar Arbetslagsmedlem 6 på. Arbetslagsmedlem 3 menar att det kanske är bäst 
att vi börjar utvärdera den verksamhet som vi driver idag. Men det gör vi anser Arbetslagsmedlem 7 och andra, 
dvs i samband med läsårets avslutning. Det lyfts fram kritiska röster kring vad som händer med dessa. Ingen 
verkar läsa dem. Papper verkar komma bort. 
 
Ärende 10 
Mötet avslutas med att en kalender som sitter på väggen i det utrymme vi befinner oss i påvisas. Tanken är att 
man skall skriva upp ärenden inför nästa konferens på den. Rektor nummer ett har också erbjudit att var och en i 
gruppen skall få en loggbok att skriva i. Frågan ställs om man är intresserad av att få denna. Man svarar ”ja 
varför inte”. Ta en till alla!!! Arbetslagsmedlem 2 går, i eftersnacket så kollar Arbetslagsmedlem 7 att alla har fått 
ett kompendium angående Portfolio. 
 

Arbetslagsträff nr 3 
 
Ärende 1 
Under tiden som gruppen samlas så börjar man gå igenom olika valblanketter som kommit in från elever till 
Elevens val. Eleverna har gjort val mellan 12 olika alternativ. 

1. Bild 
2. Forskning 
3. Promenad 
4. Överlevnad 
5. Jobba ikapp 
6. Träslöjd 
7. Drama 
8. Idrott 
9. Prao 
10. Första hjälpen 
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11. Utomhus 
12. Samtalsgrupp 
 
Arbetslagsmedlem 8 undrar om hon gör fel när hon som hon själv säger ”lägger sig i” i vilken grupp en elev skall 
placeras. Arbetslagsmedlem 5 besvarar hennes undran med orden ”har vi inte pratat om det där”? varpå 
Arbetslagsmedlem 8 säger att ”ja alltså det är vad jag har hört”. Arbetslagsmedlem 5 besvarar det hela genom att 
säga” ja då så då har vi pratat om det här”. Ja,ja svarar Arbetslagsmedlem 8. 

Ärende 2 
Arbetslagsmedlem 9 börjar diskutera en elev med Arbetslagsmedlem 4. De står en lång stund vid sidan om och 
diskuterar. 

Ärende 1  
I samband med sorterandet av elever i olika grupper konstateras att det blir för många som har valt bild. Någon 
säger att den gruppen måste man dela. Man arbetar vidare med sorterandet, fler ansluter, har med sig fler 
valblanketter. Först bildar man sig en uppfattning om hur många som har valt respektive aktivitet. Sedan börjar 
man att flytta elever mellan grupper. De som valt bild i första hand och ”något mindre populärt” i andra hand får 
sitt andrahands val. Under arbetets gång med placering av elever i olika grupper återberättas bl a vad som skett 
tidigare i samband med elevens val. Bl.a. för att klargöra om eleverna hamnar i en verksamhet som skiljer sig 
från den verksamhet som förekom vid förra tillfället. Efter en stund säger en  i arbetslaget att ”Oj vad fort det 
gick denna gång”. Man är dock inte helt klar med arbetet, man upptäcker att elever hamnat ”fel”. Vid ett tillfälle 
argumenterar en lärare för varför en elev skall vara i en viss grupp. Var och en i gruppen tar sig an en varsin 
aktivitetsgrupp och börjar skriva en lista på vilka elever som skall ingå i denna grupp. Några av de alternativ som 
finns att välja på har funnits tidigare. Parallellt med skrivandet av listor diskuterar några skrivträning för en elev. 
En frånvarosituation diskuteras, dvs hur vikarie skall ordnas. Gruppen upptäcker att en elev har fått samma 
alternativ som vi förra tillfället. Någon säger att vi kan väl fråga honom, så kanske situationen löses. En osäkerhet 
uppstår kring vilken aktivitet denna elev egentligen hade förra gången. Arbetslagsmedlem 2 och 
Arbetslagsmedlem 5 upptäcker att de har olika uppgifter om detta. Parallellt med att man skriver listor för 
respektive aktivitet så skriver även varje klassföreståndare upp vad hans eller hennes elever har blivit placerade. 
Arbetslagsmedlem 4 upptäcker då att tre av hans elever har hamnat i ”Komma ikapp gruppen” som enligt honom 
alltid ligger först i skolarbetet. Arbetslagsmedlem 8 förstår att det beror på att de inte fått sitt förstahandsval. 
Någon föreslår att den som leder denna aktivitet kan väl hitta på något. Arbetslagsmedlem 9 och 
Arbetslagsmedlem 8 skriver inga listor. Arbetslagsmedlem 7 upptäcker att ingen skriver journalanteckningar, 
vilket Arbetslagsmedlem 9 tar på sig.  

Efter en halvtimmes arbete börjar några anse sig klara. En jämförelse görs, någon säger att första gången detta 
arbete gjordes så tog det 3 timmar. Arbetslagsmedlem 4 och Arbetslagsmedlem 8 kommer nu på att det finns 
elever som inte lämnat in någon valblankett eftersom de varit sjuka. Svaret på denna problematik är att man får 
placera in vederbörande i någon grupp. Rektor nummer ett ansluter till gruppen. Samtalet rör sig fortfarande om 
gruppindelningen, någon lärare upptäcker ytterligare elev som inte finns med, dvs som inte lämnat in någon 
valblankett. Man letar då efter tomma platser i grupperna och placerar in elever i den aktivitet man tror att de 
framförallt vill vara. Rektor nummer ett kommenterar de olika aktiviteterna med att det är en himla massa bra 
grejer. Arbetslagsmedlem 7 säger att man tidigare har varit tvungen att tvinga in elever i samtalsgrupperna men 
att det har visat sig bli en mycket bra verksamhet. Just denna aktivitet leds av personal utanför skolan. 
Arbetslagsmedlem 1, Arbetslagsmedlem 6 och Arbetslagsmedlem 2 kommer in på en diskussion kring att flera 
elever fått sitt andrahandsval. Arbetslagsmedlem 1 ställer frågan om man skall titta över det igen men 
Arbetslagsmedlem 6 avvisar det hela. Återigen börjar man diskutera hur snabbt det gick denna gång, i och med 
detta inser man att man fortfarande håller på med gruppindelningsarbetet. Utpräglande för detta ärende har varit 
att man hela tiden pratat parallellt med varandra där mängder av beslut tagits i små konstellationer. 
Arbetslagsmedlem 7 avslutar det hela och tar istället upp måndagsmötets innehåll. 

Ärende 3 (a –  i) 
(Ärendemarkeringen nedan anger att frågan kommer från måndagsmötet) 
Rapport från måndagsmötet: 
 
Ärende 3a 
• idrottsdagen, arbetslaget skall komma överens om vilka aktiviteter som dagen skall innehålla. Arbetslaget 

lyfter fram olika aktivitetsalternativ. Arbetslagsmedlem 4 konstaterar att arbetslaget först måste ta reda på 
vilka aktiviteter som man kan ha för att sen ta reda på vilka som kan ansvara för dessa aktiviteter. 
Arbetslagsmedlem 7 konstaterar att detta är bråttom eftersom idrottsdagen skall gå av stapeln om två veckor. 
Bussar skall ordnas mm mm. Frågan lämnas för att hanteras senare. 
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Ärende 3b 
• Meddelande angående Rektor nummer två:s frånvaro en dag 
 
Ärende 3c 
• En analyssökande från Turkiet kan vara en extra resurs i arbetslaget om arbetslaget kan använda honom. 

Tanken är att denna person i så fall skall ingå i ett arbetslag. Arbetslagsmedlem 6 lyfter fram att vi behöver 
folk som rastvakter, vilket skulle kunna vara en del i en sådan extra resurstjänst. Arbetslagsmedlem 2 menar 
på att det finns hur mycket behov som helst som vi har. Rektor nummer ett tillfrågas som har träffat honom. 
Hon tror att han kan klara av att hantera barnen. Efter en viss diskussion som handlar om huruvida han är 
kurd eller inte så nöjer man sig med att konstatera att det finns behov av extra resurser och att man är 
intresserad. Arbetslagsmedlem 6 antecknar. 

 
Ärende 3d 
• Vi måste förbereda hur vi skall ha det med datorerna, hur många datorer som skall ut, var de skall stå etc. 

Arbetslagsmedlem 7 meddelar att 10-15 datorer kan tas till skolan. Dessutom finns det möjlighet att leasa 
datorer, vilket då tas på våra läromedelspengar. 

 
Ärende 3e 
• Vidare meddelar Arbetslagsmedlem 7 att ett rum på skolan är färdigrustat på skolan med telefon med dator, 

bord och stolar. Där finns också nycklar till diverse utrustning till aulan. Rummet kommer att vara låst. 
Lärarnas nycklar går dit. Det är sagt att elever inte skall utnyttja detta rum för t.ex. telefonsamtal.  

 
Ärende 3f 
• Musiklektionerna skall komma igång, ny vikarie kommer i morgon. 
 
Ärende 3g 
• Det finns en lista vid biblioteket som lärarna skall fylla i, i samband med att läraren är i biblioteket med 

klassen. 
 
Ärende 3h 
• Budgetförslag har presenterats i veckoaktuellt. Arbetslagsmedlem 7 frågar efter synpunkter på detta förslag. 

Synpunkter att ta med till möte i samverkansgruppen. Ingen svarar spontant på detta varvid 
Arbetslagsmedlem 7 går vidare i sin rapport från måndagsmötet. 

 
Ärende 3i 
• Arbetslagsmedlem 7 meddelar vidare att åk 7 har mitt-terminskonferens den 27 mars, om det var någon som 

har något att framföra. 
 

• Ärende 3h 
I detta läge bryter Arbetslagsmedlem 9 och går tillbaka till frågan om samverkansgruppen (ärende 8) vilket 
visar sig vara en träff som ingen har planerat att gå på. 
 

Ärende 4 
Rektor nummer ett går här in och frågar efter synpunkter på den fortbildningsinsats angående utvecklingsamtal 
som skedde i förra veckan. Arbetslagsmedlem 9 menar på att det inte gav något nytt. Arbetslagsmedlem 6 menar 
på att det var falsk varubeteckning. Det handlade inte om utvecklingssamtal utan snarare om utvecklingsplan. 
Arbetslaget är ganska tyst, det finns inga spontana eller genomtänkta synpunkter. Rektor nummer ett menar att 
om man får en bra idé så kan det vara tillräckligt i samband med en sådan föreläsning. Hon hoppas att arbetslaget 
tar med sig idéer inför fortsatt arbete och ber arbetslaget att tänka igenom vad som togs upp inför kommande 
arbete. 
 
Ärende 5 
Arbetslagsmedlem 2 ställer en fråga till Rektor nummer ett hur det har gått med datorerna. Ihopkopplingen av ett 
nätverk inom skolan är ännu inte klart. Rektor nummer ett:s besked är att det är på gång. Ett allmänt surr kring 
datorerna uppstår. Samtalet kopplar tillbaka till ärende 3d (måndagsmötet). 
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Det är dags för födelsedagsfirande. Rektor nummer ett uppmärksammar med en blomma Arbetslagsmedlem 1 
som har fyllt år. Därefter är dags för tårta. Mötet avslutas. 
 

Arbetslagsträff nr 4      
 
Arbetslagsmedlemmarna samlas, äter en smörgås, det pågår andra aktiviteter, främst utvecklingssamtal vilket gör 
att det är en mötesupptakt som präglas av en osäkerhet kring vilka som skall deltaga. 
 
Ärende 1 
Arbetslagsmedlem 5 går efter att ha ställt frågan till gruppen att om vi skall fortsätta med bad så finns det en tid 
att ta ställning till. Arbetslagsmedlem 2 och Arbetslagsmedlem 8 börjar att diskutera denna fråga. 
Arbetslagsmedlem 9 ansluter. Arbetslagsmedlem 6 ansluter. Diskussionen fortsätter att handla om några elever 
med särskilda behov vad gäller simningen. Positiva erfarenheter lyfts fram. Arbetslagsmedlem 1 ansluter liksom 
Rektor nummer ett. Simträningen fortsätter att diskuteras. Rektor nummer ett undrar om hon kan få ta upp några 
saker och frågar samtidigt om gruppen är inne i någon diskussion. Hon får svaret att man inte riktigt börjat än. 
Arbetslagsmedlem 7 saknas ännu, skall tydligen komma. 
 
Ärende 2 
Rektor nummer ett kommenterar att uppsättningen av tavlor har blivit fint och går vidare för att tala om att hon 
tänkt sig att arbetslaget skulle ha en verktygslåda med hammare och spik etc. Detta skulle undanröja mycket 
irritation, väntetid skulle kunna undvikas, man skulle inte vara beroende av vaktmästaren. Visserligen finns inte 
detta med i budgetäskandet men hon tänkte se till att köpa in detta. Gruppen nickar bifallande. 
 
Ärende 3 
Rektor nummer ett berättar att habiliteringen varit och tittat på lokalerna. Frågan är om dessa lokaler kan 
användas för elev som har permobil. Arbetslaget har sett en man som varit och ”smugit runt”, typiskt nog när 
olika incidenter inträffat. Man har inte vetat vem det har varit. Rektor nummer ett har i första hand haft 
Arbetslagsmedlem 7s rum i åtanke. Hänsyn måste också tas till var handikapptoaletten finns. Denna fråga får 
konsekvenser vad gäller vilka rum de olika klasserna skall ha som sina hemrum under nästa läsår. Den nya tankar 
som kommit fram i samband med besöket innebär att det finns ett förslag på att Arbetslagsmedlem 7 skall vara 
kvar i det rum hon nu har som hemrum för sin klass, ett litet långsmalt rum. Rektor nummer ett undrar över om 
hon blir besviken om detta förslag går igenom. Rektor nummer ett vill att man diskuterar denna fråga i 
arbetslaget, hon vill inte att detta blir en fråga med sura miner som följd. De olika argumenten kommer så 
småningom fram. Arbetslagsmedlem 9 ser inte avståndet till toaletten som ett tungt vägande argument eftersom 
avstånden ändå är ganska små, däremot ser hon en problematik i att befinna sig på andra våningen. Rektor 
nummer ett svarar att val av våning har noggrant diskuterats och man har kommit fram till detta 
ställningstagande. Arbetslagsmedlem 8 undrar över brandsäkerheten, Rektor nummer ett svarar att i denna 
situation får man bära eleverna. Hon meddelar också att man har för avsikt att kontrollera med sjukhusen hur 
deras handlingsplaner ser ut. Ett argument är att föräldrarna vill att barnen skall vara tillsammans med andra 
mellanstadiebarn. Rektor nummer ett säger att Arbetslagsmedlem 4 och Arbetslagsmedlem 5 ser fördelar med 
detta förslag. Rektor nummer ett vill att man diskuterar denna fråga inom arbetslaget. I samband med denna fråga 
så kommer man in på att det antagligen kommer fler elever till skolan. 
 
Ärende 4 
Samtalet glider in på en fråga gällande ett syskonpar med särskilda behov som är på gång till skolan och som 
skulle vara placerade i samma klass. Arbetslagsmedlem 7 ansluter till mötet. Arbetslagsmedlem 6 ställer sig 
frågande till detta. Rektor nummer ett lovar att kolla upp detta. 
 
Ärende 5 
Vad gäller kapital så konstaterar Rektor nummer ett att en prioriteringslista har gjorts. Denna lista får gås igenom 
på ett samverkansmöte. 
 
Ärende 3  
Arbetslagsmedlem 7 får en snabbversion av bakgrunden till den diskussion som arbetslaget behöver ta. En repris 
av diskussionen tar vid.  
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Ärende 6 
Rektor nummer ett vill använda detta tillfälle till att 
boka in tider för utvecklingssamtal. Hon vänder sig till 
en i taget. 
Rektor nummer ett ger upp försöket efter 4-5 minuter 
och säger att hon kommer senare till var och en för att 
bestämma tid. 

Ärende 1  
Övriga småpratar under tiden. Arbetslagsmedlem 7 
initierar frågan om badet som Arbetslagsmedlem 5 ville 
att gruppen skulle ta ställning till innan han gick. 
Samtidigt som inbokning av tider för utvecklingssamtal 
sker så diskuteras badtider. 

 
Ärende 7 
Arbetslagsmedlem 7 riktar sig till Rektor nummer ett och frågar om det gjorts något program för elevträffen den 
11:e. Arbetslagsmedlem 7 har synpunkter på tiderna. Rektor nummer ett tar emot förslaget. 
 
Ärende 8 
Rektor nummer ett undrar vad dagens möte skall handla om. Inget spontant svar kommer från arbetslaget frånsett 
från Arbetslagsmedlem 9 som säger att hon skall gå på samverkansmöte. Denna fråga ställs efter att drygt en 
tredjedel av mötestiden gått. Rektor nummer ett undrar om detta är ett möte som bara hänger i luften. 
Arbetslagsmedlem 7 vill reda ut en fråga runt simningen annars säger ingen något. Arbetslagsmedlem 9 menar på 
att det är en massa praktiska saker som skall redas ut. Arbetslagsmedlem 9 nämner sedan att Arbetslagsmedlem 6 
och Arbetslagsmedlem 7 bedriver en verksamhet i engelska som de skulle kunna dela med sig av. 
Arbetslagsmedlem 6 menar på att detta kommer vi aldrig till i våra samtal. Rektor nummer ett undrar om 
arbetslaget kan använda sig av det man tagit del av i samband med ITiS projektet. Visst, svarar flera. 
Diskussionen går vidare till att handla om behovet av att behärska en videokamera för att kunna släppa ut 
ungarna på uppdrag med kamera, om diverse olika problem som uppstår när elever hämtar hem information från 
nätet. Samtalet upplöses i två olika samtal, där olika erfarenheter av denna problematik står i centrum.  
 
Ärende 9 
Några kommer in på var skrivaren skall stå någonstans. Denna diskussion övergår till att bli en gemensam 
diskussion. Samtalet dör varvid…  
 
Ärende 10 
Arbetslagsmedlem 9 uppmanar Arbetslagsmedlem 7 att tala om hur man gör med workshops. Arbetslagsmedlem 
7 berättar då om ett arbete hon tidigare gjort med en annan kollega där problemlösning inom matematikämnet 
varit i fokus. Ramen kring detta liknar Fångarna på fortet eftersom eleverna samlar på nycklar, vilka de får när de 
löst ett problem. Nycklar med bokstav som tillsammans bildar ett ord. Nu har formen fått ett nytt innehåll inom 
engelskämnet. Hon beskriver olika problem som eleverna är satta att lösa. Arbetslagsmedlem 4 kommer ut ur ett 
klassrum med en förälder och en elev efter ett utvecklingssamtal. I detta sammanhang uppstår det spontana 
smådiskussioner i arbetslaget samtidigt som Arbetslagsmedlem 7 fortsätter sin redogörelse. Arbetslagsmedlem 9 
liksom Rektor nummer ett reser sig för att gå på samverkansmöte.  
 
Ärende 11 
När Rektor nummer ett skall gå bryter hon in i diskussionen för att ställa en fråga rörande några nät till målen 
som finns på skolgården. Ingen verkar kunna svara på frågan vad som gäller, dvs om det behövs nya nät eller 
inte, om man skall ha några eller inte etc. Rektor nummer ett konstaterar till slut att hon skall kolla upp detta 
själv. Arbetslagsmedlem 9 och Rektor nummer ett lämnar mötet.  
 
Ärende 12 
Arbetslagsmedlem 7 fortsätter diskussionen och kommer in på regler i samband med innebandyspelandet på 
rasterna. Berättar att det skall anordnas ett möte där man skall komma överens om regler. Många gånger så 
hänger ”smockan i luften” på rasterna i samband med innebandyspelandet.    
 
Ärende 13 
Arbetslagsmedlem 8 berättar därefter om en incident där en busschaufför som kommit in i korridoren, jagat 
elever, eftersom de troligtvis hade slängt snöbollar på bussen. Arbetslagsmedlem 2 berättar att i fredags hade 
några elever kastat sten efter en lastbil. Arbetslagsmedlem 8 berättar vidare, Arbetslagsmedlem 2 redogör också 
för vad som hände i samband med efterföljande samtal efter stenkastningen. En diskussion utspelar sig där 
kommentarer av slaget ”Det fattas någonting där uppe”, ”Det går inte in, det man säger” fälls. Diskussionen 
fortsätter där man analyserar elevernas beteende, slutsatsen dras att det är ett glapp mellan tillrättavisningarna 
som eleverna får höra och elevernas förståelse av följderna av det hela. 
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Ärende 9  
Arbetslagsmedlem 2 undrar hur vi skall göra med skrivaren. Man är inne på att ställa den i ett gemensamt 
utrymme. Detta är dock tveksamt enligt Arbetslagsmedlem 2 eftersom hon tror att det finns några elever som då 
kommer att missbruka och kanske förstöra skrivaren. Arbetslagsmedlem 6 föreslår att den skall stå kvar i hennes 
klassrum. Arbetslagsmedlem 7 menar på att det är synd att fresta dessa elever om de inte klarar av att ta ansvar 
för skrivaren. Man prövar några alternativ men kommer fram till att prova alternativet att låta den stå i 
Arbetslagsmedlem 6s klassrum.     
 
Ärende 14 
Arbetslagsmedlem 7 refererar till ett möte som hon deltog i under gårdagen tillsammans med 
bespisningspersonalen. Arbetslagsmedlem 7 säger att vi har kommit fram till att det är inte barnen eller vi som 
har problem. Det är snarare personalen i maten som har problem. Temat för mötet var trivseln i matsalen. 
Tidigare har varje klass lämnat in förslag på hur det skulle kunna bli trevligare i matsalen. I många grupper på 
gymnasiet har frågan inte tagits upp. Nu har man istället kommit fram till att ett matråd skall bildas. Detta blir en 
elevrådsfråga, representanter skall utses. Arbetslagsmedlem 7 redogör sedan för vilka tankar som ligger bakom 
bildandet av detta matråd, hur det skall arbeta etc. Det är viktigt enligt Arbetslagsmedlem 7 att vi kommer på 
vänskaplig nivå med matpersonalen. Diskussionen övergår till att handla om huruvida barnen kan ösa på själva 
eller inte. Meningsskiljaktigheter grundade i olika synsätt mellan matpersonalen och lärarna diskuteras. Man 
kommer även in på kepsar i matsalen. Arbetslagsmedlem 7 menar att man kan gå på en rejäl nit om man propsar 
på att kepsen skall av. Det finns och tillfällen när barn har tappat hår då de cancerbehandlas. Diskussionen 
fortsätter kring matsalen och ambitionen att få den till en restaurangliknande miljö. Dock går inte det inte att sätta 
upp avskärmningar eftersom lokalen används till bingo på eftermiddagarna. Ytterligare aspekter på 
matsalsituationen tas upp när Arbetslagsmedlem 2 säger att hon missat 
 
Ärende 15 
Måndagsmötet denna vecka. På grund av missen säger Arbetslagsmedlem 7 att vi får försöka ta reda på 
informationen från annat håll. Arbetslagsmedlem 1 undrar vad hon skall göra när hon skall gå på nästa 
måndagsmöte. Hon hade inte förstått att hon skulle förmedla saker från arbetslaget till måndagsmötet. 
Arbetslagsmedlem 7 undrar om vi har något som vi vill att måndagsmötet skall ta upp. Arbetslagsmedlem 6 
kommer på en problematik att elever loggar in sig i annat namn. När detta görs kan ett missbruk ske. 
Arbetslagsmedlem 1 uppmanas att ta med sig detta till måndagsmötet nästa vecka. 
 
 
En person kommer och söker Arbetslagsmedlem 2, vilket medför att man beslutar sig för att avsluta mötet. 
 

Arbetslagsträff nr 5      
 
Ärende 1 
I samband med att mötet skall börja, innan alla mötesdeltagarna satt sig, är diskussionen redan i full gång.  
Arbetslagsmedlem 2 delger några i arbetslaget en situation som inträffat under dagen. Det handlar om elever som 
är sjuka i så motto att de inte deltager i viss verksamhet. Diskussionen handlar om vilka krav man skall ställa på 
eleverna. Ett argument som är i luften är att antingen skall de jobba eller också skall de gå hem. Alla närvarande 
dras med i diskussionen. En viss villrådighet råder hur man skall hantera denna situation. Elever som inte deltagit 
på idrotten hade fått tillåtelse att befinna sig i klassrummet mot att de skulle jobba. När Arbetslagsmedlem 2 
sedan kommer in i klassrummet så arbetar inte eleverna med det de skulle göra. De satt istället och läste 
bänkböcker, precis det som Arbetslagsmedlem 2 hade talat om för dem att inte göra. Arbetslagsmedlem 2 
uttrycker att hon blir så trött på situationen. Arbetslagsmedlem 9 efterlyser överenskommelser kring hur vi skall 
bemöta eleverna i dessa situationer. Hon får bifall från Arbetslagsmedlem 3. Samtalet leder in på att det kan vara 
olika orsaker till att de inte kan närvara på idrotten. Har man tex huvudvärk och ont i magen så kan man lika 
gärna gå hem, säger Arbetslagsmedlem 9 och får bifall. Arbetslagsmedlem 3 ser orsaker till de berörda elevernas 
magvärk i att de äter dåligt. En viss spekulation kring en viss elevs matvanor uppstår. 
 
Ärende 2 
Man undrar över var resten av arbetslaget är någonstans, tiden är inne. I avvaktan på att alla skall vara samlade 
frågar Arbetslagsmedlem 3 om det är någon som är intresserad av godisförsäljning. Ett erbjudande för eleverna 
att tjäna pengar finns om någon är intresserad. Man diskuterar hur mycket man kan tjäna. Man börjar att fika. 
Arbetslagsmedlem 6 kommer till mötet. Småsnacket fortsätter. Arbetslagsmedlem 6 undrar över hög frånvaro i 
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Arbetslagsmedlem 5s grupp. Man delger varandra små situationer från dagens händelser. Arbetslagsmedlem 6 
och Arbetslagsmedlem 9 diskuterar en stund en elev med stora språksvårigheter och som endast kopplar till 
bilder. Arbetslagsmedlem 7 kommer. Arbetslagsmedlem 5 berättar att han egentligen skulle haft ett 
utvecklingssamtal men att föräldrar uteblivit för tredje gången. Får en reaktion från Arbetslagsmedlem 6 som 
säger att då skulle hon låta dem ta kontakt. Har ni börjat diskutera, undrar Arbetslagsmedlem 7. Hon får ett 
nekande svar varvid hon lyfter fram ett papper som hon fått av Rektor nummer ett. 
 
Ärende 3 
Funderingar kring fixardagen den 5 maj. Första frågan är huruvida vi skall ha en fixardag? Om ja, skall vi då ha 
öppet för försäljning av tavlor. Skratt uppstår. Förslag till innehåll för dagen läses upp från Rektor nummer ett:s 
papper. Arbetslagsmedlem 9 menar på att det att det är viktigt att barnen lär sig att städa. Arbetslagsmedlem 6 
menar på att det är viktigt att vi har riktiga verktyg. Arbetslagsmedlem 9 menar på att parkförvaltning gärna kör 
ut verktyg. Omfattningen av detta arbete diskuteras. Vilka områden som är aktuella. Arbetslagsmedlem 7 undrar 
om fyror och femmor skall jobba tillsammans. Frågan får inget svar. Kan vi spackla igen hål i väggen undrar 
någon. Arbetslagsmedlem 5 menar att det inte går eftersom det inte ingår i vaktmästarens arbetsuppgifter. 
Arbetslagsmedlem 7 anser att vi behöver skriva ett papper kring hur vi tänker oss dagen. Arbetslagsmedlem 9 tar 
på sig att skriva. Diskussionen fortsätter kring hur dagen skulle kunna organiseras. Vilka grupper som skulle 
kunna vara på den ena eller den andra platsen. Arbetslagsmedlem 9 börjar skriva att vi är positiva till en fixardag. 
Man upptäcker efter en stunds diskussion att man tänker väldigt olika kring arbetsformerna för denna dag och 
vad man egentligen menar med en ”fixardag”. Så småningom kommer man överens om vilka områden som 
arbetslaget skall ta ansvar för samt skriver ner detta. Man kommer fram till att ett meddelande hem till 
föräldrarna också skall skrivas efter att man börjat diskutera vilken utrustning som krävs. Arbetslagsmedlem 9 
läser upp vad hon skrivit i det meddelande som skall gå till skolledningen. I detta meddelande uttrycks att 
arbetslaget är positiva till att deltaga i fixardagen, där anges också vilka områden man tänker sig att ta ansvar för 
samt att man förväntar sig att skolledningen tar kontakt med parkförvaltningen för att be dem köra ut diverse 
trädgårdsverktyg till skolan.  
 
Ärende 4 (a – d ) 
Rapport från måndagsmötet, Arbetslagsmedlem 6 redogjorde följande: 
(Ärendemarkeringen nedan anger att frågan kommer från måndagsmötet) 
 
Ärende 4a 
• Årskurs 7 tog då upp vilka datorer de önskade, Arbetslagsmedlem 6 säger att detta har inte vi gjort. 

Arbetslagsmedlem 7 säger att det skall vi ta från läromedelskonto. Arbetslagsmedlem 6 menar på att detta är 
ett extra äskande. En viss diskussion uppstår huruvida det finns extra pengar att köpa in datorer för. Det 
aktuella äskandet skall enligt Arbetslagsmedlem 6 vara inne idag. Man börjar diskutera vilka datorer man 
har. Arbetslagsmedlem 9 börjar skriva ner vilka önskemål arbetslaget har vad gäller datorer. 
Arbetslagsmedlem 4 kommer. Diskussionen kring hur mycket man skall äska leder till att man börjar jämföra 
sig med hur andra arbetslag har det på skolan vad gäller datortäthet. Arbetslagsmedlem 6 lyfter sedan fram 
det ITiS-projekt som man är inblandad i vilket kräver att man har en scanner och en digitalkamera. 
Önskemålen förs upp på listan. 
(under tiden som denna diskussion pågår så kommer det folk i korridoren vilket gör att Arbetslagsmedlem 5 
tillfälligt måste lämna mötet) 

 
Ärende 4b 
• Biblioteket skall få ny personal 
 
Ärende 4c 
• Årskurs 9 skall göra en resa, Siljansringen 
 
Ärende 4d 
• Sen gäller det Hockeyskolan som under sommaren brukar vara förlagda i arbetslagets lokaler. Frågan gäller 

om detta även skall gälla denna sommar eller om de skall vara förlagda någon annan stans på skolan. Det 
hela innebär mycket merarbete för arbetslaget i form av mycket praktiskt flyttarbete i samband med 
terminsstarten. En viss ”kohandeldiskussion” uppstår. Om skolan får pengar från idrottsföreningen för hyra 
av lokaler så borde arbetslaget få till exempel en scanner eller en digitalkamera som kompensation. Man 
diskuterar att en kravlista skulle kunna skrivas. Några i arbetslaget protesterar och menar att vad vi 
egentligen förlorar är planeringstid, vilket påverkar skolarbetet. Det är snarare vikarietid vi behöver menar 
man. Ett förslag som väcks är att hockeykillarna skulle kunna ha en aktivitetsdag med barnen. Diskussionen 
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fortsätter i tecken av att man egentligen inte vill ha hockeyskolan alls eftersom den ger mycket merarbete 
och ingenting tillbaka. Arbetslagsmedlem 9 skriver på ett A4-papper en kravlista där man specificerar vad 
man kräver om hockeyskolan utnyttjar lokalerna. Ordet om poängteras. Att det skall bli förläggning för 
hockeyskolan upplevs som en fråga som man inte har makt att styra över. Arbetslaget formulerar kravlistan 
gemensamt. 

 
Ärende 5 
Arbetslagsmedlem 6 berättar att det kommit två nya elever till hennes klass med stora behov. Arbetslagsmedlem 
6 redogör för deras bakgrund och deras nuvarande situation. Arbetslagsmedlem 6 meddelar också att ett möte har 
planerats där olika myndigheter kommer att vara representerade. Dessa elever kommer att kräva mycket resurser. 
Arbetslagsmedlem 4 reagerar med att poängtera att andra elever också behöver hjälp ifrån specialläraren.  
(En man kommer och avbryter mötet, han letar efter arbetsmaterial vad gäller fåglar. Arbetslagsmedlem 9 följer 
med mannen) 
 
Ärende 6 
Mötet fortsätter med att Arbetslagsmedlem 6 säger att vi behöver utse representanter till matrådet. 
Arbetslagsmedlem 4 undrar vad det handlar om varvid Arbetslagsmedlem 7 redogör för att det kommer att bildas 
ett matråd på skolan samt vilken roll det kommer att ha. Man föreslår att man skall utse en fyra och en femma. 
Denna diskussion är till vissa delar en upprepning av den diskussion som togs vid träff 4 (ärende 14).  
 
Ärende 7 
En fråga från Rektor nummer ett läses upp. På ett papper har hon angivit ett förslag  på hur klasserna skall 
fördelas i arbetslagets lokaler under nästa läsår. (Detta förslag har diskuterats tidigare.) Hon undrar om det är ok? 
Arbetslagsmedlem 7 uttrycker sitt missnöje. Från vissa håll råder en viss osäkerhet hur förslaget egentligen ser ut. 
Man diskuterar hur många elever som kommer att finnas i varje klass. Arbetslagsmedlem 7 uttrycker att hon får 
finna sig i situationen men uttrycker samtidigt att hon inte gör det med glatt hjärta. En ”efterdiskussion” utspinner 
sig, där man lyfter fram Arbetslagsmedlem 7s situation nästa år. Arbetslagsmedlem 4 reser sig för att gå till ett 
utvecklingssamtal. 
 
Arbetslagsmedlem 6 påminner att han skall fylla i en lista på vad han skall äta, nästa dag när de skall ut och äta. 
Han fyller i, reser sig för att gå men kommer strax därefter tillbaka. 
 
Ärende 8 
Arbetslagsmedlem 6 säger att det nu är dags för det sista ärendet som kanske också är den viktigaste, nämligen 
revidering av mobbningsplanen. Arbetslagsmedlem 9 kommer tillbaka efter att ha varit i källare och letat 
planscher. Diskussionen tar mer formen av en utvärdering av hur mobbningsplanen fungerar. Nu går 
Arbetslagsmedlem 4 eftersom föräldrarna kommer. Man lyfter fram att det kommit fram kritik mot att vissa 
vuxna inte tar barnen på allvar i samband att de tjänstgör som rastvakt. För andra gången kommer en elev förbi i 
korridoren. Flera i arbetslaget reagerar starkt på att han använder korridoren som genomgångsrum, 
Arbetslagsmedlem 7 rusar efter och markerar. Arbetslagsmedlem 9 undrar varför man diskuterar detta med att 
vissa barn inte tycker att vuxna tar dem på allvar. Arbetslagsmedlem 6 förklarar att Rektor nummer ett har 
uttryckt önskemål om att arbetslaget diskuterar igenom en punkt då och då i mobbningsplanen, vilket man alltså 
nu gör. Man diskuterar punkten ”Varje vuxen ingriper i allt man ser”. Detta anses vara självklart men man 
ifrågasätter hur det egentligen är. Arbetslagsmedlem 7 menar att det kommit fram kritik i form av att elever 
känner sig nonchalerade i samband med att de gått till lärare för att berätta om saker. Flera i gruppen reagerar 
spontant mycket förvånat. Hur kan det vara så? Arbetslagsmedlem 7 berättar att fritidspersonal sagt till henne att 
du som jobbar på mellanstadiet får ta hand om de där. De har då syftat på elever i årskurs sex. Där har du 
inställningen menar Arbetslagsmedlem 7. Situationen har uppstått då Arbetslagsmedlem 7 tillsammans med en 
fritidspedagog varit ute och rastvaktat samtidigt. Diskussionen får mycket en prägel av att man redogör för sin 
egen förhållning till denna punkt i mobbningsplanen. Att man som lärare kan känna obehag i dessa situationer 
lyfts fram. Flera poängterar i detta sammanhang att det oavsett obehag är den vuxens ansvar att agera. 
Arbetslagsmedlem 3 menar att vi också måste ha klart för oss att det är barn vi diskuterar. Man konstaterar att 
punkt ett i mobbningsplanen bör stå kvar men att det är viktigt att den praktiseras av alla. 
 
Mötet avslutas. 
 


