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I uppsatsen undersöks hur ett arbetslag i skolan kommunicerar med sin direkta omgivning. Vidare ges genom en fallstudie
exempel på var denna kommunikation kan brista och vad bristerna kan tänkas bero på. Slutligen väcks tankar kring hur
denna kommunikation kan organiseras för att fungera väl.
Undersökningen grundas till att börja med på en referensram av teoristudier inom tre huvudområden, där de viktigaste
begreppen definieras och utreds. I referensramens första del definieras ett arbetslag som ett personallag med ca 5-8 lärare
som leder en arbetsenhet bestående av ca 75-100 elever. Vidare behandlas i referensramens andra del ett arbetslags direkta
omgivning, vilken tecknas bestå av elever, föräldrar, andra arbetslag, skolledning samt övrig skolpersonal. I
referensramens tredje del berörs sedan teorier kring kommunikation inom en organisation samt vanliga
kommunikationsproblem. Slutligen sammanfattas de tre huvudområdena i en modell som sedan ligger till grund för en
fallstudie.
Fallstudien behandlar ett specifikt arbetslag på en högstadieskola och det arbetslagets direkta omgivning. Totalt
genomfördes tio intervjuer av lärare i arbetslaget, elever, föräldrar, lärare i andra arbetslag, skolledning samt övrig personal
på skolan.
Resultatet av fallstudien är att den sammanfattande modellen från referensramen kan styrkas. Vidare redovisas hur
kommunikationen mellan det studerade arbetslaget och dess direkta omgivning sker, var brister finns, vad dessa brister kan
bero på samt hur man kan tänkas lösa de problem som finns. Ett av de tydligaste problemen på skolan, som troligen är ett
problem på många andra skolor, är isolationen mellan olika arbetslag på en skola. Arbetslagen blir självständiga enheter
som alltför sällan samarbetar över arbetslagsgränserna. En lösning på detta problem kan vara att inte dra
arbetslagstänkandet för hårt utan istället luckra upp organisationen och försöka samarbeta över arbetslagsgränserna. Ett
annat problem som undersökningen visar på är bristerna i kommunikationen mellan arbetslaget och föräldrar. Ett större
engagemang från föräldrarna efterlyses, men för att åstadkomma detta måste skolan ta första steget och, för elevernas
bästa, välkomna samverkan mellan arbetslag och föräldrar.
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Sammanfattning
I uppsatsen undersöks hur ett arbetslag i skolan kommunicerar med sin direkta omgivning.
Vidare ges genom en fallstudie exempel på var denna kommunikation kan brista och vad
bristerna kan tänkas bero på. Slutligen väcks tankar kring hur denna kommunikation kan
organiseras för att fungera väl.

Undersökningen grundas till att börja med på en referensram av teoristudier inom tre
huvudområden, där de viktigaste begreppen definieras och utreds. I referensramens första del
definieras ett arbetslag som ett personallag med ca 5-8 lärare som leder en arbetsenhet
bestående av ca 75-100 elever. Vidare behandlas i referensramens andra del ett arbetslags
direkta omgivning, vilken tecknas bestå av elever, föräldrar, andra arbetslag, skolledning samt
övrig skolpersonal. I referensramens tredje del berörs sedan teorier kring kommunikation
inom en organisation samt vanliga kommunikationsproblem. Slutligen sammanfattas de tre
huvudområdena i en modell som sedan ligger till grund för en fallstudie.

Fallstudien behandlar ett specifikt arbetslag på en högstadieskola och det arbetslagets direkta
omgivning. Totalt genomfördes tio intervjuer av lärare i arbetslaget, elever, föräldrar, lärare i
andra arbetslag, skolledning samt övrig personal på skolan.

Resultatet av fallstudien är att den sammanfattande modellen från referensramen kan styrkas.
Vidare redovisas hur kommunikationen mellan det studerade arbetslaget och dess direkta
omgivning sker, var brister finns, vad dessa brister kan bero på samt hur man kan tänkas lösa
de problem som finns. Ett av de tydligaste problemen på skolan, som troligen är ett problem
på många andra skolor, är isolationen mellan olika arbetslag på en skola. Arbetslagen blir
självständiga enheter som alltför sällan samarbetar över arbetslagsgränserna. En lösning på
detta problem kan vara att inte dra arbetslagstänkandet för hårt utan istället luckra upp
organisationen och försöka samarbeta över arbetslagsgränserna. Ett annat problem som
undersökningen visar på är bristerna i kommunikationen mellan arbetslaget och föräldrar. Ett
större engagemang från föräldrarna efterlyses, men för att åstadkomma detta måste skolan ta
första steget och, för elevernas bästa, välkomna samverkan mellan arbetslag och föräldrar.
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Inledning
I uppsatsen undersöks hur ett arbetslag i skolan kommunicerar med sin direkta omgivning.
Vidare ges genom en fallstudie exempel på var denna kommunikation kan brista och vad
bristerna kan tänkas bero på. Slutligen väcks tankar kring hur denna kommunikation kan
organiseras för att fungera väl.

Som grund för uppsatsen ligger först teoristudier av litteratur rörande arbetslag, arbetslags
direkta omgivning samt kommunikation inom en organisation. Vidare grund för uppsatsen är
sedan en fallstudie av ett specifikt arbetslag på en högstadieskola i Östergötland.

Förhoppningsvis kan denna uppsats vara intressant läsning för all skolpersonal som redan
idag arbetar med arbetslag, men även för personal på skolor som är på väg att införa arbetslag
i sin organisation.

Bakgrund
I och med den läroplan som kom 1994 (Lpo-94) skedde en omfattande decentralisering och
skolans arbete blev målstyrt.  Decentraliseringen gav skolorna frihet att själva utforma sin
organisation och för att bättre lyckas uppfylla sina mål har sedan dess många skolor övergått
till att arbeta i arbetslag. Den enskilde läraren fick i och med Lpo-94 större ansvar och
arbetslaget är då en möjlighet att underlätta arbetet genom att flera lärare i grupp kan hjälpas
åt och stötta varandra. Det är också lättare för en grupp än för en enskild lärare att hålla sig
insatta i alla skiftande frågor som rör en lärares dagliga arbete. Det finns i Lpo-94 inga
direktiv om att skolan måste arbeta i arbetslag och en del skolor har funnit andra egna vägar
att utforma sin organisation. Den tydliga trenden verkar dock vara att fler och fler skolor är på
väg att på ett eller annat sätt implementera arbetslag i sin organisationsstruktur och därför är
just denna organisationsform extra intressant att studera.

Syfte
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett arbetslag kommunicerar med sin direkta omgivning
samt genom en fallstudie ge exempel på var denna kommunikation kan brista, vad bristerna
kan tänkas bero på och väcka tankar kring hur denna kommunikation kan organiseras för att
fungera väl.

Problemprecisering

För att en organisation, vilken som helst, ska fungera effektivt är det viktigt att
kommunikationen mellan de olika parterna i organisationen fungerar tillfredsställande. Brister
i denna kommunikation ökar risken för missförstånd och konflikter och leder till att
organisationen får svårare att verka framgångsrikt och nå uppställda mål.

För att ett arbetslag ska kunna verka effektivt i skolans organisation är det viktigt att
kommunikationen fungerar inte bara mellan arbetslaget och övriga anställda på skolan, utan
även att kommunikationen mellan ett arbetslag och deras elever samt elevernas föräldrar är
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tillfredsställande. Med andra ord bör man sträva efter en väl fungerande kommunikation
mellan ett arbetslag och dess direkta omgivning.

För att avgränsa studien undersöks endast kommunikationen mellan ett arbetslag och dess
direkta omgivning. Den så kallade indirekta omgivningen kan tänkas bestå av politiska
grupper, näringsliv m.m. som inte direkt interagerar med arbetslaget i dess dagliga arbete och
därför inte har samma direkta betydelse för organisationens effektivitet. Därför avgränsas
studien till att inte beröra den indirekta omgivningen.
Med arbetslagets direkta omgivning menas parter som direkt interagerar med och således
kommunicerar med arbetslaget i dess dagliga arbete, men som inte ingår i själva arbetslaget.

Eftersom de fackliga organisationerna delvis ingår i arbetslaget, de fackliga representanterna
är ofta aktiva lärare och blir därför inte en entydig separat grupp, är det svårt att undersöka
hur kommunikationen mellan fackliga organisationer och arbetslag går till. Den här
undersökningen kommer således inte att behandla facket som en direkt interagerande part  i
arbetslagets omgivning.

Hur lärare inom arbetslaget kommunicerar med varandra eller hur gruppdynamiken inom ett
lärarlag fungerar undersöks ej.
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Referensram
I referensramen behandlas följande tre huvudområden:
1. Definition av ett arbetslag.
2. Definition av arbetslagets direkta omgivning.
3. Teori kring kommunikation i en organisation.
Slutligen sammanfattas dessa tre teoriområden i en modell som sedan ligger till grund för den
fallstudie som ska genomföras.

Definition av arbetslag
I boken Arbetslag i skolan (Assermark & Sörensson, 1998) definieras ett arbetslag som en
enhet som:

• Definierar och formulerar sina egna mål.
• Har befogenheter att besluta inom ramen för dessa mål.
• Sätter verksamheten i fokus ur ett helhetsperspektiv, vilket medför att alla delar knyts

samman.

Landets 5000 grundskolor består i medeltal av 200 elever, vilket nämns i boken Skolor som
arbetsmiljö (Ekholm, 1998). Det totala antalet elever på en skola, berättas i boken Arbetslag i
skolan (Åberg, 1999), delas i många fall upp i mindre enheter bestående av både elever, lärare
och övrig personal. I allmänhet benämns dessa enheter som arbetsenheter och de består
vanligtvis av 75 – 100 elever plus lärare och övrig personal. Detta innebär att en medelstor
skola med ca 200 elever delas upp i kanske två eller tre arbetslag, medan en större skola delas
upp i kanske fyra eller fem arbetslag. Arbetsenheterna brukar vara antingen vertikalt eller
horisontellt sammansatta (se figurer nedan).

En vertikal arbetsenhet består av elever i
olika åldrar, t.ex. årskurs 7-9 samt lärare
och personal som ansvarar för dem.

En horisontell arbetsenhet utgörs av elever
från en bestämd årskurs, t.ex. samtliga
elever i årskurs 7 samt lärare och personal
som ansvarar för dem.

(Figur 1. Vertikal arbetsenhet enligt Åberg, 1999)              (Figur 2. Horisontell arbetsenhet enligt Åberg, 1999)

Klass 7a Klass 7b Klass 7c

Klass 8a Klass 8b Klass 8c

Klass 9a Klass 9b Klass 9c

Arbetslag
 A

Vertikal arbetsenhet

Klass 7a Klass 7b Klass 7c

Klass 8a Klass 8b Klass 8c

Klass 9a Klass 9b Klass 9c

Arbetslag
 åk 7

Horisonell arbetsenhet
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Ibland kan även en mix av vertikalt och horisontellt sammansatta enheter förekomma.

Åberg (1999) definierar sedan arbetslaget som det personallag som leder en arbetsenhet.
Enligt gruppsykologisk synpunkt anses det ideala antalet medlemmar i ett arbetslag vara 5-8
personer. Arbetslaget består vanligtvis av följande:

• Lärare som har all sin tjänstgöring förlagd till den gemensamma elevgruppen.
• Lärare som ibland lånas ut till andra arbetsenheter.
• Lärare som inte har så stor del av sin undervisning inom arbetsenheten (t.ex.

praktisk/estetiska ämnen) men som ändå hör till arbetslaget för den pedagogiska och
sociala gemenskapens skull.

• Övrig personal, så som fritidspedagoger eller förskollärare.

Åberg(1999) menar att det är att föredra om arbetslaget är sammansatt av medlemmar som är
olika varandra för att få en så bred kompetens som möjligt i laget. Arbetslaget kan också ha
en formell ledare som också sitter med i ledningsgruppen och sköter kommunikationen
mellan skolledningen och arbetslaget.

Vid sidan av arbetslaget berättar Åberg (1999) vidare om skolans organisation att den
traditionella klassen på många håll avskaffats och att arbetsenheterna istället ofta indelas i
mindre enheter. Dessa mindre enheter kan kallas t.ex. basgrupper eller mentorsgrupper och är
till storleken kanske bara en fjärdedel av en ordinär klass. Varje sådan grupp ansvaras sedan
för av en speciell lärare som håller regelbunden personlig kontakt med eleverna i gruppen och
svarar för föräldrakontakterna.

Åberg nämner dessutom tvärgrupper som en vanlig del av organisationen för att olika
arbetslag på en skola inte ska vara isolerade från varandra. Tvärgrupper kan t.ex. vara
ämnesgrupper bestående av medlemmar från olika arbetslag.

Granström definierar i sin bok Arbete och kommunikation i arbetslag och arbetsenheter
(Granström, 1990) ett arbetslag som: ”en grupp personal som har ett totalt ansvar för en
elevgrupps utbildning, fostran och omsorg i skolan under en viss period.”

Sammanfattningsvis kan ett arbetslag med ovanstående underlag definieras som:

• Ett personallag med ca 5-8 medlemmar som leder en vertikalt eller horisontellt
sammansatt arbetsenhet bestående av ca 75-100 elever plus personal. Arbetslaget har
vidare totalt ansvar för elevgruppens utbildning, fostran och omsorg i skolan och
formulerar utifrån detta egna mål och fattar beslut inom ramarna för dessa.

Definition av arbetslagets direkta omgivning
Med arbetslagets direkta omgivning menas parter som direkt interagerar med och således
kommunicerar med arbetslaget i dess dagliga arbete, men som inte ingår i själva arbetslaget.
Dessa parter består av enskilda personer eller grupper och kan grovt indelas i följande två
kategorier:

• Personal som är anställd på skolan.
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• Övriga enskilda personer och grupper.

I boken Skolans arbetsorganisation – vad är det? (Berg m.fl,1978) delar man upp personalen
som är anställd på skolan i tre följande huvudsektorer:

• Lednings- och administrationssektor. (Skolledning)
Skoldirektörer, rektorer, studierektorer, ekonomer, personaladministratörer m.fl.

• Undervisningssektor. (Arbetslag)
Ämneslärare, klasslärare, speciallärare, hemspråkslärare, lärarassistenter m.fl.

• Service- och elevvårdssektor. (Övrig skolpersonal)
Kontorspersonal, vaktmästare, lokalvårdare, skolmåltidspersonal, bibliotekarier,
skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare, fritidspedagoger m.fl.

Vidare nämns begreppet vertikal och horisontell arbetsdelning vilka beskrivs nedan:

Vertikal arbetsdelning kan beskrivas som
en arbetsdelning i höjdled enligt exemplet i
figuren nedan.

Horisontell arbetsdelning kan beskrivas
som en arbetsdelning i sidled enligt
exemplet i figuren nedan.

(Figur 4. Horisontell arbetsdelning enligt Berg
m.fl., 1978.)

(Figur 3. Vertikal arbetsdelning enligt Berg m.fl., 1978.)

Av personal anställd på skolan kan då ett arbetslags direkta omgivning sammanfattningsvis
sägas bestå av skolledning, andra arbetslag samt övrig skolpersonal.

I boken Skolutveckling Teori (Dalin, 1994) berörs elevernas och föräldrarnas funktion i
skolans organisation. Dalin slår fast att eleverna är den viktigaste resursen i undervisningen
och att föräldrarna är den näst viktigaste. Därav är det mycket önskvärt att lärare, elever och
föräldrar samverkar på ett bra sätt för att se till att undervisningen blir så bra som möjligt.
Dalin berättar dock vidare att det ofta är svårt att få föräldrar att engagera sig i sådant som rör
skolan. För att skapa engagemang och en god samverkan är det därför mycket viktigt att
kommunikationen mellan ett arbetslag och dess elever samt elevernas föräldrar fungerar
tillfredsställande. Föräldrar och elever är således två viktiga parter i ett arbetslags direkta
omgivning.

I boken Organization Theory – Structure Designs an Applications (Robbins, 1990), definieras
en organisations direkta omgivning som den del av omgivningen som är direkt relevant för
hur väl organisationen lyckas nå uppställda mål. Det är denna direkta omgivning som är
intressant för organisationens ledning, då den kan ha både stor negativ eller positiv påverkan
på organisationens effektivitet. Robbins menar sedan att den direkta omgivningen är unik för

Skoldirektör

Rektor

Studierektor

Lärare

Elever

Arbetslag A Arbetslag B Arbetslag C
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varje enskild organisation, men ger vissa riktlinjer för hur den kan se ut. I denna uppsats
skulle organisationen vara lika med ett arbetslag. Med utgångspunkt från Robbins tankar samt
tidigare nämnd teori kring ett arbetslags omgivning, skulle då en modell över den direkta
omgivningen för ett arbetslag kunna tecknas enligt följande:

(Figur 5. Ett arbetslags direkta omgivning. Egen modell.)

Denna modell sammanfattar vad som i tidigare nämnt underlag kan sägas utgöra ett arbetslags
direkta omgivning, eller med andra ord de parter som direkt interagerar med och således
kommunicerar med arbetslaget i dess dagliga arbete.
I den centrala cirkeln finns arbetslaget enligt tidigare definition, som i sig består av flera
enskilda lärare.

Kring arbetslaget finns de fem parter som utgör arbetslagets direkta omgivning.
I cirkeln för Skolledning innefattas lednings- och administrationssektorn; skoldirektör, rektor,
studierektor, ekonomer, personaladministratörer m.fl.

I cirkeln för Andra arbetslag innefattas parallella arbetslag på samma skola.

I cirkeln för Övrig skolpersonal innefattas kontorspersonal, vaktmästare, lokalvårdare,
skolmåltidspersonal, bibliotekarier, skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare,
fritidspedagoger m.fl.

I cirkeln för Elever innefattas de elever som ingår i den arbetsenhet som leds av arbetslaget.

I cirkeln för Föräldrar innefattas föräldrarna till eleverna i arbetsenheten.

Teori kring kommunikation i en organisation

I boken Organizational Behavior (Lawless, 1979) berörs olika vägar av kommunikation. Vid
kommunikationsflöden i en organisationsstruktur definieras nedanstående tre huvudriktningar
som alla måste fungera för att organisationen ska kunna styras effektivt.
• Nedåtriktad kommunikation (T.ex. från chef till underställd)

Arbetslag

Lärare

Föräldrar Elever

Skol-
ledning

Andra
arbetslag

Övrig
skol-

personal
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• Kommunikation sidledes (T.ex. från anställd på en avdelning till kollega på en parallell
avdelning)

• Uppåtriktad kommunikation (T.ex. från underställd till chef)

I Skolans arbetsorganisation – vad är det? (Berg m.fl,1978) menar man att ur ett
beslutsfattande perspektiv  på skolans organisation kan skolledningen hierarkiskt sägas ligga
på en högsta nivå. Under den ligger arbetslag och övrig skolpersonal på en likvärdig nivå.
Längst ned hierarkiskt kan elever och deras föräldrar sägas ligga.

Lawless definierar vidare fyra huvudorsaker till kommunikationsproblem. Dessa fyra är
förvrängning, filtrering, överbelastning och acceptansbrist och förklaras närmre nedan.

• Förvrängning
T.ex. att olika personer använder samma ord med olika innebörd. Avhjälpes bäst genom
att söka feedback på tolkningen av information.
Ex: Person A säger till person B: ”Jag återkommer snarast med mer information.”
Person A kanske tolkar detta som inom en till två dagar, medan person B kanske tolkar
det som inom en till två timmar. Därför bör person B i detta fall t.ex. svara: ”Hur snart
innebär det?” På så sätt säkerställer han att de två inte tolkar informationen olika.

• Filtrering
Endast vissa delar av den fullständiga informationen framförs, medan andra delar av
informationen av någon anledning filtreras bort. Kan t.ex. motverkas med ”öppen dörr
strategi” vilket innebär att man schemalägger viss tid då dörren är öppen för
kommunikation och annat arbete får vänta. Det kan då vara lättare att framföra
informationen via ett enskilt samtal än t.ex. jämfört med ett möte med många deltagare
och pressat tidsschema. Ett problem kan vara att filtreringen är ett sätt att snygga till
informationen för att inte komma i dålig dager hos överordnade, men filtrering kan även
vara helt omedveten. Generellt sett förekommer viss filtrering alltid då kommunikationen
sker via mellanhänder.

• Överbelastning
Problemet består i mottagandet av för mycket information, vilket gör det svårt att
behandla den. Kan avhjälpas genom att informationen först behandlas av en sekreterare
eller assistent.

• Acceptansbrist
Problemet består i att mottagaren av någon anledning inte accepterar eller godtar
informationen. Kan t.ex. bero på mottagarens attityd och förhållande till den som givit
informationen.

Sammanfattningsvis kan man säga att kommunikationen i en organisation har tre hierarkiska
huvudriktningar: nedåtriktad, riktad sidledes eller uppåtriktad. Dessutom kan fyra vanliga
kommunikationsproblem definieras som förvrängning, filtrering, överbelastning och
acceptansbrist.
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Sammanfattande modell
I referensramen har nu följande tre huvudområden behandlats:
1. Definition av ett arbetslag.
2. Definition av arbetslagets direkta omgivning.
3. Teori kring kommunikation i en organisation.
Dessa tre teoriområden sammanfattas i följande modell som sedan ligger till grund för den
fallstudie som ska genomföras.

(Figur 6. Sammanfattande modell. Egen modell)

I den centrala cirkeln finns arbetslaget enligt tidigare definition, som i sig består av flera
enskilda lärare.

Kring arbetslaget finns de fem parter som utgör arbetslagets direkta omgivning.
I cirkeln för Skolledning innefattas lednings- och administrationssektorn; skoldirektör, rektor,
studierektor, ekonomer, personaladministratörer m.fl. Denna part placeras högst upp i
modellen då den hierarktiskt ligger över arbetslaget.

I cirkeln för Andra arbetslag innefattas parallella arbetslag på samma skola. Denna part
placeras på samma nivå som arbetslaget då den är hierarkiskt likvärdig.

I cirkeln för Övrig skolpersonal innefattas kontorspersonal, vaktmästare, lokalvårdare,
skolmåltidspersonal, biblotekarier, skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare, fritidspedagoger
m.fl. Denna part placeras också på samma nivå som arbetslaget då även den är hierarkiskt
likvärdig.

I cirkeln för Elever innefattas de elever som ingår i den arbetsenhet som leds av arbetslaget.
Denna part placeras längst ned i modellen då den hierarktiskt ligger under arbetslaget.

I cirkeln för Föräldrar innefattas föräldrarna till eleverna i arbetsenheten. Denna part
placeras också längst ned i modellen då även den hierarktiskt ligger under arbetslaget.

Arbetslag

Lärare

Föräldrar Elever

Skol-
ledning

Andra
arbetslag

Övrig
skol-

personal
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Pilarna i modellen symboliserar kommunikationsvägar mellan de olika parterna. Nedåtriktad
kommunikation visas av nedåtriktade pilar. Kommunikation sidledes visas med pilar i sidled.
Uppåtriktad kommunikation visas av uppåtriktade pilar.
I den fallstudie som ska genomföras är avsikten att ta reda på hur kommunikationen sker
mellan ett specifikt arbetslag och dess direkta omgivning. I modellen betyder det att ta reda på
vilka sorts kommunikationsmetoder som ligger som grund bakom de olika pilarna för just den
organisation som fallstudien undersöker. Vidare ska fallstudien undersöka var eventuella
brister i denna kommunikation finns, vilket i modellen betyder att ta reda på vilka pilar som ej
fungerar tillfredsställande. Sedan ska fallstudien undersöka om något kan sägas om varför
eventuella brister i kommunikationen existerar. I modellen betyder detta att ta reda på varför
vissa pilar ej fungerar tillfredställande. Slutligen skall tankar väckas kring hur
kommunikationen bör organiseras för att fungera väl.
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Preciserad undersökningsuppgift
Uppsatsens syfte är som tidigare nämnts att undersöka hur ett arbetslag kommunicerar med
sin direkta omgivning samt genom en fallstudie ge exempel på var denna kommunikation kan
brista, vad bristerna kan tänkas bero på och väcka tankar kring hur denna kommunikation kan
organiseras för att fungera väl.

I referensramen har ett arbetslag definierats som ett personallag med ca 5-8 medlemmar som
leder en vertikalt eller horisontellt sammansatt arbetsenhet bestående av ca 75-100 elever plus
personal. Arbetslaget har vidare totalt ansvar för elevgruppens utbildning, fostran och omsorg
i skolan och formulerar utifrån detta egna mål och fattar beslut inom ramarna för dessa.

Vidare har ett arbetslags direkta omgivning definierats som de parter som arbetslaget direkt
interagerar med i det dagliga arbetet. Med andra ord skolledning, andra lärarlag, övrig
skolpersonal, elever samt föräldrar.

För att arbetslaget ska kunna arbeta effektivt är det viktigt att kommunikationen i båda
riktningarna mellan arbetslaget och dessa olika parter som tillsammans bildar arbetslagets
omgivning, fungerar på ett tillfredsställande sätt. Brister i denna kommunikation leder bl.a. till
en sämre fungerande organisation med sämre resultat, samt minskad förståelse mellan
arbetslaget och dess omgivning och därigenom ökad risk för konflikter.

De grundläggande frågeställningar som denna uppsats ska undersöka kan sammanfattas i
följande fem huvudfrågor:

• Vilka parter utgör arbetslagets direkta omgivning?
• Hur sker kommunikationen mellan arbetslaget och dess direkta omgivning?
• Var finns det brister i denna kommunikation?
• Kan vi säga något om varför det finns brister i kommunikationen?
• Vilka tankar kan väckas kring hur kommunikationen bör organiseras för att fungera väl?

Dessa fem huvudfrågor kan sedan brytas ned i fler frågor som vidare kommer att ligga till
grund för den fallstudie som ska genomföras.

Huvudfråga 1: Vilka parter utgör arbetslagets direkta omgivning?
Underliggande frågor:
Kan den sammanfattande modellen från referensramen styrkas av de intervjuade i fallstudien?

Vilka förändringar vill de intervjuade göra på modellen?

Huvudfråga 2: Hur sker kommunikationen mellan arbetslaget och dess omgivning?

Underliggande frågor:
Hur ofta kommunicerar arbetslaget med de olika parterna som bildar dess direkta omgivning?

Hur ofta sker denna kommunikation på följande sätt:
Under möte med fler deltagare?
Under enskilt muntligt samtal?
Via telefon?
Via skriftligt utskick eller anslag till flera personer?
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Via personligt skriftligt meddelande?
Via emailutskick till flera personer?
Via personligt email?
Via muntlig mellanhand?
Via icke formella vägar?
På annat sätt?

Huvudfråga 3: Var finns det brister i denna kommunikation?
Underliggande frågor:
Vilka av de tidigare nämnda kommunikationsvägarna fungerar inte tillfredsställande?

Huvudfråga 4: Kan vi säga något om varför det finns brister i kommunikationen?

Underliggande frågor:
Beror bristerna i kommunikationen på något av följande:

Förvrängning?
Överbelastning?
Acceptansbrist?
Filtrering?

Huvudfråga 5: Hur kan kommunikationen organiseras för att fungera väl?

Underliggande frågor:
Vilka förslag ges till förbättringar?
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Metod
Undersökningen på högstadieskolan är en kvalitativ fallstudie. Patel och Davidsson (Patel och
Davidson, 1994) tar upp i sin avhandling att man med en fallstudie ämnar göra en undersökning
på en mindre avgränsad grupp, där fallet kan vara en individ, en grupp individer, en situation
eller en organisation. I detta fall är det det senare som undersöks. Författarna påpekar även att
man vid en fallstudie försöker få ett helhetsperspektiv och täcka så mycket information som
möjligt. Valet att göra intervjuer med lite öppnare frågor gjordes med hänsyn till att det nog
många gånger inte finns givna svar inom läraryrket, de arbetar på många olika sätt och har
olika syn på sitt yrke. Önskan var att de intervjuade skulle få tänka lite och sedan ge
personliga svar. Starrin och Svensson (Starrin & Svensson, 1994) menar att målsättningen för
den kvalitativa intervjun är att identifiera företeelser, egenskaper och innebörder hos den som
intervjuas. Frågorna ska vara breda och intervjuerna är ofta mindre strukturerade och ger den
intervjuade tillfälle att förmedla vad som känns viktigt och intressant. (Starrin & Svensson,
1994)

Analyserat material har samlats in under totalt tio personliga intervjuer. Målet var att få
intervjua dels personer inom ett arbetslag, dels personer som verkar i arbetslagets direkta
omgivning. Av de intervjuade personerna ingick fem stycken i arbetslag X, medan fem
stycken verkar i arbetslagets direkta omgivning med en representant från varje part i den
sammanfattande modellen. De fem intervjuerna med personer i arbetslagets direkta
omgivning lades till för att få lite mer perspektiv på undersökningen, men tilläggas bör ändå
att resultaten från de intervjuerna inte kan generaliseras eftersom det var för få som
intervjuades.

Undersökningsgrupp:

Nr. Grupp Tjänstgöringsår Ämneskombination
1 Arbetslag X 22 En/Fr
2 Arbetslag Y 15 på skolan Sv/Sv2
3 Skolledning 10 på skolan Rektor
4 Arbetslag X 1,5 Sv/En/Sv2
5 Arbetslag X 22 Sv/Ty/Hi, studieledare
6 Arbetslag X 2,5 SO + spec.
7 Arbetslag X 26 SO + spec.
8 Klass 9B - Elev
9 - - Förälder
10 Navet 13 på skolan Lokalvårdare

(Tabell 1. Undersökningsgrupp. Egen tabell)

Intervjuerna har varit mellan 30 och 45 minuter långa och dokumentationen har skett via
bandspelare. De grundläggande frågeställningar som diskuterats redovisas i en intervjuguide
(se bilaga 1). Som hjälpmedel vid intervjuerna, fanns en sammanfattande modell över
referensramen och en mind map över olika kommunikationssätt till hands (se bilaga 2).
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Värdering av använd metod
Felkällan i det intervjuades svar bedöms som relativt liten. Dels för att de svarat ganska lika
på frågorna och dels för att frågorna inte varit av särskilt känslig natur och de intervjuade inte
haft någon uppenbar anledning att dölja något. Dokumentationen av intervjuerna har skett via
bandinspelningar, vilket minimerat risken för felaktiga tolkningar. Tonfall och sätt att
formulera sig hos de intervjuade kan också vara källor till missförstånd, men även dessa
felkällor uppskattas vara relativt små. Då undertecknad personligen genomfört samtliga
intervjuer har sättet att ställa frågorna på varit detsamma vid de olika intervjuerna. Dessutom
har undertecknad även kunnat skaffa sig en god bild av de intervjuade som personer, vilket
underlättar tolkningen av det samlade materialet. Begränsningen av antalet intervjuade
personer och urvalet som gjorts kan utgöra en viss felkälla. Intervjuerna av totalt fem lärare
ingående i det specifika arbetslaget torde dock ge en mycket god bild från arbetslagets
synvinkel. Intervjuerna av personer i arbetslagets direkta omgivning är valda ur en större
urvalsgrupp och felkällan kan då vara något större. Totalt sett anses dock undersökningen
med ganska stor tillförlitlighet visa situationen för det specifika arbetslaget och dess direkta
omgivning. En tendens kan dock vara att de intervjuade uttalar sig som enskilda individer och
ej som ett enhetligt arbetslag. Detta skulle kunna tyda på att arbetslaget många gånger
kommunicerar genom den enskilde läraren. Det är oftast vid de formella
kommunikationsvägarna som arbetslaget står enhetligt.
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Bakgrund till fallstudien

Presentation av skola
Skolan ligger i stad på cirka 40 000 invånare. Det är en ren högstadieskola, vilket innebär att
det bara finns årskurser från sju till och med nio representerade. På skolan går cirka 300
elever och det finns ett fyrtiotal anställda. En del elever bor i närliggande områden med både
hyreshus och villor. Andra får åka buss en ganska lång sträcka, de kommer från närliggande
mindre orter. Skolan anses av de anställda på skolan ha ett ganska tungt upptagningsområde
med en del sociala problem.

Skolans organisation

I den utvecklingsplan som är utarbetad på skolan kan man läsa att deras syfte med detta sätt
att arbeta är:

” Att förverkliga ett arbetssätt, där eleven ges möjlighet att ta större självständigt ansvar för sitt eget lärande,
och där läraren får en mer handledande roll samt stöd och utveckling i ett arbetslag. Att skapa en
ämnesövergripande syn på kunskapsinhämtning.”

Skolan har sedan 1992 arbetat fram en organsiationsform med arbetslag. Fortfarande håller
man på att utveckla organsiationen och under vårterminen 2001 har Östgötahälsan besökt de
olika arbetslagen och pratat med de anställda om vad de skulle vilja förbättra. Under lång tid
har de flesta ansett att man har så mycket praktiska saker att diskutera i sitt arbetslag att de
pedagogiska frågorna fallit åt sidan. Detta har resulterat i att arbetslagskonferenserna på
måndagarna ska, med början hösten 2001, delas upp. En måndag i månaden kommer man att
ägna åt ämneskonferenser, en annan måndag ska ägnas åt pedagogiska frågor osv.

Skolan är byggd som ett E med tre längre korridorer som är sammanlänkade på kortsidan med
en korridor. På var och en av dessa utskjutande korridorer jobbar ett arbetslag med ungefär
10-13 lärare och assistenter i varje enhet. Dessa benämns arbetslag X, Y och Z. Varje sådan
enhet har hand om ungefär 100 elever. I varje korridor finns ett arbetsrum och ett
konferensrum kombinerat med fikarum för arbetslaget. I stort sett alla salar som arbetslaget
jobbar i ligger i anslutning till arbetslagets egna utrymme. Detta underlättar vid
handledningstiden då hela skolan har lagt dessa timmar parallellt. Arbetslag X har hand om
7ab, 8ab och 9ab, detta innebär att de arbetar i vertikala arbetslag. Varje klass är indelad i a
och b som tillsammans innefattar cirka 27-30 elever. Klass a innefattar då kanske 13-15 elever
och har sin egen handledare. Handledare och klass träffas varje måndagsmorgon och
fredagseftermiddag förutom under de ämnen som handledaren undervisar i.
Måndagsmorgonen fungerar som planering för kommande vecka. Där får elever information
om vad som ska ske under veckan. Fredagseftermiddagen går till utvärdering av gången
vecka.

Varje måndag har lärarna i arbetslaget arbetslagskonferens, då alla i enheten deltar och tar del
av information som kommer från ledningsgruppen och från andra lärare. På måndagen har
arbetslaget tre timmar till sitt förfogande och under fredagseftermiddagen ytterligare 45
minuter att utvärdera den gångna veckan.
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Ämneskonferenser har skolan hittills haft 1-3 gånger per termin. Då träffas alla lärare i ett
visst ämne och samplanerar kursplaner och många praktiska frågor som rör ämnet, det kan
exempelvis vara nationella prov, temadagar etc.

Skolledningen består framförallt av rektor. Dessutom finns en ledningsgrupp som innefattar
rektor samt en studieledare från varje arbetslag. Den träffas varje fredag och tar då upp saker
som kommit upp i arbetslagen och andra saker som ska beslutas om. Varje onsdag träffas
dessutom studieledarna i en s.k. studieledarkonferens utan rektor, där de kan ta itu med saker
som rektor inte behöver vara med att besluta om. Rektor anser själv att detta system är mycket
bra eftersom dessa studieledare fungerar som hennes tentakler ut till arbetslagen.

Skolplan
Enligt kommunens skolplan finns inga direktiv att skolan organisatoriskt måste arbeta i
arbetslag. Personalen på skolan ska känna att de har medansvar för verksamheten. Det står att
läsa att eleverna ska ha inflytande över verksamheten, att det finns någon som lyssnar och tar
till sig elevernas synpunkter. Både eleverna och deras föräldrar ska uppleva att de är delaktiga
i verksamheten genom att det ska finnas föräldraråd och skolråd. Dessutom står det
uttryckligen att inom grundskolan ska utvecklingssamtal med elever och föräldrar ske minst
en gång per termin.
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Resultat och analys

Inledning

I detta kapitel kommer en genomgång av resultat från fallstudien att presenteras. Under
rubriken: Vilka parter utgör arbetslagets direkta omgivning? kommer huvudfråga 1 från
preciserad undersökningsuppgift att behandlas. Huvudfrågorna 2 till 5 från preciserad
undersökningsuppgift kommer sedan att behandlas partvis i följande ordning: elever,
föräldrar, andra arbetslag, skolledning och sist övrig skolpersonal. De analyser och resultat
som framkommit sammanfattas sedan under kapitlet diskussion.

På grund av det omfattande intervjumaterialet kommer endast citat och tolkningar redovisas i
detta kapitel. Ordagranna citat från bandinspelningen skrivs i kursiv stil och den intervjuade
personen har fått en siffra som anges inom parentesen som följer efter citatet. I tabellen i
metodkapitlet finns alla intervjuade representerade och deras plats i organisationen förklarad.

Vilka parter utgör arbetslagets direkta omgivning?
I den här frågan lades tonvikten på lärarna som ingår i arbetslag X eftersom det är arbetslaget
som enhet som står i fokus.
På frågan om de intervjuade skulle vilja lägga till några parter i den sammanfattande
modellen, gavs följande utvalda citat till svar:

Jag tycker det ser rätt bra ut, ... (7)

Nä, det är de här man har kontakt med regelbundet. (6)

Nej, inte något jag kan komma på. Om du som övrig skolpersonal räknar in skolsköterska och kurator. (5)

Jag tror inte jag kan komma på något. (4)

Innan modellen visades fick de intervjuade själva räkna upp vilka parter de tycker de ofta
kommunicerar med. Elever, andra arbetslag, rektor, lokalvårdare och expeditionen var svar
som kom upp i nästan samtliga intervjuer. Olika lärare betonade olika parter vilket innebär att
alla intervjuade inte nämnde alla parter. Men när modellen visades tyckte de att den stämde.
Någon glömde att nämna elever men när denne såg elevcirkeln i modellen tyckte personen i
fråga att den parten är för självklar.

Alla de fem lärarna ansåg att modellen stämde väl men vissa tillägg kunde dock göras:

Det är i såna fall externa kontakter. Om vi i arbetslaget ska göra något har vi någon form av arbetsfördelning.
Om jag tar kontakt med den instansen, så tar du kontakt med den personalen. Det kan ju röra sig ...nja, Folkets
Park som sköter vår matbespisning, teatrar. Ja... det är ju kontakten med yttervärlden på något sätt. (2)

Fast sen har man ju som SO-lärare även kontakt med yttervärlden då. När det gäller studiebesök, reningsverk
eller museum eller så. (6)

Sedan har du ju också en psykolog, som inte finns på skolan som jag, som lärare också måste ha viss
kommunikation med utifrån vissa elevers behov. Du har socialen, BUP och de myndigheter som jag inte riktigt
räknar in som övrig skolpersonal. Utan de ligger lite vid sidan av eftersom de inte finns hos oss. (5)



Jennie Lundberg
Studie av kommunikation mellan ett arbetslag i skolan och dess direkta omgivning

21

Kommentar: Några av de intervjuade pekar på parter utöver de nämnda i den sammanfattande
modellen. Kommunikationen med dessa parter är givetvis viktig, men det är parter som
arbetslaget kanske inte behöver ha daglig kontakt med. Myndigheter som finns med i bilden
har inga anställda på skolan och behandlas därför inte som arbetslagets direkta omgivning.

Intervjun av skolans rektor gav en övergripande bild av hur ett arbetslags direkta omgivning
ser ut i denna skolas organisation. Rektorns synpunkter var bland annat att ledningsgruppen
skulle ligga som en självständig part mellan arbetslagen och skolledningen. Detta
sammanfattas i följande figur:

(Figur 7. Organisationsmodell över studerad skola. Egen modell.)

I den här modellen visar pilarna de formella kommunikationsvägarna inom organisationen.
Det som kanske måste förklaras är att övrig personal har delats upp i olika parter,
elevvårdspersonal med skolsköterska och kurator bland annat. Navet är det nya arbetslaget,
det är den övriga skolpersonalen dvs lokalvårdare, vaktmästare och cafeteriapersonal. Det är
ett slags praktiskt arbetslag som inte har hand om pedagogiska frågor. Detta arbetslag
kommer att träda i kraft hösten 2001 och de kommer att ha en direkt kommunikation med
rektor. De kommer att ha konferens en gång i veckan och arbeta med praktiska frågor.
Expeditionen har fått en cirkel. Lila Bladet är det protokoll som skickas ut från
ledningsgruppsträffarna, där finns information från alla arbetslagen och som går ut till all
personal på skolan. Denna modell motsäger inte den sammanfattande modellen men den är
mer detaljerad och ger en god överblick på organsiationen på skolan.

Kommunikation mellan arbetslag X och elever
Hur sker kommunikationen mellan arbetslaget och dess omgivning?
Kommunikationen mellan arbetslag X och elever sker på många olika sätt. Oftast informerar
man eleverna i helklass muntligt och skriftligt. Detta sker dagligen. Ibland kommer utskick
med information som rör alla elever, det kan exempelvis röra sig om friluftsdagar, temadagar
eller andra schemabrytande aktiviteter.
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Varje måndag har varje basgruppsledare hand om sin klass och man planerar den kommande
veckan och har tid att diskutera olika saker. Eleverna har fått planeringsböcker där de ska
skriva om det händer något speciellt i veckan, även resultat från prov och läxförhör ska
bokföras. På fredagarna innan dagen är slut har man en utvärdering med sin klass och man
samlar in elevernas planeringsböcker. Dessa läses och signeras av lärarna som ger tillbaka
dem på måndagmorgon. Under veckan ska eleverna ha fått föräldrarnas påskrift i sina
planeringsböcker. I dessa planeringsböcker har läraren chansen att ge eleven personliga
meddelanden.

En gång per termin har man utvecklingssamtal med eleven då man kan prata om hur eleven
har det och hur det går för eleven i respektive ämnen.

Telefon använder man sig sällan av till eleverna, det var bara om det rörde sig om något akut,
att läraren glömt säga något eller om det hänt något under dagen.

Mycket kommunikation går informellt då lärare och elev samtalar innan, under eller efter
lektion. Den informella kontakten kan även innebära att lärare och elev stöter på varandra i
korridoren eller om eleven söker upp en lärare på arbetsrummet av olika anledningar.

E-mail är det ingen som använder sig av, det finns funderingar om hur det skulle kunna vara
praktiskt att använda sig av det.

Jag föredrar att ge dem informationen muntligt. Om det inte är nånting de måste skriva på eller ta hem, då får
de oftast lappar. Men eftersom jag har dem så mycket så repeterar jag väldigt ofta. Så får de oftast
informationen på måndan sen säger jag till en gång extra dan innan om det gäller om fotografering, då säger
jag till dan innan att ok, nu är det fotografering så glöm inte det! Så att det mesta är väl muntligt. (4)

Enskilda muntliga samtal givetvis. Men det sker personligt naturligtvis. Och skriftliga utskick om det gäller hela
skolan, där föräldrarna ska ta del av t.ex. nåt beslut eller att man ska ge sig iväg på någon resa. (1)

Informella vägar, ja där tycker jag den sociala biten, kontaktsökarbiten, att man bara ser en elev. Att man
småpratar lite, det behöver ju inte röra skolarbetet precis. (5)

För det räcker inte om jag står framme vid tavlan och talar om det. Det trodde jag i början, när jag började
jobba att det räckte med att jag sa det en gång så hade eleverna lyssnat på det. Så allt som säges måste oftast
presenteras även skriftligt. Däremot får man inte heller överbelasta dem med skriftlig information för det funkar
inte heller. (6)

Nä, jag har så mycket muntlig kontakt att... det kan hända att jag ringer till en elev om det är något som jag
kommer ihåg att jag glömt att säga och som ska ske imorgon. (7)

Kommentar: En slutsats man kan dra är att den muntliga kontakten är det viktigaste och
vanligaste sättet att kommunicera mellan lärare och elev.

Var finns det brister i denna kommunikation?
Den mest frekventa kommunikationen mellan lärare och elever är den muntliga
kommunikationen. Alla de intervjuade lärarna i arbetslag X, tyckte att den kommunikationen
fungerade bra men de brister som finns är att de ofta är tvungna att repetera den information
de ger sina elever flera gånger:

Det funkar bra i sjuan och åttan men jag känner mig lite frustrerad över mina nior. Trots att de är så stora så
har de mest svårigheter att till sig informationen. Men så verkar det inte som om de lyssnar på varandra heller
och det är lite tragiskt. (6)
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Ja, efter att jag har sagt det tre gånger så lyssnar de! De lyssnar oftast, det gör dom. Det är väldigt sällan som
de missar nånting. (4)

Nja, jag vet inte. Det är lite olika. Eller jag menar det är inget fel på kommunikationen  men om lärarna tar till
sig det och för det vidare det är lite olika. (8)

Det sista citatet kommer från en elev som var missnöjd med kommunikationen mellan sig och
lärarna i arbetslag X. Problemet är huruvida kommunikationen kommer fram eller inte.
Eleven känner inte förtroende för sitt arbetslag och befarar att informationen förvrängs när
den kommer till berörd lärare i andra hand.

Kan vi säga något om varför det finns brister i kommunikationen?
På frågan om varför det finns brister i kommunikationen gavs följande citat som svar:

Sen beror det på vilka elever man har. Är det åttan istället, så skulle jag kunna säga det en gång så skulle alla
komma ihåg det men mina nior är väldigt virriga och flyktiga så där så att de behöver tjatas på. (1)

Gruppsammansättningen. Det är många svåra element i samma grupp. Vid samma undervisningstillfälle kan
samma fråga dyka upp fem gånger. Det händer inte i sjuan och åttan utan där lyssnar man på varann på ett
annat sätt. (6)

Kommentar: Detta kan vara en kombination av överbelastning och acceptansbrist. Att
eleverna är inte mottagliga för all information som ges. Dels så har de mycket att tänka på,
dels kanske de inte vill lyssna på sin lärare.

Det är väl inte lika intressant när... för en del lärare är det väl lite jobbigt att man måste gå omvägar och snacka
med en massa om jobbigt folk och ta upp saker för en massa folk och att de inte orkar. (8)

Kommentar: Detta kan tyda på acceptansbrist från lärarnas sida, att man inte lägger så stor
vikt vid vad eleverna har att säga.

Hur kan kommunikationen organiseras för att fungera väl?
Kommentar: Det är viktigt att lärarna bemöter elevernas synpunkter med respekt. Det handlar
om större saker än själva undervisningen om t.ex. eleven har problem med någon lärare på
skolan, att de behöver söka ledighet eller något annat som har med elevens skolsituation att
göra. Det är viktigt att det finns någon till hands. På många skolor finns oftast inte
mottagningstid hos rektor och det är sällan skolor har skolsköterska och kurator på plats på
skolan. Problemen med att elever inte lyssnar och tillgodogör sig information är mer ett
pedagogiskt problem och kan inte lösas organisatoriskt.

Kommunikation mellan arbetslag X och föräldrar
Hur sker kommunikationen mellan arbetslaget och dess omgivning?
Den formella kommunikationsvägen är planeringsböckerna eleverna har fått att använda sig
av i skolan. Tanken är att den ska fungera som en kalender där de skriver upp saker de måste
komma ihåg gällande tider, aktiviteter, prov, läxor, provresultat etc. Den boken ska vandra
mellan elever, lärare och föräldrar och fungera som informationslänk mellan de tre parterna.

Andra formella kontakter är utvecklingssamtal. Där har man ett personligt möte mellan elev,
förälder och lärare. Dessa utvecklingssamtal ska man som klassföreståndare hålla med varje
elev minst en gång per termin. Elevvårdskonferensen är även det en formell kontakt. Det är ett
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möte med en elev som inte som sköter sin skolgång ordentligt. I det fallet sitter rektor med i
konferensen. Föräldramöten hör också till de formella kontakterna. Dessa varierar från klass
till klass. Vissa klasser har dem oftare än andra men normalt är det föräldramöte en gång per
termin.

Utskick som kräver förälders påskrift av olika skäl är ganska vanligt förekommande. Så fort
skolan ska på utflykt måste en lapp ut med information om utflykten och sedan måste
föräldern ge sitt medgivande att eleven får följa med på utflykten. Andra utskick med
information om olika aktiviteter förekommer också.

De informella kommunikationsvägarna handlar mest om att elevens klassföreståndare ringer
hem till föräldrarna. Detta kan bero på att det hänt något där eleven är inblandad eller också
kan det vara att eleven måste påminnas om någonting läraren glömt att säga under dagen.

Var finns det brister i denna kommunikation?
På frågan var det brister i kommunikationen mellan arbetslaget och föräldrar gavs följande
citat som svar:

Överlag tycker jag att det fungerar ganska dåligt. Ehh, jag känner inte att..., och det har jag känt ända sen jag
började att, ialla fall de här föräldrarna som jag har nu, de kontakter... de kontaktar mig enbart  när det gäller
saker som ja... negativa saker. (4)

Det finns ju alltid, det finns alltid undantag i varje klass, låt oss säga ett eller två undantag i varje klass och det
finns många skäl till att det inte fungerar bra. (1)

...jag vill ju ha mycket kontakt med föräldrarna men jag skulle vilja ha mer aktivitet från föräldrarna. (5)

Däremot tycker jag inte att det gör det när jag använder blanketter före utvecklingssamtal och... alltså den
formaliserade kontakten mellan mig, som jag är ålagd att göra, den tycker jag sällan fungerar. (7)

Många av lärarna var nöjda med den kommunikation de har med föräldrarna.
Kommunikationsvägarna med föräldrarna är ofta bra men det lärarna efterfrågar är ett
engagemang från föräldrarna. De berättar att det gäller att vara rak och säga sanningen även
när den svider lite. Man måste vinna föräldrarnas förtroende så har man lättare att föra en
diskussion. En lärare ansåg att den formella kommunikationen försvårade kontakten med
föräldrarna.

Kan vi säga något om varför det finns brister i kommunikationen?
De intervjuade lärarna hade några idéer om varför kommunikationen brister mellan
arbetslaget och föräldrar:

Därför att om jag får ett meddelande från en annan lärare där det står så här.. sen ska jag träffa föräldrarna på
ett utvecklingssamtal och informera om nåt ämne och så står det såhär: Medel, godkänt. 38 på sista provet, två
från VG. Så är det väldigt lite substans för mej att prata med föräldrarna om. (7)

Kommentar: Här finns en risk för förvrängning. Det som en annan lärare har skrivit ska tolkas
av klassföreståndaren och sedan gå vidare till elev och förälder.

Att man tänker att nu ska jag prata med den här elevens mamma och pappa och så visar det sig att den här
föräldern har en ganska svag ställning mot sitt barn. (6)
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Kommentar: Detta indikerar acceptansbrist. Föräldern lyssnar mer på sitt barn än det läraren
säger. Det kan kanske vara svårt att inte ta det personligt när någon annan kritiserar ens barn?

Det jag tycker eller känner är på nåt sätt att det är många föräldrar som släpper greppet om eleverna när de väl
kommer till  skolan. Då har de liksom lämnat över till oss eller till mig. Och då förutsätter dom att vi sköter hela
ruljansen istället för att kontakta mig eller skriva i planeringsboken om det finns något vi kan hjälpa till med.
Eller som vi ska hjälpa till att påminna om eller nånting sånt. Det känns inte som att de tycker att det är så
viktigt. (4)

Kommentar: Detta kan även det tolkas som acceptansbrist då föräldrarnas attityd mot skolan i
stort komplicerar samarbetet mellan hem och skola.

Föräldern som intervjuades tyckte att den haltande kommunikationen som kan uppstå mellan
föräldrar och skola nog inte beror på skolan. Om man som förälder vill sätta sig in i sitt barns
skolarbete så gäller det nog att engagera sig mer. Under denna termin hade denne förälders
barn haft vikarie och kommunikationen har varit obefintlig. Ingen kallelse till
utvecklingssamtal har synts till på hela terminen. En fara kan vara när ordinarie lärare av
någon anledning tvingats bort från sin tjänst och vikarie sätts in, att all rutin försvinner.
Föräldern har inte sett till planeringsboken under hela vårterminen.

Hur kan kommunikationen organiseras för att fungera väl?
Kommentar: Det är viktigt att det finns någon sorts rutin för vikarier som sätts in under lite
längre period för föräldrakontakten m.m.

Det var många som inte alls visste hur man ska främja samverkan mellan hem och skola, att
få föräldrarna mer engagerade. Öppet Hus är populärt och antalet besökande föräldrar är stort.
Har skolan en åhörarvecka då föräldrar får komma och titta på den vanliga undervisningen,
kommer nästan ingen. Kommentar: Det är mycket besynnerligt!

Kommentar: Saker att tänka på är att från början skapa så bra kontakt med föräldrarna som
möjligt. Att ha ett möte redan i sexan med sina nya elever och föräldrar. Gärna ringa och
presentera sig. Många föräldrar ser skolan som en sorts inrättningsmyndighet och det får dem
att känna sig osäkra. Det är nog viktigt att bryta isen och skapa en naturlig kontakt med
föräldrarna, så att kommunikationen kan ske friktionsfritt.

Kommunikation mellan arbetslag X och andra arbetslag
Hur sker kommunikationen mellan arbetslaget och dess omgivning?
Mellan arbetslag X och de andra arbetslagen talar man om två olika sorters kommunikation.
Den första är den organiserade kommunikationen vilken går mellan arbetslagen via
studieledarna. De träffas på två olika konferenser per vecka. Här agerar studieledarna
informatörer från arbetslagen till rektor och sedan från rektor tillbaka till arbetslagen igen.
Protokoll som förs den här vägen kallas Lila Bladet och skickas ut till all personal på skolan
en gång i veckan. På detta sätt kommunicerar arbetslagen på ett formellt sätt. Till denna
sortens kommunikation hör även ämneskonferenserna. Det har haft få av dessa konferenser
under en längre period men nu har man schemalagt det och det kommer att vara en
ämneskonferens en gång i månaden.

Den andra sortens kommunikation är de informella vägarna. Det handlar i första hand om att
man söker upp någon från ett annat arbetslag eller att man råkar på varandra ute i korridoren
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eller kopieringsrummet. Det händer väldigt sällan att man ringer till varandra i de olika
arbetsrummen. Kanske måste frågorna man har lösas mer praktiskt och att man därför måste
träffas personligen? Ett annat tillfälle man träffas kan vara i personalrummet där en del äter
sin medhavda lunch. Det är ofta samma personer som träffas där och äter lunch. Lappar med
små meddelanden är ofta förekommande om man sökt upp någon men att denne inte finns på
plats.

Precis i slutet av vårterminen 2001 har skolan installerat Yahoo Messenger i personalens
personliga bärbara datorer de fått i samband med ITiS-projektet de deltagit i. ITis betyder IT i
skolan och det handlar i stort om hur man ska använda datorer i skolan. Yahoo Messenger är
ett chatprogram och de som har sina datorer online kan alltså skicka små meddelanden till
varandra. Alla de intervjuade nämnde just denna nyhet och alla var mycket positiva till det.
Detta innebär att de kan fråga om saker och snabbt få svar eller också får man snabbt reda på
om personen ifråga är tillgänglig. Någon tyckte att det var ett mycket bra sätt att främja
trivseln bland personalen på skolan. Man kunde busa lite via nätet och prata om annat än
arbetet.

Var finns det brister i denna kommunikation?
På frågan om vilka av de tidigare nämnda kommunikationsvägarna som inte fungerar
tillfredsställande, gavs följande citat som svar:

Jag tror att det finns andra delar som kan bli mera... där vi tycker att vi talar förbi varandra, eller att vi inte fått
information om beslut. Jag tror att det är ganska högt upp... så att säga..eh, att det egentligen ligger på någon
formell nivå. Att man har bestämt i ett arbetslag att man ska göra en viss sak, och på nåt sätt har det skett en
kommunikationsmiss och jag har inte fått tagit del av informationen. (2)

När de andra arbetslagen fattar beslut som gäller deras elever, som också påverkar oss eftersom vi har deras
elever i t.ex b-språksundervisning. Såna saker borde man kunna samplanera på en skola automatiskt. (6)

De intervjuade tyckte samtliga att den formella kommunikationen förbättrats sedan man infört
studieledarna som informationslänk mellan arbetslag och skolledning. Men den brist som kan
tänkas finnas är om det uppstår en kommunikationsmiss. Det kan vara att en lärare har varit
slarvig och inte läst det Lila Bladet och på så vis inte har fått reda på beslut som fattats i de
andra arbetslagen. Ibland finns inte all information med på Lila Bladet och man har satt upp
ett anslag till andra arbetslag och då gäller det att man som individuell lärare kollar upp
anslagstavlorna.

Vi har ju studievägledare i varje arbetslag som träffas en gång i veckan och diskuterar sina arbetslag
tillsammans i grupp, annars så kommunicerar vi inte så speciellt mycket med de andra arbetslagen förövrigt
utan det är ju vid ämneskonferenser som vi träffas vid i ämnena då och då är det ju alla arbetslag. Och annars
så är det ju enbart i korridorerna som man slänger ett par ord och pratar lite. Men annars umgås man inte
speciellt mycket mellan arbetslagen som i ett arbetslag. (4)

Dels så jobbar vi lika tufft allihopa. Vi har våra egna arbetsrum, egna konferensrum. Det innebär att på vår
skola är personalrummet ingen gemensam samlingsspunkt. Den informella vägen försvinner lite. (5)

En brist är att man inte lär känna nytillkomna lärare på skolan som sitter, hamnar i ett annat arbetslag. Det är
jättesvårt för man träffar dem så oerhört lite. Det kan gå nästan en hel termin innan man vet vad vederbörande
heter. Det är en brist. När arbetslagen inte fanns på samma sätt, då umgicks ju alla anställda i personalrummet,
varje rast. Och man beblandade sig med varandra och man lärde känna varandra men nu ... det är alltså en
brist för en själv, inte en brist för den nytillkomne givetvis. För den nytillkomne känner en enorm trygghet i sitt
arbetslag. (1)
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Kommentar: Bland de informella kommunikationsvägarna kan en brist vara att man som ny
inte träffar personal tillhörande andra arbetslag. Det tar mycket lång tid att lära känna annan
personal än just de man arbetar tillsammans med. Då får den enskilde individen ta på sitt
ansvar att lära känna personal och elever som inte arbetar i den egna enheten. Det försvåras av
att skolans gemensamma personalrum inte används då arbetslagen fikar och konfererar i sina
egna arbetsrum.

Nu har vi tre arbetslag som tillsammans bildar skolan. Och i och med att vi består av tre ganska lika enheter, så
finns det ju tendenser, det är en möjlighet men också en fara att låta arbetslagen utbilda alltför mycket egna
kulturer. Vi kan ju ha familjer med ett barn i X och ett i Y. Och jag tror att det kan bli förvirrande om vi arbetar
väldigt olika. Eller har olika uppfattningar eller regler och så. Så kanske är det så att ha en sån smidig
kommunikation som möjligt, så att man måste vara ganska sampratad. För jag tror ju spretigare arbetslagen
blir, desto sämre kommunikation mellan dem blir det. (2)

En annan nackdel är att jag tycker att man bygger upp tre institutioner i ämnena. Det betyder att vi köper in sånt
som vi tycker är bra till vårt arbetslag för att använda i vår undervsning, jag förmodar att de andra gör
likadant. (7)

Kommentar: En tredje brist är att arbetslagen blir mer och mer olika. De har blivit mycket
självständiga och får besluta om egen budget, schemabrytande aktiviteter, öppet hus m.m.
Detta kan leda till att familjer med barn i de olika arbetslagen kan få olika information från
skolan. Dessutom ansvarar arbetslagen för material som ska användas i undervisningen och
det kan leda till att kursplanerna ser olika ut. En del lärare ansåg att om arbetslagen blir för
självständiga tar man mindre och mindre hänsyn till beslut och arbetssätt i de olika
arbetslagen. Detta kan skapa en ond cirkel med resultatet att man kommunicerar mindre och
mindre mellan arbetslagen

Kan vi säga något om varför det finns brister i kommunikationen?
Några orsaker till varför det finns brister kan utläsas av följande citat:

Tidsbrist, tror jag! Eller jag vet att det är det. Tidsbrist. Vi har så mycket, undervisning tar tid och planering tar
tid dessutom så har vi ofta de måndagar vi har konferenser så har vi så uppbokat schema att vi inte kan umgås.
(4)

När det blir för mycket så kommer man efter med protokollskrivandet. (6)

Kommentar: Dessa två citat kan tolkas som överbelastning. Man har inte tid att prata eller
umgås mellan arbetslagen.

Eh, det kan bero på min sida, jag kanske har varit slarvig med informationsbladet jag borde ha läst. (2)

Kommentar: Detta citat indikerar filtrering. Det är mycket möjligt att man omedvetet missar
delar av den information som ges.

Inte till 100 procent kanske men bättre än förut i alla fall. Det finns lite kvar av det här att vi är ett arbetslag och
ni ett annat och vi är mycket bättre. Det börjar bli bättre. (6)

Vi har full upp med dom. Jag sköter mitt och andra får sköta sitt. Det är inte bra. (7)

Kommentar: Detta tyder på en viss acceptansbrist mellan arbetslagen. Det kan finnas en viss
prestige mellan arbetslagen, man kan vara ovillig att lyssna på de andra arbetslagens idéer och
försöka lösa saker på sitt eget vis.



Jennie Lundberg
Studie av kommunikation mellan ett arbetslag i skolan och dess direkta omgivning

28

Hur kan kommunikationen organiseras för att fungera väl?
Skolan är medveten om att det funnits brister i just den sidledes kommunikationen i sin
organisation. Man har tillkallat Östgötahälsan som har varit ute i de olika arbetslagen och där
har det diskuterats olika lösningar. Man har kommit fram till att arbetslagskonferenserna på
måndagarna ska styckas upp. Första delen av måndags-eftermiddagarna har de enskilda lagen
en egen konferens. Den andra delen av dessa eftermiddagar är avsedd för varierande
konferenser enligt ett rullande schema. Varje månad ska denna konferenstid innefatta
elevvårdskonferenser, ämneskonferenser, pedagogiskt arbete och ämnesomgripande arbete.
Vid detta arbete går man till de andra arbetslagen och ger varandra tips och idéer. Man ska
även arbeta fram en gemensam kursplan i varje ämne för varje årskurs så att undervisningen
blir mer lik i alla arbetslagen. Alla elever ska ha samma grund att stå på när de går ut
grundskolan.

Kommentar: En annan tanke är att inte driva arbetslagstanken för hårt utan att man kan jobba
mellan arbetslagen. Att inte göra arbetslagen för självständiga. Att lärarna måste kunna fatta
egna beslut om mindre saker för att effektivisera arbetslagets arbete. Allting måste inte
diskuteras gemensamt.

Kommunikation mellan arbetslag X och skolledning.

Hur sker kommunikationen mellan arbetslaget och dess omgivning?
Den första kommunikationsvägen är den formella där man via studieledarna kommunicerar
mellan rektor/ledningsgruppen och arbetslagen.Varje vecka kommer utskicket det Lila Bladet.
Den andra, den informella kommunikationsvägen innebär att man söker rektor eller någon ur
ledningsgruppen personligen. Varje läsår har man ett medarbetarsamtal, d.v.s. att personalen
har ett personligt möte med rektor. Man pratar om hur man trivs med sitt arbete, utveckling i
sitt arbete, presenterar sitt arbete etc.

Var finns det brister i denna kommunikation?
De intervjuade hade vissa synpunkter på var kommunikationen med skolledningen brister och
så här sade fyra fem lärare i arbetslag X:

Man har inte tid att gå in och ha ett samtal eller likadant så känner jag ofta det att, jag har ju
kompetensutvecklat mig och gör man det för kompetensutvecklingspengar från skolan så ska man redovisa det
på nåt sätt och jag har ju skrivit rescensioner bl.a. om böcker och jag har läst en extra kurs och så så känns det
aldrig som om jag kommer att få tid att presentera det för rektorn... (4)

Men det är lätt hänt att rektor missar kontakten med arbetslagen, och den har ju studieledaren istället eftersom
de är en del av arbetslaget. Jag skulle önska att rektor hade mer tid att vara mer personligt delaktig i
arbetslagets arbete så hon visste mer om vad som händer. (6)

...eftersom jag själv är studieledare, och jag är rätt noga med att de synpunkter och det som kommer upp på
måndagsmötena i arbetslaget verkligen kommer fram till skolledningen. Sen får de olika prioritet där. Beroende
på vad det är för nånting. Eh, sen kan jag ibland tycka att vägen tillbaka inte alltid fungerar så bra, till
arbetslaget. Där tycker jag att det är lite sista minuten och inte den här att man har... att man är steget före. Där
tycker jag att vi ibland får saker i lite sista minuten. Och det är inte så snabbt, att även om vårt arbetslag består
av 100 elever och elva lärare, så är det inte alltid så snabbt att fixa till saker. Vi har ju en planering också som
ska skötas och jobbas med och då måste man få tid på sig att fatta beslut. Och ibland har vi väldigt kort om tid.
(5)

Informellt så fungerar den, om det nu är så att skolledningen finns här på skolan. Min uppfattning är nog att
skolledningen är ... om jag ska vara... säg att skolledningen finns här 60 procent av tiden, då har jag varit rätt så
snäll. Rektor är nog inte är så här mycket. (7)



Jennie Lundberg
Studie av kommunikation mellan ett arbetslag i skolan och dess direkta omgivning

29

Kommentar: Samtliga lärare inom arbetslaget tyckte att de brister som finns handlar om
tidsbrist. Det tolkas som en stor överbelastning på skolledningen. Den består av endast en
rektor och det är mycket möten som denne måste närvara vid. Studieledarna ingår i och har all
kontakt med arbetslagen. Därför är det lätt att rektor missar personlig kontakt med de övriga i
arbetslagen. Rektors uppfattning är ändå att den informella kommunikationen fungerar.
Lärarna upplever skolledningens frånvaro från skolan som ganska stor och de önskar att
denne ska vara på plats i större utsträckning. Det fanns även önskemål att rektor ska komma
och se hur arbetslagen fungerar när de jobbar tillsammans och även se hur läraren och
eleverna fungerar när de arbetar tillsammans ute i klassrummen.

Hur kan kommunikationen organiseras för att fungera väl?
Kommentar: Ett sätt att lösa överbelastningen organisatoriskt är att använda sig av en
pedagogisk ledare och en administrativ ledare. Men samtidigt är denna organisation som nu
finns på skolan mindre hierarkisk d.v.s. att skolledningen står närmre de anställda. Det känns
inte så svårt att gå till skolledningen när arbetslaget med studieledaren ingår i
ledningsgruppen.

Kommunikation mellan arbetslag X och övrig skolpersonal.

Hur sker kommunikationen mellan arbetslaget och dess omgivning?
I den sammanfattande modellen finns cirkeln med övrig skolpersonal. Till den parten hör
vaktmästare, lokalvårdare, cafeteriapersonal, skolsköterska, kurator, bemanningen på
expeditionen. Skolan har ingen egen matbespisning. Eleverna går till Folkets Park och äter sin
lunch där.

Kommunikationsvägarna mellan arbetslag X och den övriga skolpersonalen är mindre
utvecklad än mellan arbetslag X och de andra parterna. Ofta får man kontakt genom att man
stöter på varandra runt om på skolan. Vill man något speciellt så söker man upp berörd person
och får hjälp. Små lappar i klassrummen kan informera lärarna om att stolarna måste upp vid
dagens slut, annars tvättas inte golvet. Vaktmästaren kan man numera nå via chatprogrammet
Yahoo Messenger.

Under vårterminen 2001 arbetade man fram ett nytt arbetslag: Navet. Det är ett arbetslag som
har hand om alla praktiska uppgifter på skolan och dit tillhör alla som räknades upp som övrig
personal förutom vårdteamet. Den stora skillnaden nu är att den här personalen kommer ha
direkt kontakt med rektor genom konferens en gång i veckan. De beslut som fattas på dessa
konferenser kommer via rektor och studieledarna att gå ut till de andra arbetslagen. Förut
fanns det en personalkonferens där all personal träffades och diskuterade olika frågor. Oftast
blev det många lärarfrågor som diskuterades och den övriga personalen tyckte att det var en
onödig konferens. Därför kommer förhoppningsvis den nya organsiation med Navet att bli
mer effektiv för den personal som ingår i Navet.

Skolsköterskan och kuratorn på skolan tillhör det som kallas vårdteam. De kommer in till
arbetslag X var tredje vecka och informerar om vad som händer med elever.

Många lärare använder sig av den personal som befinner sig på expeditionen. Genom denne
person lämnas ett meddelande som sedan kommer fram till den personal man behöver få tag
på. Detta är en mellanhand som visade sig användas flitigt. Någon påpekade att expeditionen
ofta vet var den övriga personalen finns att få tag på.
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Var finns det brister i denna kommunikation
Det fanns inte så mycket brister i kommunikationen mellan arbetslag X och den övriga
skolpersonalen. Man talade om att det alltid gick att få tag på den personal man behöver
assistans av. Det som nämndes som brist är:

Det har varit små lappar på katedern där det står: Glöm inte att ställa upp stolarna, annars så städar vi inte
golvet. Där just den kommunikationen vi haft och det där känns ju rätt så... jag vet inte... torftigt. Det är ju inte
det det ska va utan det ska ju va lite mer, som jag sa att de måste ju se lite hur vi jobbar och vi måste se hur de
jobbar och respektera varann. (2)

Kan vi säga något om varför det finns brister i kommunikationen?
En viss acceptansbrist ger sig tillkänna i ett påstående som detta:

Men det är väl det att vi har olika frågor och olika frågeställningar olika problem som gör att vi är skilda. (2)

Genom att man tillhör olika yrkesgrupper är det möjligt att man finner det svårt att konversera
med den övriga personalen om något annat än om man behöver hjälp med något eller tala om
att något är fel.

Hur kan kommunikationen organiseras för att fungera väl?
En förbättring ska genomföras genom att skapa en formell kommunikationsväg. Det nya
praktiska arbetslaget Navet sätter igång sitt arbete hösterminen 2001. Den lokalvårdare som
intervjuades var mycket positiv och berättar att en formell kommunikationsväg är mycket
effektivare. Kommentar: Ett problem som kan uppstå dock, är att arbetslaget blir mer isolerat
vilket leder till en sämre kontakt med den övriga personalen och den enskilde läraren.
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Diskussion
Fallstudien behandlar endast ett specifikt arbetslag och dess direkta omgivning, men vissa
generella slutsatser kan ändå dras utifrån de resultat som intervjuerna gett, sammantaget med
det teoristöd som ges i referensramen. En av de viktigaste punkterna som kan nämnas är
problemet med isolationen mellan olika arbetslag på en skola. Detta enligt fallstudien, är ett
tydligt problem i den studerade skolan men man kan mycket väl tänka sig att många andra
skolor som arbetar i arbetslag har liknande problem.

I referensramen diskuteras vertikal och horisontell arbetsdelning, samt uppåtriktad,
nedåtriktad och sidledes kommunikation. Den vertikala arbetsdelningen som finns på den
studerade skolan, med andra ord delningen mellan rektor, studieledare, lärare och elever, är
inte av sådan art att den hindrar kommunikationen mellan de olika parterna i alltför stor
utsträckning. Snarare är denna kommunikation i både uppåtgående och nedåtgående riktning
ganska frekvent. Särskilt väl verkar kommunikationen mellan arbetslaget, via studieledaren
till rektorn fungera. Även rektor anser att den existerande organisationsformen, där
studieledarna fungerar som rektorns tentakler ut till arbetslagen, fungerar väl. Detta är ett
exempel på en organisationsform som verkar för både god uppåtriktad och nedåtriktad
kommunikation. Problemet på den studerade skolan är den sidledes kommunikationen mellan
de olika arbetslagen. Denna horisontella arbetsdelning gör att arbetslagen är organisatoriskt
ganska självständiga, vilket har både positiva och negativa aspekter. En negativ aspekt kan
vara att om arbetslagen blir för självständiga och bildar sina egna kulturer i för stor
utsträckning kan detta leda till att den sidledes kommunikationen arbetslagen emellan
försämras. De viktiga informella kommunikationsvägarna riskerar att försvinna då lärare som
tillhör olika arbetslag inte beblandar sig med varandra. Det kan komma att uppstå en viss
konkurrens mellan arbetslagen och det blir svårare att lösa gemensamma frågor. Man anser att
man ska sköta sitt eget ansvarsområde och strunta i de andras. Denna attityd kan även gå ut
över elever. Om en elev från ett annat arbetslag behöver hjälp med något så måste man som
vuxen personal på skolan hjälpa eleven oberoende vilket arbetslag eleven tillhör.

Fyra olika huvudorsaker till kommunikationsproblem tas upp i referensramen. De fyra är:
förvrängning, filtrering, överbelastning och acceptansbrist. Tänkvärt i den organsiation med
arbetslag som studerats, är att kommunikationen har försvårats sidledes men förbättrats
mellan chef och anställda. Eftersom studieledaren som är en del av arbetslaget sitter med i
ledningsgruppen är det aldrig svårt att framföra problem. Detta leder till en minskad risk för
acceptansbrist mellan ledningsgrupp och arbetslag, då studieledaren själv har intresse i
arbetslaget. Även risken att informationen filtrerats eller förvrängts har minskat lite grand,
detta då gränsen mellan skolledning och lärare suddats ut en aning. Alla de intervjuade känner
förtroende för ledningsgruppen. Fler var däremot skeptiska till kommunikationen mellan
arbetslagen, alltså den sidledes kommunikationen. Det har visat sig vid flera tillfällen att all
information inte kommit med i det utskick som alla anställda får en gång i veckan. Finns då
ett beslut från något arbetslag inte med i utskicket är det svårt för övrig personal att få veta
vad som händer i det arbetslaget. Helt klart finns brister i denna sidledes kommunikation som
kan bero på filtrering. Problemen i den sidledes kommunikationen kan även härledas till
överbelastning, då lärarna på grund av sin arbetsbelastning inte har tid att upprätthålla
kommunikationer med andra arbetslag. Till sist kan även acceptansbrist ses som en anledning
till den bristande kommunikationen. Varje arbetslag skapar sig en egen bild om hur saker och
ting bör skötas och är kanske inte intresserade av att lyssna på andra arbetslags idéer.
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Vad kan man då göra för att motverka problemen med den sidledes kommunikationen mellan
de horisontellt delade arbetslagen? Det är viktigt att hålla de informella
kommunikationsvägarna öppna och inte isolera arbetslagen för mycket. Ett sätt är för skolan
att inte driva arbetslagstanken för hårt. Det måste ges tid och tillfälle för personal att
kommunicera med varandra. Ett sätt skulle kunna vara att ha ett gemensamt personalrum. På
den studerade skolan tog man tid från arbetslagen och gav den tiden till annat arbete som
kräver att man träffar andra arbetslagsmedlemmar. Det kanske är nödvändigt att schemalägga
sådant arbete för att det ska fungera. Annars är det nog lätt hänt att man stannar kvar i sina
arbetslag av bekvämlighetsskäl. För att sammanlänka skolan ännu mer är det nog bra att
skolan arbetar fram en gemensam kursplan för varje årskurs i varje ämne. Om arbetslagen
själva är ansvariga för materialinköp är det viktigt att veta vilka riktlinjer man ska hålla. Alla
elever på skolan borde få en likvärdig kunskapsgrund att stå på. Eleverna är även de noga med
hur de olika arbetslagen arbetar. Risken finns att arbetslagen får en stämpel som roligt eller
tråkigt. Eleverna ska kunna gå till skolan och vara trygga i vetenskapen om att alla behandlas
lika. En positiv nyhet på skolan är det chatprogram som installerats. Det har förbättrat
kommunikationsflödet mellan arbetslagen. Det är en ganska enkel lösning som ökat trivseln
mellan personalen. Bara genom detta har man öppnat ett avslappnat sätt att kommunicera och
man kan skoja med varandra. Detta passar kanske inte alla skolor, men det essentiella är ändå
att man är öppen för att söka enkla lösningar på sådana problem.

Ett annat problem som denna undersökning indikerar är risken för kommunikationsproblem
mellan arbetslaget och föräldrar vid situationer då denna kontakt ansvaras för av vikarie. En
vikarie är kanske inte insatt i de rutiner som finns för föräldrakontakt, utvecklingssamtal med
mera. Detta kan tänkas vara ett vanligt problem i dagens skola, där bristen på behöriga lärare
tvingar många skolor att i hög grad anställa vikarier både för kortare och längre perioder. För
att komma tillrätta med detta problem är det av stor vikt att en vikarie får ett starkt stöd från
de övriga lärarna i arbetslaget. Särskilt viktigt är detta givetvis när det gäller långtidsvikariat,
då vikarien kan vara tvungen att ta ett stort ansvar gentemot föräldrar. En metod att underlätta
för en vikarie är att utse en mentor i arbetslaget, som kan finnas till hands för att svara på
frågor och hjälpa till. En annan god idé kan vara att se till att vissa grundregler och tips finns
nedskrivna för att lättare ge vikarien en god arbetsbeskrivning.

Ett önskemål från lärarnas sida, visar undersökningen på, är ett större engagemang från
föräldrar. Det finns en viss distans mellan skolan och hemmet. Det är svårt att peka på vad
detta beror på men en orsak kan vara att skolan ses som en inrättningsmyndighet. Föräldrarna
släpper sitt ansvar om sina barn när de är i skolan. Denna attityd lämnar mycket litet plats åt
samarbete mellan dessa två parter. Föräldern som intervjuades erkände sitt brist på
engagemang men det fanns tecken på slarv från skolans sida. Förälderns barn hade haft
vikarie hela terminen och all kommunikation hade brutits. Det hade inte ens kommit en
kallelse till utvecklingssamtal. Det står klart och tydligt skrivet i kommunens skolplan att alla
elever med föräldrar ska ha ett utvecklingssamtal per termin. Vad ska skolan göra för att få ett
större engagemang från föräldrarna? I Lpo 94 står det att skolans och vårdnadshavarnas
gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för
barns och ungdomars utveckling och lärande. (Lpo 94) För att detta ska fungera i praktiken är
nog skolan den part som måste ta initiativet. I den teori som studerats i referensramen ser man
på föräldrarna som en hierarktiskt sett lägre stående part än arbetslagen. Detta synsätt måste
man kanske försöka ändra på och istället betrakta föräldrarna som en resurs på samma
hierarkiska nivå som arbetslagen. Föräldrarna får inte känna sig underlägsna i förhållandet till
skolan. Det är bra om läraren i god tid tar kontakt med de föräldrar vars barn snart ska börja
på skolan, presenterar sig och berättar om sig själv och skolan. Det är viktigt att bryta isen och
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tala om för föräldrarna att man finns där för deras barns skull och att man tillsammans kan
arbeta för barnens bästa. Om föräldrarna informeras om hur skolans organisation ser ut och
hur de själva är en viktig del av den, så är det lättare att få ett ökat föräldraengagemang. Man
måste skapa en naturlig kontakt och naturliga kommunikationsvägar. Ofta känner sig nog
föräldrar lite osäkra när det gäller skolan och dess organsiation. De kanske aldrig får chansen
att känna sig delaktiga i skolans värld.

Sammanfattningsvis är arbetslag en bra organsiatorisk form där ett lag arbetar med en grupp
elever som hela laget lär känna väl. Den arbetsformen med så strikt organiserade arbetslag
infördes 1992 på den skola som undersökts. Det är alltså en ganska ny företeelse på den
skolan, men många skolor i landet befinner sig i samma process och det finns fortfarande
utvecklingsarbete att göra. Varje skola måste hitta sin egen modell som passar för just för den
skolan.

Avslutningsvis

Denna undersökning skulle kunna utvecklas mycket mer och det skulle vara intressant att göra
en mer omfattande undersökning. Att få göra en jämförelse med andra skolor som arbetar i
arbetslag och se om resultaten som framkommit i denna undersökning är generella eller
väldigt specifika för den studerade skolan.



Jennie Lundberg
Studie av kommunikation mellan ett arbetslag i skolan och dess direkta omgivning

34

Referenslista

Skriftliga källor

Assermark, G. & Sörensson, K. (1998), Arbetslag i skolan. Liber AB, Stockholm.

Berg, G, Brettell, E, Lindeskog, L, Nytell, U, Söderström, M, & Yttergren, M (1987), Skolans
arbetsorganisation – vad är det? Studentlitteratur, Lund.

Dalin, P. (1994), Skolutveckling Teori. Liber Utbildning AB, Stockholm.

Ekholm, M. (1998), Skolor som arbetsmiljö. Högskolan i Karlstad.

Lawless, D.J. (1979), Organizational Behavior – The Psychology of Effective Management.
Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs.

Patel, R. & Davidsson, B. (1994), Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra
och rapportera en undersökning. 2 uppl. Studentlitteratur, Lund.

Robbins, S.P. (1990), Organization Theory – Structure Designs an Applications. Prentice-
Hall Inc, Englewood Cliffs.

Starrin, B. & Svensson, P. (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori . Studentlitteratur,
Lund.

Åberg, K. (1999), Arbetslag i skolan. Ekelunds Förlag AB, Solna

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Utbildningsdepartementet.

Förskole och skolplan, Kommun i Östergötland.

Utvecklingsplan, Den studerade högstadieskolan.

Muntliga källor
Ett stort tack till:

Birgitta Wessman
Christina Meijer
Bodil Ossiansson
Madeleine Töyrä
Petra Regnstrand
Anders Gustavsson
Jonas Jakobsson
Kerstin Levin
Lena Skoog



Jennie Lundberg
Studie av kommunikation mellan ett arbetslag i skolan och dess direkta omgivning

35

Bilagor

Bilaga 1: Intervjufrågor

Att förklara: Presentera mitt ex-jobb. Uppsatsens syfte.
Kommunikation med arbetslagets direkta omgivning, dvs parter som jobbar med arbetslaget
dagligen.

Vem intervjuas och vad har denna person för funktion i skolans organistaion?

Att ta med: en bild av min modell + ett extra papper med mindmap över olika
kommunikationssätt.

1a) Vilka parter kommunicerar arbetslaget med? (Vänta på svar och sedan efter ett tag fram
modellen.)

1b) Vad tycker du om den här modellen?

2)  Hur kommunicerar du med den här parten/cirkeln? (Ta fram papper med mindmap över
olika kommunikationssätt om det känns svårt att komma på olika sätt för den intervjuade. Vi
använder denna följdfråga på alla parten den intervjuade nämner i fråga 1.)

3) Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan er och den parten? (Vi använder denna
följdfråga på alla parter den intervjuade nämnt i fråga 1.)

4) Varför tror du det finns brister i kommunikationen med den parten? (Om det finns några
brister?)

5)  Har du egna förslag till förbättringar?
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Bilaga 2: Mindmap över kommunikationssätt

Kommunikationssätt

Möte med fler
deltagare

Enskilt 
muntligt
samtal

Telefon Skriftligt 
utskick till
flera personer

Anslag till
flera personer

Personligt
skriftligt
meddelande

E-mail-
utskick till 
flera personerPersonligt

e-mail

Muntlig
mellanhand

Informella
vägar


