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ABSTRACT 

Granström, K. Arbete och kommunikation i arbetslag och arbets
enheter. Department of Communication Studies, University of 

Linkoping. 

In many schools in Sweden, so-called teacher teams work together 
and meet regularly tt> discuss their common problems and interests. 
Work and communication in teacher teams is a study of teachers' 
cooperation in such permanent working groups in relation to 

organizational context. 

A model characterizing the organizational context of teacher teams is 
presented. This model pertains to two aspects of school organization; 
degree of hierarchy and degree of tightness. A classification of the 
examined schools was possible by this model. 

The report demonstrates both how the items on the agenda and the 
handling of tasks in the different team meetings are highly influen

ced by the organizational context of the school. 

The second part of the study concerns the interactional dynamics in 
the meetings. The interactlon is analyzed and described as a commu

nicatlon game. The different components and the "rules" of this 
communicatlon game are distlnguished as well as the roles of the dif
ferent partlcipants and especially the distinctlve features of leader

ship. 

Linköping, 1990 

Copyright Department of Communication Studies 
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Förord 

Denna rapport om arbete och kommunikation i arbetslag och arbets

enheter utgör slutrapport för SÖ-projektet Ledarskap i arbetslag och 

arbetsenheter (LEDA-projektet) . 

Projektet har genomförts som en intensivstudie av fyra arbetslag vid 

fyra olika rektorsområden i grundskolan under ett läsår. Syftet med 
föreliggande rapport är att redovisa de väsentligaste resultaten som 
framkommit av studien. Rapporten beskriver organisationens betyd
else för arbetslagsarbetet. arbetsinnehållet i arbetslagens arbete. stu
dieledarens roll samt kommunikationsprocessen i arbetslagens sam
manträden. Vissa slutsatser dras vad gäller villkor för meningsfullt 

arbete i arbetslag och arbetsenheter. 

Slutrapporten är en sammanfattning av nedanstående delrapporter 
som framställts inom ramen för LEDA-projektet. 

Ahlstrand, E., Granström, K. & Olsson, K. (1988). Ledarskap i arbets
enheter. Om ledarskap på mellannivå i olika typer av grund
skolor. 1988: 1. 

Ahlstrand, E., Granström, K. & Olsson, K. (1989). Samarbete i arbets

enheter. Om ansvar och befogenheter för arbetslag i olika typer 

av skolkulturer. 1989: 1. 

Ahlstrand, E., Granström, K. & Lindvall-Olsson, K. (1989). Kommuni
kationsmönster i arbetslag och arbetsenheter. Om samspel i 

kollektivt lärararbete i olika skolkulturer. 1989:4. 
Granström, K. (1985). Arbetsorganisation, arbetsenheter och studie

ledare. 1985:8. 
Granström, K. & Olsson, K. (1987) . Arbete i arbetslag och arbets

enheter inom grundskolan. Några utgångspunkter. 

1987: 1. 

Samtliga rapporter ingår i serien Arbetsrapporter från Tema 

Kommunikation. 

Datainsamlingen har genomförts av Elisabeth Ahlstrand och Kerstin 
Lindvall-Olsson, vilka också tillsammans med undertecknad vänt och 
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vridit på data, bearbetat och omarbetat analysmodeller samt skrivit 
och reviderat de olika delrapporterna. Ett stort tack till Elisabeth och 
Kerstin utan vars gedigna och helhjärtade arbete detta projekt inte 
blivit genomfört. Ett stort tack Iiktas också till studieledarna och 
lärarna i de fyra a rbetslagen som fick sitt arbete granskat under ett 

år. 

Linköping i januaii 1990 

Kjell Granström 
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I. ARBETE I ARBETSLAG OCll ARBETSENHETER 

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER 

Man kan arbeta som skolledare eller studieledare i en skolorganisa
tion utan att veta hur den är konstruerad. Även om det är förvirrande 
kan man arbeta där utan att ha riktigt klart för sig vilka krafter som 
styr verksamheten. Men ju mer man vet om och förstår den egna or
ganisationen desto större är sannolikheten att arbetet blir menings
fullt och fruktbärande. 

Vi skall i det följande kortfattat beskriva två olika sätt att organisera 
skolverksamhet. Beroende på vilken modell som skolan väljer för sin 
organisation kommer olika ledarstrategier att utvecklas. De båda mo
dellerna grundar sig nämligen på helt olika antaganden om männi
skor och om arbete. Det finns även andra sätt att organisera arbetet 
på en arbetsplats, men vi begränsar oss här till att beskriva villkoren 
för en klassisk hierarkisk organisation och en lagarbetsorganisation. I 
skolan förekommer ingen av dessa organisationsmodeller i renodlad 
tillämpning. Men alla skolor har kraftiga inslag av den ena eller andra 
modellen. 

Hierarkiska organisationer 

Den vanligaste organisationsmodellen i det västerländska samhället 
är den hierarkiska. Även om principerna sedan urminnes tider 
funnits i det patriarkaliska samhället blev det Max Webers (1947) 
vetenskapliga utläggningar om byråkratins fördelar som fick företag 
och förvaltningar att systematiskt organisera sin verksamhet efter 
dessa principer. En av grundtankarna är att var och en som arbetar i 
organisationen skall ha en avgränsad och väldefinierad uppgift att 

sköta. Detta system passar mycket väl för en arbetsdelning enligt 
löpande-bands-principen (Taylor. 1947). Instruktioner och arbets
uppgifter erhålls från den som är närmast överordnad, vars uppgift 
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är att beordra de som är närmast underställda. Organisationen är 
ordnad uppifrån och ned i en eller flera linjer (se figur 1). Makt och 
befogenheter, liksom materiella fördelar såsom lön, storlek på 
tjänsterum ökar ju högre upp i hierarkin en individ befmner sig. Den 
mest µtpräglade organisationen av detta slag är en militär förläggning 
med översten överst och den menige soldaten underst. De militära 
gradbeteckningarna tjänar till att tydligt markera befattningshavarens 
nivå (och befogenheter) och ange var på linjen mellan överst och 
underst en person befinner sig. Liknande "gradbeteckningar" åter

finner vi i offentlig förvaltning, där antalet moduler eller fönster i 
tjänsterummet anger nivå. Tydliga inslag av denna organisationstyp 
återfinns på många skolor i Sverige. 

Studierektor 

Rektor 

Psykolog 
~-----1 

Kurator 

Studierektor 

Figur 1 

Hierarkisk organisation 

0= Studie

ledare 

•=Lärare 
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För att den hierarkiska strukturen skall fungera krävs att bl a följande 
villkor är uppfyllda: 

• Vertikal ordergivning. Det betyder att en överordnad leder och för
delar arbetsuppgifterna. 

•Blind lydnad. Det innebär att den underordnade verkställer beord
rade uppgifter utan att ifrågasätta eller diskutera. 

• Uniformt beteende. Det betyder att personal på lägre nivåer kan 
beordras samtidigt. Exempelvis "givakt'', "manöver", "ta upp läse
boken", "slå upp sidan 13". 

• Var och en vet stn plats och uppgift och när uppgiften är klar är 
man ledig tills nästa uppgift föreläggs Umf den menige soldaten eller 
eleven i sin bänk). 

Dessa fyTa krav måste vara uppfyllda för att en hierarkisk organisation 
skall fungera. En militär organisation förutsätter att befälet ger order; 
att soldaterna inte börjar diskutera och ifrågasätta givna order; att 
befälet kan lita på att alla gör som de blir tillsagda och att soldaterna 
inte tar egna initiativ till nya aktiviteter utan väntar på nya order när 
de fullgjort uppgiften. På samma sätt kan man enligt hierarkiska 
metoder bedriva undervisning i ett klassrum eller leda personalen på 
ett rektorsområde. 

Svagheter med en hierarkisk organisation 

Erfarenheterna har visat att den renodlat hierarkiska strukturen är 
behäftad med vissa brister eller svagheter. Vi skall här endast peka 

på två problem som uppkommer då man tillämpar den hierarkiska 
modellen. 

Det ena problemet har att göra med att kunnighet och kompetens 
inte självklart är hierarkiskt fördelat i en hierarkisk organisation. Det 
är inte alltid så att kunnandet och klokheten blir större ju högre upp 
i organisationen man kommer. Det är emellertid nödvändigt att ha 
kunskap och besitta klokhet för att kunna utöva ett effektivt ledar
skap. Vanligtvis är dock kompetens och omdöme fördelat i en orga-
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nisation på helt andra sätt. Ibland kan en organisation dessutom 
sakna vissa nödvändiga kunskaper helt och hållet. Dessa brister har 
man, i hierarkiska organisationer. sökt lösa genom att anställa per
soner med sådana kunskaper som ledningen saknar för att dessa 

sakkunniga skall förse beslutsfattarna med beslutsunderlag. Sådana 

befattningshavare får en placering vid sidan av linjen i ens k stabs
.funktion (se figur 1). Stabspersoner har ingen formell makt, de kan 

inte g;e order till någon och egentligen inte heller ta order. Deras 
kunskap kan efterfrågas men behöver inte användas av beslutsfattaren 
om han/hon inte vill. En meteorolog på ett flygförband har en typisk 

stabsfunktion. I en hierarkisk skola utgör skolpsykologen och skol
kuratorn stabsfunktioner med uppgift att förse skoldirektör eller 
rektor med beslutsunderlag. Redan tidigt (Dalton. 1950) upptäckte 
man emellertid att stabsfunktionerna lika ofta blev en störning som 

en förstärkning av det hierarkiska systemet. Stabsfunktionärema 
presenterade ofta "obehaglig" information eller kunskap som besluts
fattarna inte ville ha. 

Den andra svagheten med hierarkiska organisationer är att de inte är 
konstruerade med hänsyn till att ge möjlighet till medinflytande eller 
vara demokratiska. Detta har man i Sverige sökt lösa genom lagen om 

medbestämmande. Tanken är att MBL-förhandlingar skall fungera 
som en sorts sil genom vilket alla beslut skall siktas. Nätet är dock 

tillräckligt grovmaskigt för att en hierarkisk beslutsordning skall 
kunna bestå om ledningen så önskar. 

Ovanstående summariska genomgång av den hierarkiska organisa
tionsmodellen visar dels på villkoren för att den skall kunna upp
rätthållas. dels på de brister eller svårigheter den är behäftad med. 

En strikt tillämpning på skolans område skulle innebära att skol
ledning och lärare ger tydliga order. att lärare och elever blint lyder 
dessa befallningar vare sig de ges enskilt eller kollektivt. Det förut

sätts vidare att varken elever eller lärare tar egna initiativ till aktivi

teter utöver de som föreskrivits eller anvisats. En sådan renodlat 
hierarkisk skola existerar sannolikt inte i verkligheten. 
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Figur 2 

Lagarbetsorganisation 

Q = Studieledare 
e =Lärare 

Det är nödvändigt för att en lagarbetsorganisation skall fungera att 
det finns en ledningsgrupp med ansvar för samordning och utvärde
ring, för målsättnings- och resursfrågor. Den som leder den gruppen 
är företagets chef eller skolans rektor. Modellen förutsätter att det 
finns en representant från varje arbetsenhet i ledningsgruppen när 
man där beslutar om produktionsinriktning, resursfördelning, etc. 
Inslag av denna organisatlonsmodell finns på många skolor i Sverige, 
även om ingen tillämpar den fullt ut. 

För att denna arbetslagsmodell skall anses gälla krävs bl a att följande 
fyra villkor är uppfyllda: 

* Horisontell problemlösning och ansvarsfördelning. Detta innebär att 
alla deltagare i arbetsenheten har lika stort ansvar för problemlösning 
och arbetsinsatser. 
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Lagarbetsorganisation 

För att möta en del av de brister som den hierarkiska modellen är 
behäftad med har man både inom industrin och sjukvården prövat ett 
annat sätt att organisera arbetet på. Vi kan kalla denna modell för 
lagarbetsorganisation. Grundtanken är att komma bort från den snäva 
arbetsspecialisering och monotoni som kan prägla ett hierarkiskt 
system, där var och en har sin bestämda och avgränsade uppgift. 
Detta senare leder dessutom ofta till revirstrider inom organisa
tionen. I lagarbetsorganisationen söker man istället ska pa en struktur 
som förutsätter och utnyttjar effekterna av samarbete och ansvars
tagande h os de anställda. Modellen vill också förhindra den snedför
delning av arbetsuppgifter och ansvar som kan uppkomma i en hier
arki. Huvudprincipen innebär istället att det är en grupp människor 
(produktionsenhet eller arbetslag) och inte en enskild individ som 
har ansvaret för olika arbetsuppgifter. Dessa uppgifter är dessutom 
komplexa och "meningsfulla" så tillvida att det handlar om ett total
ansvar för en färdig produkt och inte för en enskild detalj i produk
tionen. Ansvaret och arbetet gäller exempelvis inte montage av back
speglar utan att montera hela bilar. Det handlar inte om att damm
torka sjuksalar utan om att ansvara för patienternas totala vistelse på 

avdelningen. Det rör sig inte om att undervisa i historia utan om att 
ansvara för en elevgrupps totala skolutbildning, fostran och omsorg. 

Lagarbetsorganisationens verksamhet är uppdelad i ett antal produk
tionsenheter, där varje enhet har totalansvaret för framst äilningen av 
en viss produkt. Arbetsenheterna består av 5 - 10 personer som till
sammans avgör hur lokaler, maskiner, råvaror, tid och kunskaper 

skall utnyttjas för att åstadkomma fullgoda slutprodukter. Ingen över
ordnad ålägger enheten att utföra arbetet på ett visst sätt och för
delar inte heller arbetsuppgifterna på enskilda arbetstagare. Däremot 
finns det en ledning som fungerar som en kärna eller samman
hållande faktor mellan olika produktlonsenheter (se figur 2). 
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• Problem- och uppgijtsstyrntng. Detta innebär att arbetet inte 
regleras och styrs av instruktioner, anvisningar eller ordergivning 
utan av de aktuella problem eller uppgifter som gruppen möter. 

• Gruppspecifika lösningar. Med detta avses att varje grupp löser 
problem och uppgifter på sitt eget sätt. Även om två grupper har 
samma uppgift eller skall producera samma produkt kan det mycket 

väl ske på helt olika sätt. 

•Varje enskild individ vet gruppens uppgift och kan rycka in där det 
behövs. Ingen är klar förrän gruppen är klar. 

Svagheter med en lagarbetsorganisation 

En svaghet med dessa små produktionsenheter, med ansvar för 
ganska omfattande uppgifter, är att de i vissa fall kan sakna speciell 
kunskap eller teknik för att lösa akuta problem. Visserligen ingår det 
i modellen att lagen bör vara heterogent sammansatta vad avser ut
bildning och erfarenhet, men det kommer ändå att uppstå begräns
ningar. Detta har man i praktisk verksamhet sökt lösa genom att det i 
eller till ledningsgruppens förfogande finns ett antal konsulter eller 
specialister som tillfälligt kan knytas till en produktionsenhet om det 
uppstår problem. Detta kan tyckas vara samma funktion som hierar
kins stabsfunktioner . En viktig skillnad är emellertid att stabsfunk
tionärerna endast ger "råd" till beslutsfattarna medan specialisterna i 
en lagarbetsorganisation blir en tillfällig medlem i arbetslaget och 
tillsammans med dess medlemmar löser problemet. 

En annan svaghet med lagarbetsorganisationen är att produktions
enheterna kan bli mycket autonoma och tom börja formulera sina 
egna produktionsmål som avviker från företagets eller skolsystemets 
mål. Arbetsenheten börjar med andra ord leva sitt eget liv oberoende 
av organisationens övergripande mål. Detta har man försökt hindra 

genom regelbunden samordning i ledningsgruppen, där represen
tanter från varje enhet deltar. Vid dessa tillfällen formulerar m a n 
tillsammans etappmål, gör bedömningar av resursbehov och fördelar 
resurser samt utvärderar verksamheten. 
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Den kortfattade beskrivning som här givits av lagarbetsorganisationen 

visar att följande bör gälla vid en skola för att man skall kunna säga 
att lagarbetsmodellen är tillämpad fullt ut: 

Alla lärare har sin tjänstgöring förlagd till en arbetsenhet, a rbe
tet styrs av elevgruppens behov relaterat till uppställda mål. 
Varje arbetsenhet utformar undervisning, elevvård med ut
gångspunkt från sina speciella förutsättningar, vilket i princip 
innebär att varje arbetsenhet gör sin årskursplanering, lägger 
schema och gör tjänstefördelning för sina egna medarbetare. 
Alla arbetar för gruppens totala uppdrag, man löser vikarie

frågor, stöd- och specialundervisning etc inom arbetslaget. 
Sannolikt finns ingen skola i Sverige som tillämpar en renodlad lag
arbetsmodell. 

Någl'a jänlldrelser mellan de två organisatlonsmodellema 

Av beskrivningarna av de två organisationsmodellerna framgår flera 
olika skillnader. Man kan förenklat påstå att skillnader och likheter 

framträder framförallt i hur organisationen styrs, huruvida arbetet 
styrs av regler och bestämmelser eller om det styrs av formulerade 
mål och av materiella och personella villkor. 

En annan skillnad kan märkas i om arbete och ansvarsfördelning 
utgår från enskilda befattningshavare och individer eller från grupper 
och arbetslag. I hierarkin är det individen eller befattningshavaren 

som är byggstenen. I hierarkin murar man fast den stenen ganska 

stadigt med hjälp av befattningsbeskrivningar, titulatur, behörighets
krav, lönegradsplaceringar etc. Organisationen har små möjligheter 
att flytta om personer eller skifta arbetsuppgifter. Däremot kan per

sonerna själva söka s ig till andra befattningar vilka tillsätts genom 

rigida regelsystem som ibland medför att kompetenta och lämpliga 
sökanden sorteras bort. 

I den utpräglade lagarbetsorganisationen strävar man efter a tt an

ställa personal som gör att den samlade kompetensen i varje arbets
lag blir så bred som möjligt med avseende på de tänkbara uppgifter 
som laget kan få. Byggstenen elier hellre modulen i arbetet i en 

arbetslagsorganisation är laget. arbetsenheten. En grundtanke är 
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nämligen att kompetensen och problemlösningsförmågan ökar vid 
samarbete. Dessutom finns ett antagande om att individernas väl
befinnande och motivation ökar om det finns en stabilitet och kon
tinuitet i arbetslagets sammansättning. Detta medför också ett sorts 
socialt skyddsnät för individerna som saknas i en strikt hierarki. 

Vilken modell är tillämpbar på den svenska skolan 

Det förefaller rätt uppenbart att de politiska besluten bl a i läroplan 
och budgetpropositioner uttrycker förväntningar på att skolan skall 
organisera sitt arbete enligt en struktur som påminner om arbets
lagsmodellen. Samtidigt finns det åtskilliga dokument och bestäm
melser som reglerar skolarbetet enligt den hierarkiska modellen. Det 
rör sig exempelvis om avtalstexter. avsnitt i skolförordning och olika 

behörighetskrav. 

Det är inte ovanligt att man förväntar sig att de båda modellerna skall 
fungera sida vid sida och konkurrerande med varandra. I ena ögon
blicket förväntas personalen ta ett eget och fullständigt ansvar för 
arbetet inom arbetsenheten. I nästa ögonblick slås gruppens arbete 
sönder av hierarkiska beslut eller av en kontraorder som fattats av 
ledningen, fackliga organisationer eller genom generella bestämmel
ser och avtalstexter. 

Att påstå att båda organisationerna råder samtidigt innebär dock ett 
tankefel, det finns nämligen alltid en basorganisation som blir tydlig i 

ögonblick av oenighet eller kris. För den svenska skolan rör det sig 
om det hierarkiska systemet. Berg (1981) visar på det hierarkiska 

systemets genomslagskraft i form av regelsystem och strukturellt 
tvång. Han påvisar också skolans svårigheter att arbeta målstyrt och 
med utgångspunkt från elevernas förutsättningar. 

Inledningsvis påpekades att skolarbetet borde bli mer meningsfullt 
och fruktbärande om dess medlemmar ägde kunskap om skolans 
strukturuella villkor. Att kunna skilja på olika strukturer och ideo
logier är nämligen en förutsättning för att kunna göra medvetna val. 

Som framgår av ovanstående summariska genomgång av hierarki och 
lagarbetsorganisation skiljer sig de båda formerna åt inte enbart vad 
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gäller strukturell uppbyggnad utan också ifråga om den ideologi eller 
det synsätt som präglar arbetet och arbetsfördelningen i organisa
tionen. Brettell (1986) pekar i en genomgång av arbetsenheternas 
funktion på några viktiga aspekter som kan ses som en motpol till en 
hierarkJsk organisation. För det första pekar han på den helhetssyn 
som ligger till grund för arbetsenheternas arbete. Eftersom arbetsen
heten har elevernas hela arbetsvecka i skolan som sitt ansvarsom
råde. ökar möjligheterna till helhetssyn både på verksamheten totalt 
och i förhållande till enskJlda elever. Det är således elevernas hela 
tillvaro i skolan som är lärarnas ansvar. I en strikt hierarkJ passerar 
elevgrupper den enskJlde läraren som på "ett löpande band" och lär
arens uppgift blir där att "montera" speciella kunskaper på eleverna. 
D v s att handla utifrån ett atomistiskt synsätt. 

Brettell pekar också på begrepp som decentralisering och effek
tivitet. Han menar att en arbetslagsorganisation har större möjlighet 
att nå väsentliga läroplansmål såsom likvärdig utbildning. goda kun
skaper och färdigheter samt åstadkomma fostran och utveckling. Den 
friare och decentraliserade resursanvändningen är tänkt som en väg 
att nå dessa mål. en väg som egentligen är möjlig att utnyttja fullt ut 
endast i en arbetslagsorganisation. 

En praktiskt fungerande demokrati kräver en annan organisatorisk 
uppbyggnad än en hierarkJ. Hierarkin inrymmer i sig en auktoritär 
och ojämlik människosyn. Arbetslagstanken grundar sig däremot på 
ett synsätt som förutsätter ett mer demokratiskt förhållningssätt . 
Studieledaren i en hierarkisk organisation bör betraktas som över
ordnad lärarna i enheten och underordnad rektor eller studierektor. 
Studieledaren kan jämställas med plutonchef eller liknas vid avdel
ningssköterskan i en sjukhusorganisation. 

Studieledaren i en lagarbetsorganisation har en mer komplicerad roll. 
Man kan betrakta honom eller henne som arbetsenhetens represen
tant (valkretsens folkvalda ombud) att representera gruppen och 
framföra gruppens synpunkter i rektorsområdets ledningsgrupp 
(riksdagen), dvs medverka i den demokratiska process som bör 
prägla de vuxnas arbete i skolan. "Ett sådant samarbete mellan de 
vuxna är ett viktigt föredöme i praktisk demokrati för eleverna" (Lgr 
80, s 43) . Förutom denna viktiga roll i den representativa demokratin 
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borde studieledaren också ha gruppens mandat att upprätthålla den 
direkta demokratin i arbetet i arbetslaget. Demokrati definieras ofta 
som "en man - en röst". Att leda arbetet i ett arbetslag innebär då att 
var och en får möjlighet att utnyttja sin röst och att göra sin röst 
hörd. Det är också viktigt att vaka över att inte någon eller några i 
gruppen får fler röster eller högre röster än andra, d v s mer inflyt
ande än vad som är motiverat av gruppens gemensamma uppgift. 
Detta är en roll som inte har någon längre tradition inom skol
väsendet, bl a beroende på att själva undervisningssituationen av 
tradition är definierad, organiserad och möblerad med utgångs
punkten att läraren är den som vet och eleverna är de som skall 
läras. Vi skall längre fram i denna rapport visa hur studieledarskapet 
faktiskt kommer att utformas i olika typer av organisationer, mer 
eller mindre hierarkiska eller lagarbetsinriktade. 

En övergång från en organisationsform till en annan handlar inte 
enbart om att strukturera, omorganisera eller omgruppera befatt

ningshavare i skolan, det handlar i hög grad om att byta synsätt och 
arbetsinriktning. Denna förändring låter sig inte göras med formu
leringar i läroplanen eller nya tjänstefördelningar, den kräver per
sonliga insikter och ställningstaganden. För att åstadkomma detta 
krävs dels kunskaper om vilka skillnader som kännetecknar olika 
organisationsformer och synsätt. Det är därför vikigt att medlem
marna i en organisation har begrepp och modeller för att kunna se 
och diskutera skillnader mellan olika sätt att organisera det dagliga 
arbetet. 

Om en lagarbetsmodell var rådande skulle det enskilda arbetslaget 
ges ett totalt ansvar för områden som elevvård, basfärdigheter och 

temastudier. De skulle ges full frihet att utforma verksamheten på det 
sätt som medlemmarna finner mest ändamålsenligt med hänsyn till 
de resurser som finns inom arbetsenheten. Arbetslaget skulle göra en 
egen arbetsplan som omfattade dessa frågor och som fung~rade som 
ett reellt a rbetsverk tyg. 

Om skolan var en hierarkisk organisation skulle det inte vara speci
ellt angeläget att ta fram arbetsplaner för problemområden som 
elevvård, basfärdigheter eller tema. Däremot skulle det vara viktigt 
att reglera beslutsgång för elevvårdsärenden, att inrätta speciella 
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klasser och grupper och sortera eleverna efter vissa kriterier. Det 
skulle vara viktigt att besluta vilka ämnen som skall anses ha ansvar 
för basfärdighetsträning, men inte hur det skall gå till. Det viktiga 
med temastudier kommer inte att vara innehållet utan att reglera 
vilka som skall "släppa till" tlnimar. I den mån skolan har en arbets
plan har den skrivits av skolledningen eller av några skolledningen 
utsett och arvoderat. 

I appendix I framgår det kategoriseringsschema som används i denna 
studie för att särskilja de skolor som ingått i undersökningen. 
Schemat är möjligt att tillämpa på rektorsområden på grundskolan 
och kan utgöra en utgångspunkt för diskussioner om rektorsom
rådets skolkultur och rådande syn på arbete och arbetsfördelning. 

Den uppdelning som här gjorts mellan hierarkiska organisationer 
överensstämmer tlll stora delar med den klassiska uppdelning som 
Bennis (1966) gjort mellan mekaniska och organiska synsätt på 
organisationer. Skillnaderna mellan dessa synsätt framgår av nedan
stående tabell. 

Tabell 1: Mekaniskt och organiskt synsätt på organisationer 

Mekaniska system 

Individuella prestationer 

Auktoritär lydnad 

Uppdelade ansvarsområden 

Centralt beslutsfattande 

Konfliktlösning genom 
förtigande, skiljedom 
eller "krig". 

Organiska system 

Samarbete 

Ömsesidigt förtroende 

Delat ansvar 

Stort deltagande i kontroll och 
ansvar 

Konfliktlösning genom upp
görelser eller problemlösning 

Det förekommer även andra benämningar på de olika synsätten, t ex 
teori x och teori y (Mc Gregor, 1968) eller system 1 och system 4 

(Likert, 1967). Bums & Stalker (1961) är föregångare till Bennis och 
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använder samma terminologi. Gemensamt för dessa systemteoretiska 
forskare är emellertid uppdelningen mellan hierarkiska, mekaniska 
system å ena sidan och organiska eller arbetslagsinriktade å andra 

sidan. 
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TYDLIGA OCH OTYDLIGA ORGANISATIONER 

Arbetsenheternas möjlighet att arbeta styrs delvis av de ramar som 
skolans arbetsorganisation ställer upp. Den enskilda skolan har nu 

mera fått en utökad frihet genom att mycket av den traditionella 
detaljstymingen har-ersatts av en ökad målstyrning. Detta har med

fört att skolan har fått ett större handlingsutrymme. Om skolan ut

nyttjar detta ökar också möjligheten att styra utvecklingen av skolans 
verksamhet. I sin forskning om skolans arbetsorganisation pekar 

Brettell (1986) bl a på att det möjliga handlingsutrymmet inte ut
nyttjas och att detta inverkar på arbetet i en skolas arbetsenheter. 
Han visar också att arbetsorganisationen på högstadiet är mindre 

styrd av läroplanens allmänna del än vad som gäller för de övriga 
stadierna. 

I SIA-propositionen betonades vikten av att man inom skolan skapar 
förutsättningar för ett samverkande arbete inom arbetsenheter·. Den 

långsiktiga planeringen bör vara inriktad på att skapa fungerande 
arbetsenheter och olika åtgärder inom skolan bör samordnas med 
tanke på att den nya organisationen skall kunna fungera. Utredn ingen 
ger några konkreta exempel på åtgärder, nämligen: 

• Att arbetsenheten får en tidsresurs för samordning och lednings
uppgifter och att det inom vatje arbetsenhet bör finnas en studie
ledare. 

•Att skolans konferenssystem anpassas till den nya arbetsorganisa
tionen. 

•Att lärarna i största möjliga utsträckning bör ha s in gänstgöring 
förlagd till en arbetsenhet. 

•Att personalen i arbetsenheten som grupp bör få fortbildning. 

Vad SIA-utredningen pekar på är behovet av fasthet i organisationen 

för att därigenom öka möjligheterna att åstadkomma det förändrade 

synsätt som lagarbetsorganisatlonen förutsätts bygga på. 
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I både en hierarkisk organisation och en lagarbetsorganisation kan 
ramarna för arbetet, graden av handlingsfrihet eller beslutsordning 

vara mer eller mindre tydliga och uttalade för personalen och led
ningen. Vare sig skolan kan beskrivas som en hierarki eller lag
arbetsorganisation kan den rådande organisationen vara mer eller 
mindre tydligt organiserad och därmed olika synlig för organisa
tionens medlemmar. 

Liksom svenska grundskolor idag kan uppvisa de mest skiftande 
grader av hierarki respektive lagarbete kan de också . förete olika 
grader av tydlighet i genomförande av den rådande organisations
formen. Vi har här valt att skilja mellan tydligt och otydligt orga
niserade skolor Umf Schlechty, 1976). Sktllnaden mellan en tydlig 
och en otydlig organisation gör sig främst märkbar vad avser skolans 
sätt att hantera ramarna för arbetet, studieledarens roll och konfe

rensrutinerna. I det följande kommer en kortfattad beskrivning av 

skillnaderna mellan tydligt och otydligt organiserade skolor att göras. 
Det bör noteras att graden av tydlighet inte behöver ha något sam
band med graden av hierarki. En hierarkiskt orienterad skola kan 
således vara antingen tydlig eller otydlig för medlemmarna, likaväl 
som detta kan gälla för en lagarbetsorganisation. 

Ramarna för arbetet 

I en tydlig organisation finns det en arbetsplan eller en handlingsplan 

för skolan eller andra överenskommelser som anger ansvarsfördel
ningen mellan exempelvis skolledning och arbetsenhet. I handlings
planen kan framgå vad arbetsenheten/arbetslaget skall syssla med 
och i vilka frågor de har rätt att själva ta ansvar och beslut. Inom 
skolan finns tydliga överenskommelser om formerna för elevmed
verkan och elevansvar i arbetsenhetens arbete och hur arbetet i 
arbetslaget skall vara kopplat till exempelvis klassråd ocb elevråd. 
V ar och en i systemet vet härigenom vilken policy som gäller för 
skolan, vilka medel man kan använda för att nå målen samt vilket 

utrymme man har att agera inom. På skolan finns en för alla känd 
övergripande planering av vilka frågor som skall remitteras till och 
behandlas av arbetsenheten under läsåret. 
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Arbetsenheten i den tydliga organisationen har egna ekonomiska och 

personella resurser, som de själva har rätt att fördela. Det kan röra 
sig om medel för läromedel, studiebesök, temastudier etc eller möj
lighet att själv disponera och fördela exempelvis grupptimmar eller 
timmar för specialundervisning. 

Ett sätt att göra ramarna tydliga för lärare och personal kan vara att 
utbilda nya.funktionärer i skolan, tex studieledarna. 

Om ramarna är tydliga finns det dessutom en klar uppdelning mellan 
arbetsenheter och arbetslag och alla vet vilka uppgifter som förväntas 
bli utförda i respektive gruppering. Inom arbetsenheten och arbets
laget finns också överenskommelser om vilka ärenden som bör före
komma på träffarna. därmed kan också olika ärenden bli förberedda 
av deltagarna. 

I en otydlig organisation kan förutsättningarna för arbetet i arbets
enheten upplevas förvirrande av deltagarna. Arbetet i arbetsenheten 
styrs av akuta problem eller individuella problem och intressen 
snarare än av en gemensam handlingsplan för arbetet. Det kan råda 
stor osäkerhet om i vilken funktion som gruppen är samlad, huruvida 
det är en arbetsenhetskonferens eller en arbetslagsträff. Begreppen 
arbetsenhet och artbetslag är otydliga. Det råder oklarhet om vilka 
beslut som får fattas inom arbetsenheten och vilka befogenheter man 
har. Arbetet i en otydlig organisation präglas av brist påjramfor

hållning. 

I en otydlig skola underlättas inte arbetet för personalen genom att 

de ges kunskaper om hur arbetsenheten kan användas i skolarbetet. 
Det kollektiva arbetet förväntas komma igång och fungera utan ut

bildning för lärarna och oberoende av insatser från skolledningen. 

Studieledarens roll 

Ett synligt bevis hur man ser på studieledarens funktion i en tydlig 
organisation är att det finns en fungerande befattningsbeskrivning på 
skolan. Sättet på vilket studieledaren tillsätts är också en viktig del i 
detta. Genom att uppgiften som studieledare öppet "ledigkungörs" på 
skolan och genom att "tillsättningen" sker öppet görs rollen tydlig för 



25 

skolan. Att utse studieledaren för en längre period i taget kan vara ett 
sätt att poängtera betydelsen av ko.ntinuitet i arbetet. 

En väl definierad studieledarfunktion kan också betyda att man på 
skolan avsätter en rimlig tid för det arbete som studieledaren skall 

utföra. Det innebär exempelvis att det avsätts en rimlig nedsättning 
av undervisningstiden för studieledaruppgiften. 

Arbetsuppgiften som studieledare är ny för många lärare och för att 
kunna utföra sin arbetsuppgift ser man det som nödvändigt i en tydlig 
organisation att anordna någon form av utbildning, exempelvis i 
gruppledarskap eller i mötesteknik. Lärare· har i regel ingen ut
bildning i att leda en arbetsgrupp bestående av kollegor. 

Studieledarna och personalen i arbetsenheterna i en otydlig orga
nisation får själva definiera rollerna. Om arbetsenheterna själva utser 
studieledare sker detta val ofta utan koppling tiU intresse att axla 
uppgiften från de personer som väljs. Arbetsenheten kan också låta 
uppgiften som studieledare rotera. d v s att var och en i arbetslaget 
under en viss tidsperiod tvingas vara studieledare. Detta görs då av 
diffusa "rättvisekrav". 

I en otydligt organiserad skola prioriteras inte arbetsledarfunktionen, 
endast en liten del av den nedsättning som finns för skolans special
funktioner fördelas till studieledarna. 

Studieledarnas arbetsuppgifter i en otydlig skola är inte nedskrivna 

eller muntligen överenskomna. Funktionen kan därför bli mycket 
färgad av den lärares intresse och engagemang som just för tillfället 
upprätthåller ledarskapet. När väl studieledaren är utsedd är det 
hans eller hennes sak att själv ta ställning till vilka arbetsuppgifter 
som hör ihop med uppdraget. 

Konferensrutiner 

Många av de arbetsuppgifter som lärare idag skall sköta fordrar ett 
kollektivt arbete vid sidan av det individuella. Det kollektiva arbetet i 
en tydlig organisation ges tidsutrymme och är väl definierat. På en 
sådan skola finns fasta konferenstider, där arbetsenheten har sina 
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träffar utlagda på förhand. Det kan också innebära att varje arbetslag 
har sin egen koriferenslokal som man disponerar vissa tider. Ett 
annat tecken på fasta rutiner är att det finns överenskommelser 
inom skolan om att det skall skrivas protokoll inom arbetslagen och 
även rutiner för hur dessa skall spridas till andra arbetsenheter och 
till andra delar av organisationen, t ex till skolledningen och klass
råden. Inom skolan finns också fastlagt när studieledarna träffar 
skolledningen i regelbundna studieledarkonferenser. 

I en otydlig organisation finns inte någon i förväg fastlagd samman
trädestid, utan arbetslaget träffas när man har behov av det. Träffarna 
kan förläggas inom skolan men också på fritid utanför skolan. 
Arbetslaget har ingen egen lokal att träffas i utan håller till på olika 
ställen, där det finns plats just då. Sammanträden i en otydlig orga
n isation protokollförs inte regelbundet och kontakterna mellan ar
bets~nhetema sker spontant när det behövs. 

Ramar, roller och rutiner 

Tydlighet eller fasthet i en organisation kan enkelt beskrivas i termer 
av ramar, roller och rutiner. Vi har i det ovanstående med hjälp av 
Schlechtys begrepp sökt beskriva vad som kännetecknar en tydligt 
respektive en otydligt organiserad skola. Det är svårt att i verklig
heten hitta en extremt hierarkisk skola eller en skola med ett ren
odlat lagarbete. På samma sätt är det sannolikt svårt att hitta skolor 
som kännetecknas av en oklanderlig tydlighet eller fullständig otyd
lighet. Varje skola eller rektorsornråde har inslag av både tydlighet 
och otydlighet. I appendix Il framgår det kategoriserings-schema 
som använts i denna undersökning. Schemat är möjligt att tillämpa 
på ett enskild skola och kan i likhet med schemat rörande graaen av 
hierarki (appendix I) vara en utgångspunkt för diskussioner om 
arbetsv1llkoren på arbetsplatsen. 
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EN MODELL FÖR ATT BESKRIVA ORGANISATIONER 

Med hjälp av bedömningsvariablerna för hierarki - lagarbete och gra
den av tydlighet i organisationen kan en skola beskrivas i dessa två 
dimensioner. Detta kan på ett överskådligt sätt underlätta jämför
elser mellan de olika skolor som ingår i det projekt som här kommer 

att presenteras. Det kan dessutom tjänstgöra som instrument för 
personal och skolledning i deras arbete att analysera den egna skol
kulturen. I nedanstående figur illustreras beskrtvningsmodellen. 

Tydlig 

Hier- ---------1----------- lag-
a rki arbete 

Otydlig 

Figur 3 
Tvådimensionell modell för bedömning av organisationer 

Av modellen framgår att man kan urskilja fyra olika "typorganisa
tioner", dvs den tydliga hierarkin i den första kvadranten och under 
denna den otydliga hierarkin. Till höger om den horisontella linjen 
återfinns d et tydliga respektive otydliga lagarbetet. Avsikten här är 

att göra det möjligt att beskriva olika skolor eller rektorsområden 
och med utgångspunkt från skillnader i organisationskultur förklara 
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varför olika arbetsenheter sysslar med olika arbetsuppgifter. Syftet är 

också att tolka varför det uppstår skillnader mellan olika arbetsen
heter vad avser möjligheten att genomföra ett meningsfullt arbete 
överhuvudtaget. 
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TIDIGARE FORSKNING OM ARBETSLAG OCH ARBETSENHETER 

Innan vi går in på att redovisa resultat och erfarenheter från LEDA
projektet skall vi kortfattat ge en överblick av forskningsområdet 

såsom det blivit belyst i Sverige. 

Den hittillsvarande forskningen kring arbetsenheter och arbetslag i 
grundskolan förefaller ha varit inriktad mot frågor som rör tolkning 
av förordningstexter och tänkbara konsekvenser av olika politiska 
beslut, eller studier av hur arbetsenheter och arbetslag kan vara upp
byggda och vilka funktioner de skall ha. Insamling av data om skolans 
arbetsorganisation har företrädesevis skett via dokument, intervjuer 
och enkätundersökningar. Det saknas emellertid undersökningar 
som studerat arbetet i arbetslag "inifrån" genom att exempelvis delta 
i arbetslagets träffar och göra systematiska observationer eller genom 
att studera undervisningssituationen för att se hur arbetslagsarbete 
kan få konsekvenser för vardagsarbetet med eleverna. 

Kallas (1985) redovisar, i en rapport om arbetsenheter och arbetslag. 
bakgrunden till och innebörden av de beslut som ledde till att arbets
enheter inrättades i grundskolan och vilka möjligheter som den nya 

arbetsorganisationen kan erbjuda för utvecklingen av skolan. Han dis
kuterar också arbetsenheter och arbetslag i förhållande till decentra
liseringsåtgärder på skolans område, lokal skolutveckling samt pe
dagogisk planering. Arbetsenhetens befogenheter och arbetslagets 
uppgifter är inte helt entydiga, menar Kallos. Vad arbetslaget konkret 
kommer att syssla med är beroende av vilka resurser man förfogar 
över för verkställande av åtgärder (ibid, s 32-34). För att tiden som 
avsätts i arbetslagets gemensamma planering skall kännas menings
full måste problemen direkt beröra den dagliga verksamheten och 
helst avlasta sådan planering som läraren själv annars gjort. "Jag 
menar att erfarenheterna talar för att arbetslagets uppgifter begrän
sas och att det pedagogiska ansvaret för undervisningens planering 
sätts i främsta rummet medan ansvaret för undervisningens faktiska 
genomförande främst är en fråga för de olika lärarna i samarbete 
med eleverna. Planering och beslut om resursutnyttjande (elevgrup
peringar, schemamässig samordning, organisation av temaarbeten 
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och fria aktiviteter, beslut om vilka i arbetslaget som har ansvar för 
vad) bör dominera diskussionerna. Arbetslag har inom ett skolsystem 
där arbetstidsavtal saknas och där en stor del av för- och efterarbete i 

samband med undervisningen av tradition förlagts till tider, som den 
enskilde läraren själv bestämmer, begränsade möjligheter att träffas. 

Om arbetslagen skall fungera på det sätt som man utgått från i beslut 
och riktlinjer är det naturligMs väsentligt, att arbetslagets samman

träden kan användas.så att de inblandade kan se och uppfatta att 
samverkan har en direkt inverkan på deras arbetsvillkor" (ibid, s 31-
32). Kallas arbete är framförallt, utifrån en teoretisk utgångspunkt, 
en analys av tänkbara konsekvenser av arbetsenhetsorganisationen. 
Han tar upp centrala frågeställningar men redovisar inga empiriska 
undersökningar, tex vad olika arbetslag faktiskt arbetar med. 

Vi har tidigare påpekat vikten av att organisationens medlemmar har 

kunskap om den egna organisationen och vilka krafter som styr verk
samheten och hur dessa påverkar exempelvis ledningsfunktionen och 
arbetet i arbetslaget. Det är en utbredd uppfattning hos moderna 
organisationsforskare att skolan inte längre befmner sig i en stabil 
och säker omgivning där en byråkratisk och hierarkisk organisation 
skulle vara den mest effektiva. Istället kännetecknas skolans om
givning (samhället) av ständig förändring och i denna kontext är en 
lagarbetsorgantsatlon mer ändamålsenlig för att uppfylla skolans mål 
Umf Emery & Trist, 1965: 1973: Bridger, 1981: Granström, 1986). 

Under 1980-talet har en omfattande forskning kring skolans arbets

organisation, sättet att bedriva verksamhet samt arbetsmiljön, bedri
vits av SABO-projektet i Uppsala (Berg m fl, 1987). Man har där ar
betat med att kartlägga arbetsenheters/arbetslags organisation och 
funktion samt att beskriva vilka rutiner som finns för arbetet. Under
sökningen utgår från studier på högstadiet i sex rektorsområden 

genom dokumentstudier, enkäter och intervjuer med berörd per
sonal på skolan. När det gäller arbetsenheternas funktion är resul
taten tämligen samstämmiga: arbetsenheterna har elevvård som sin 
främsta uppgift, vilket också överensstämmer med lärarnas uppfatt
ning om vad arbetsenheten bör syssla med 1 första hand (Lindskog, 
1985; Nytell, 1986: Yttergren, 1986). Detta stämmer för övrigt med 
de resultat som en granskning av 43 sammanträdesprotokoll från 2Q 
arbetsenheter som genomfördes inom ramen för LEDA-projektet 
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(Granström & Olsson, 1967). Undervisningsplaneringen ser lärarna 
som ett annat viktigt arbete att utföra i arbetsenheten. I vardags

arbetet får emellertid detta inte så stort utrymme. Istället står frågor 
angående lokal arbetsplan och resursfördelning mer i centrum. 
Någon dokumentering med hjälp av deltagande observationer har 
dock inte gjorts inom SABO-projektet. 

En kartläggning av studieledarens roll och funktion har genomförts 
av Freden & Öquist (1987) med utgångspunkt från dokument som 
finns angående skolans specialfunktion&er och arbetsenheternas 
uppgifter. De har i huvudsak fokuserat sin studie på studieledaren 
och inte på arbetsenheten som helhet. Studieledarens roll på den 
enskilda skolan ses kopplad till de förväntningar som finns inom 
organisationen från t ex skolledning och kollegor. På liknande sätt 
ser Brettell (1986) på studieledarens roll. Han sätter också in ar
betsenheten i ett större organisationsperspektiv genom att betrakta 
arbetsenheten som beroende av skolans organisation eller kultur. 
Skolans kultur är i sig beroende av det närsamhälle den verkar i och 
ytterst av samhället i stort (ibid, s 75-77). 

Ett betydande antal undersökningar har gjorts av flera länsskolnämn
der i landet med syfte att kartlägga olika delar av verksamheten i ar
betsenheter. I huvudsak har uppgifter samlats in via enkäter, interv
juer och dokumentstudier för att få en bild av konferensrutiner för 
arbetsenheterna, arbetsenheternas organisation i vertikala respektive 
horisontella klasser, tjänstefördelning, elevmedverkan mm. Man har 
också kartlagt vilka ärenden som behandlas vid arbetslagsträffar. I en 
rapport (Eriksson, 1985) redogörs för vilka uppgifter som arbetsen
heterna ägnar sig åt. Elevvården visade sig vara den dominerande 
uppgiften på alla stadier. En annan vanlig uppgift var planering av 
elevernas temastudier. Samma iakttagelser görs i en annan rapport 
(Granat, odaterad). I en studie (Eliasson, m fl. 1983) redovisas resul
tat angående elevernas medverkan och inflytande och hur frågor om 
detta behandlas i arbetsenheten. Följande konstaterande görs: "Elev
medverkan och elevinflytande är brännbara frågor i arbetsenhets
sammanhang. När vi frågat om eleverna deltar i arbetet i arbetsenhet, 
på arbetsenhetskonferenser eller om eleverna har inflytande på sitt 
arbete i skolan. h a r svaret oftast blivit nej" (ibid s 9). Liknande iakt
tagelser görs av en annan länsskolnämnd (Wallinder m fl. 1984). Det 
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visar sig att det är ett fåtal av länets rektorsområden som har elever 
med i arbetet i arbetsenheternas sammankomster, detta oavsett 
vilket stadium det gäller. 
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V ARDAGSLIV I FYRA ARBETSENHETER 

Vi skall i det följande presentera en serie undersökningar som ge
nomförts i fyra arbetsenheter på olika rektorsområden. Det som 
fortsättningsvis kallas arbetslagsträffar är de kontinuerliga och sche
malagda möten som lärare som arbetar inom samma arbetsenhet har. 
På två av skolorna kallas dessa sammanträden för arbetsenhetskon
ferens och på de övriga två för arbetslagsträff, den faktiska innebör

den är dock densamma. 

Det formella förhållandet mellan arbetsenhet och arbetslag beskrivs 
av Kallas (1985). Han menar att de arbetsuppgifter som arbetslaget 
kan tänkas ägna sig åt kan uttolkas ur övergripande beskrivningar av 
arbetsenhetens arbetsområden. För att de arbetsuppgifter som åläggs 
arbetsenheten och arbetsenhetskonferensen verkligen skall bli utför
da krävs ett arbete i ett fungerande arbetslag. Förhållandet mellan 
arbetsenhetens och arbetslagets funktion kan beskrivas som att ar
betsenhetskonferensen styr verksamheten, ger riktlinjer för en rad 
olika funktioner (resursfördelning, elevgrupperingar etc) och arbets
lagen verkställer den kontinuerliga planeringen och följer upp beslut. 
Verkligheten är emellertid mer komplicerad än vad Kallas beskriver 
och de begrepp som används i vardagsarbetet är diffusa. I de fyra 
arbetsenheter som ingår i denna undersökning är inte denna arbets
fördelning lika tydlig. Arbetslaget får ta arbetsuppgifter som är både 
styrande och av verkställande karaktär. I verkligheten fungerar så
ledes de återkommande träffarna, som har studerats, som arbets
enhetens styrande och verkställande organ, medan de formella 
arbetsenhetskonferenserna har en mer symbolisk funktion om de 

överhuvudtaget förekommer . 

Insamling av data har således gjorts i samband med arbetslagens 

sammanträden. Löpande protokoll har förts över ärenden som tagits 
upp för behandling och tidpunkten för varje nytt ärende har noterats. 
För varje ärende har också deltagarnas in lägg dokumenterats steno
grafiskt. 

Vid urval av skolor var det inte önskvärt att göra ett slumpmässigt 
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urval. Istället har urvalet skett bland skolor som hade någon form av 
regelbundet arbete i arbetslag och arbetsenheter. De fyra skolor som 
tillfrågades var alla intresserade av att delta i undersökningen. 
Information lämnades till skolledning och studieledare varefter del
tagnadet diskuterades och godkändes av medlemmarna i arbetslaget. 

Insamling av data har skett med hjälp av tre olika metoder: 

Deltagande observationer 
Intervjuer 
Dokumentstudier 

Genom deltagande observationer under arbetslagets träffar och 
genom stenografiska noteringar av deltagarnas repliker kan man 
studera arbetsprocessen, kommunikationsmönster och studie
ledarens ledarstrategier. 

Skolornas organisation eller skolkultur har i första hand studerats 
och beskrivits med utgångspunkt från arbetsenheterna och då i 
huvudsak med avseende på lärarnas arbetssituation. Vissa uppgifter 
om elevernas arbetssituation vad avser organisation och elev
grupperingar har inhämtats, däremot har elevernas undervisnings
situation inte blivit föremål för några observationer. 

Intervjuer har gjorts med studieledarna inom arbetsenheterna och 
med skolledningen, dessutom har samtal förts med lärare och elev
representanter i arbetslaget. Som underlag för beskrivning av skolor
nas organisation ligger också schema, tjänstefördelning, arbetsplaner 
och olika dokument. 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva arbetsvillkoren för 
studieledare och lärare i arbetslag i olika typer av skolorganisationer. 
Med hjälp av den beskrivningsmodell som presenterats i ett tidigare 
avsnitt har de fyra skolorna definierats. Arbetsvillkoren såsom de 
framkommer i intervjuer, observationer och andra iakttagelser har 
relaterats till typ av skolorganisation. Med tillgång till dessa data har 
två bedömare oberoende av varandra jämfört de fyra skolorna i de 
olika aspekterna. I varje dimension har de olika delaspekterna be
dömts och inom varje aspekt har skolorna inbördes rangordnats. 
Tillvägagångssättet, liksom de fyra skolorna, beskrivs i detalj i en av 
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rapporterna från LEDA-projektet (Ahlstrand, Granström & Olsson, 
1988). Framtagna rangpoäng i de två dimensionerna har gjort det 
möjligt att placera skolorna i den tidigare beskrivna organisations

modellen. De fyra skolornas inbördes placering i modellen framgår av 
figur 4. 

Tydlig 

• "Tydligt lagarbete" 

"Tydlig hierarki" • 

Hierarki 

"Otydlig hierarki" • 

• "Otydligt lagarbete" 

Otydlig 

Figur 4 
De fyra skolornas placering i modellen 

Lag
arbete 

Att inbördes jämföra fyra skolor på det sätt som här skett ger som 
resultat att man kan se om de skiljer sig åt. Det är dock viktigt att 
uppmärksamma att de olika skolornas placering i modellen är helt 

avhängigt av att det är just dessa fyra skolor som jämförts. Modellen 
sk all inte tolkas så att den exakta placeringen av skolorna är särskilt 
intressant. Snarare är det så att man utifrån modellen kan se om 
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skolan har tendenser åt något håll och att olikheter och likheter 

mellan skolorna blir tydliga. Det finns exempelvis inte någon skola 
som uppvisar en fullständigt hierarkisk organisationsmodell för sitt 
arbete. Det finns inslag av en lagarbetsorganisation i alla skolor. även 
om de ligger .till vänster om den horisontella axeln. På samma sätt 
finns ~et inslag av hierarkisk ordning i de skolor som visar störst 
tendens mot lagarbetsorganisation. Det mönster som de fyra skolorna 
uppvisar överensstämmer med vad som påpekades inledningsvis. 
nämligen att den svenska grundskolan är en organisation med inslag 
av både hierarkisk ordning och av lagarbete. Den visar vidare att alla 
organisationer har inslag av både tydlighet och otydlighet. 

För att förenkla framställningen kommer vi fortsättningsvis att be
nämna de fyra skolorna med avseende på den inbördes placeringen i 
organisationsmodellen (Tydlig hierarki, Otydlig hierarki, Tydligt lag

arbete och Otydligt lagarbete). Med hänvisning till de reservationer 
som redovisats ovan innebär det att den tydliga hierarkin inte är 
någon extremt tydligt hierarkisk skola utan endast att den. av de fyra 
skolorna i undersökningen, uppvisar flest kännetecken på en tydlig 
hierarki. Förhållr.ndet är detsamma för de tre övriga skolorna. 

Studien genomfördes under 1987 och 1988 och varje arbetslag 
följdes under ett år. Skolornas konferensrutiner skiljde sig åt. I en 
skola träffades arbetslaget varje vecka. medan man i en annan skola 
träffades mer oregelbundet och ungefär var tredje vecka. I nedan

stående tabell redovisas antal observationer på de olika skolorna. 

Tabell 2: Antal observerade arbetslagsträffar och observationstid 

Arbetslag Antal observationer 

Tydlig hierarki 
Otydlig hierarki 
Tydligt lagarbete 
Otydligt lagarbete 

7 

6 
14 

9 

Observations tid 

10 tim 22 min 
6 tim 10 min 

14 tim 50 min 
5 tim 55 min 
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Arbetslaget i den tydliga lagarbetsorganisationen träffades varje 
vecka, vilket bidragit till att antalet. observationstillfällen blivit fler 
och att den totala observationstiden är störst där. I den otydliga 
hierarkin träffas arbetslaget var tredje vecka vilket bidragit till att 
antalet observationer är lägst i det arbetslaget. 

Av tabellen framgår också att observationstiden i den tydliga hierar
kin är nästan dubbelt så lång som i den otydliga lagarbetsorganisa
tionen trots att antalet observationer är färre. Orsaken till detta 
ligger i att sammanträdestiden i den tydliga hierarkin var utsatt till 
90 minuter medan laget i den otydliga lagarbetsorganisationen hade 
40 minuter schemalagd sammanträdestid. 



38 

STUDIELEDARENS ARBETSSITUATION 

En jämförelse mellan studieledarnas arbetssituation visar att det finns 

såväl likheter som olikheter mellan de fyra skolorna. Eftersom syftet 
här är att påvisa samband mellan studieledarnas arbetsvillkor och 
organisationens utformning kommer vi i detta avsnitt i första hand att 
koncentrera oss på olikheterna. 

Studieledarnas arbetssituation beskrivs utifrån gjorda intervjuer men 

är också baserad på de observationer och iakttagelser som har gjorts 
under undersökningens genomförande. Studieledarnas arbetssitua
tion relateras fortsättningsvis till i vilken organisation de befinner sig 

i Umf figur 4). 

Studieledarens arbetsuppgifter 

Studieledarens viktigaste uppgift på skolan med mest tydlig och 

hierarkisk ordning är att leda arbetsenhetens konferenser och att 
delta i skolledningens veckomöten. Studieledaren administrerar 
praktiska uppgifter, t ex lärarnas besök på prao-platser och liknande. 
Studieledaren svarar också för att överföra information från skolled
ningen till personalen i arbetsenheten. Studieledaren uppfattar att 
det är svårt att driva frågor som rör utvecklingsarbete och föränd
ringsarbete eftersom normen om enhetlighet är stark inom skolan .. 

På skolan med den mest tydliga lagarbetsmodellen uppfattar studie
ledaren att den viktigaste uppgiften är att vara processledare, dvs 
att verka för att allas åsikter kommer fram och att gruppen arbetar 
med de uppgifter som man gemensamt kommit överens om. Elevvård 
är en stående punkt på varje dagordning och regelbundet diskuteras 
också pedagogiska frågor. Frågor av övergripande karaktär tex ar
betssätt och målsättning får inte tillräckligt utrymme anser studie
ledaren. Detta beror dels på tidsbrist dels på att frågorna är känsliga. 

Den viktigaste uppgiften på skolan med otydlighet och hierarki före

faller vara att förmedla information från skolledningen till arbetsen
heten och se till att man diskuterar och beslutar i de frågor som de
legerats till enheten. Frågorna handlar ofta om lärarnas arbetsvillkor 
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(tjänstgöring, kompensation, ordningsregler etc). Studieledaren 
uppfattar att det ges för lite tid till övergripande frågor, intresset för 
sådana frågor är heller inte speciellt stort. 

På skolan som kännetecknas av lagarbete och otydlighet ser studie
ledaren som sin viktigaste uppgift att utveckla och planera under
visningen i övergripande frågor som temastudier och prao. Det pri

mära elewårdsansvaret ligger på arbetseneheten och så gott som alla 
problem löses där. Studieledaren uppfattar att en av uppgifterna är 
att få arbetsenheten att prata sig samman. Det är emellertid svårt att 
få tiden att räcka till för detta. Målsättningsfrågoma har man därför 
valt att diskutera på sin fritid . 

Medan studieledarna i de mer hierarkiska skolorna uppfattar sina ar
betsuppgifter som huvudsakligen admistrativa ochformedlande före
faller deras kollegor i de mer lagarbetsinriktade skolorna ta på sig ett 
gruppledaransvar med ett pedagogiskt och elewårdande innehåll. 
Skillnaden mellan tydliga och mindre tydliga organisationer fram
träder såtillvida att det förefaller vara lättare för studieledarna i de 
mer tydliga organisationerna att ange sina arbetsuppgifter medan de 
övriga uppfattar sin arbetssituation som mer oklar men med visst 
utrymme för egna initiativ. 

Studieledarens plats i organisationen 

Studieledaren i den tydliga hierarkin uppfattar sig som en förmed
lande länk mellan skolledning och arbetsenhet. Även om studieled
aren tycker sig sakna klara mandat från någon av grupperna finns ett 
starkt stöd från skolledningen. Detta gör att studieledaren i första 
hand uppfattar sig som skolledningens talesman i arbetsenheten. 
Tillhörigheten upplevs således som starkare med skolledningen än 
med arbetsenheten. 

I skolan med ett tydligt lagarbete fungerar studieledaren som en 
samordnare mellan skolledning och arbetsenhet och vice versa. Det 
medför att studieledaren uppfattar sig som tillhörig båda grupperna 
och med reell möjlighet att aktivt delta och påverka i båda konstella
tionerna. 



40 

Studieledaren på skolan med en otydlig hierarki uppfattar sig också 
befinna sig i en mellanställning mellan skolledning och arbetsenhet, 
dock utan någon starkare anknytning till någon av grupperna. 
Studieledaren tycker att uppdraget hänger i luften och präglas av 
mycket ensamarbete. 

I den otydliga lagarbetsorganisationen slutligen, uppfattar studie
ledaren sig som arbetsenhetens talesman, även om funktionen som 
skolledningens budbärare också förekommer. Stor frihet ges till stu
dieledaren att själv väcka och driva frågor. 

I figur 5 illustreras studieledarnas främsta tillhörighet såsom det 
beskrivits av dem själva. Figuren utgör en stiliserad bild av 
intendusvaren med syfte att markera skillnaderna mellan de fyra 
skolorna. 

Tydlig 

[!] [!] 

Hier- 0 t) 
lag-

arki arbete 

• D D 
0 C) 

Otydl ig 

e = Studieledare 0 = Sk oll edning 

Figur 5 

Q = Arbetsenhet 

Studieledarnas känslomässiga hemvist 
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Studieledarens arbetsvillkor 

Om man väger in ovanstående resultat med de intenjusvar som stu

dieledarna givit vad avser de förväntningar de upplever från andra 
samt deras egen arbetstillfredsställelse kan studieledarnas arbets

situation mycket kortfattat sammanfattas på följande vis: 

Studieledaren i skolan med övervägande hierarkiska tendenser 
och med en tydlig ansvarsfördelning upplever sig ha som upp

gift att verkställa skolledningens beslut och känner sig som 

skolledningens förlängda arm. Det upplevs som otillfredsstäl
lande att kollegorna inte stöder arbetet. 

Studieledaren i skolan med lagarbete och med tydlig ansvars
fördelning upplever förväntningar på att vara den som leder 
och driver arbetet i arbetsenheten i enlighet med överenskom

melser både från skolledningen och arbetsenhetens medlem

mar. Eleverna ser studieledaren som den som kan bevaka att 

elevernas intressen tillvaratas. Den organisatoriska tillhörig

heten finns både i arbetseneheten och i skolans ledningsgrupp. 
Det är en funktion som ger tillfredsställelse i arbete. Studieled
aren ser skolan som en helhet och har en bild av arbetsenhet

ens funktion i denna helhet. 

Studieledaren i skolan med övervägande hierarkiska tendenser 

och med en otydlig ansvarsfördelning upplever en besvärlig 

mellanställning som leder till besvikelse både på skolledning 
och arbetsenhet och skapar en mycket otillfredsställande ar

betssituation. Studieledarens viktigaste uppgift blir att vara 

"brevbärare" åt skolledningen. 

Studieledaren i skolan med tendenser mot lagarbete men med 

otydlig struktur känner sin tillhörighet i arbetsenheten i första 
hand. Studieledaren har stor frihet att utveckla arbetet inom 
arbetsenheten men kan uppleva att skolans organisation ej är 

tillräckligt stark för att understödja arbetet. Det blir då lätt att 
känna besvikelse över skolledningen. 
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Faktorer som påverkar studeledarens arbetsvillkor 

Resultaten visar att det förefaller finnas en koppling mellan studie
ledarens arbetssituation och skolans organisation. Det finns i en 
skolas arbetsorganisation och tradition en mängd orsaker som kan 
underlätta och försvåra för studieledaren att uppleva arbetstillfreds
ställelse. Svårigheter i arbetet behöver inte vara knutna till personliga 
egenskaper utan kan •vara beroende av den omgivande miljön. Att vara 
studieledare beskrivs ofta som en svår uppgift inom skolan. Många 
känner sig misslyckade och uppfattar detta som en brist i sin egen 
yrkesskicklighet (Brettell, 1986, Freden & Öquist. 1897). 

Störst möjlighet att uppleva tillfredsställelse i arbetet tycks studie
ledare ha som arbetar l en organisation med inriktning på lagarbete 
och där det finns ett tydligt utrymme för arbetet. Oklar ansvarsför
delning mellan studieledare och skolledning men där studieledaren i 
stort får sköta sitt arbete efter egen förmåga, förefaller kunna leda till 
att studieledaren känner stark tillhörighet till arbetsenheten och 
trivs där. Det finns dock en risk att arbetsresultatet i hög grad blir 
beroende av studieledarens personliga intressen. 

Det är nu många år sedan arbetsenheterna infördes i skolan, trots 
detta tycks det fortfarande, på sina håll, råda osäkerhet om vilka 
arbetsuppgifter som skall ligga inom arbetsenheten och vilken ställ
ning studieledaren skall ha. Det är välbekant att förändringar i skolan 
tar tid. Bl a Sandström & Ekholm (1984) visar att det i grundskolan 
finns en stabilitet och ett motstånd mot förändringar snarare än en 

benägenhet att vilja förändra och utveckla. För att underlätta utveck
ling är tydlighet i organisation och arbetsuppgifter något som måste 

åstadkommas samtidigt som det måste ske en förändring mot lag
arbete. 

En faktor som har betydelse är i vilken utsträckning som studie
ledare och arbetsenheter givits tillfälle till utbildning för de nya 
arbetsuppgifterna. Flera studieledare uttrycker behov av utbildning 
och ökad medvetenhet i sin roll, men även skolans ledning och 

personal behöver detta för att arbetet i arbetsenheterna skall kunna 
sättas in i ett sammanhang och verkligen leda till en utveckling av 

verksamheten (Berg & Wallin, 1983). 
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Erfarenhet som ledare från andra arbetsplatser eller föreningsliv kan 

kännas som en trygghet. Just detta att leda arbetsenhetskonferenser 
känner många studieledare som svårt och de önskar utbildning för 

detta (Ericsson. 1987). 

Studieledarna i de mer hierarkiska organisationerna tycker sig sakna 
stöd från medlemmarna i arbetsenheten och detta kan delvis vara ett 
uttryck för att kollegorna inte har klart för sig motiven och fördelama 
med ett arbete i arbetsenheter. Samarbetet kan också försvåras av att 
man är för många i gruppen eller att man inte har tillräcklig kunskap 
om grupprocesser och arbete i grupp. Saknas gemensamma överens
kommelser om hur arbetet skall fungera i arbetsenheten blir det lätt 
att medlemmarna ställer krav på att studieledaren skall ha huvudan
svaret för uppgifterna. Kraven kan motiveras med att det är studie
ledaren som har särskild nedsättning i undervisningsskyldigheten, 
detta krav kan bli särskilt starkt om nedsättningen är förhållandevis 
stor och skolan har en hierarkisk tradition. Det är också viktigt att 
skolledningen har kunskap och medvetenhet om arbetsenhetsorga
nisationens mål och medel för att kunna ge stöd och ha en utveck
lande funktion i skolan. 

En förändring mot en tydlig lagarbetsorganisation kan och bör inne
bära en maktförskjutning från rektor till arbetsenheterna. Skolled
ningen i en skola med en hierarkisk tradition ser kanske i den nya 
organisationen enbart en möjlighet till arbetsavlastning istället för att 
acceptera studieledaren som en ledare med de befogenheter och an
svar som det innebär. Även lärarnas inställning till den nya arbetsor
ganisationen är av stor vikt. Lärarnas autonomi och den långa tradi
tionen att undervisa och planera ensam i klassrummet gör att det 
finns ett motstånd mot en lagarbetsorganisation. Även här kan det 

upplevas som att det nya innebär en maktförskjutning från den en
skilde läraren till arbetsenheten. d v s en uppluckring av den klas
siska hierarkin med sin långtgående arbetsuppdelning och starka 
specialisering. 

En tydlig lagarbetsorganisation innebär att individuell makt dels hos 

skolledning och dels hos de enskilda lärarna förflyttas till kollektivet 
arbetsenheten. Det lagarbete som arbetsenheten skall utföra med 
studieledaren som sammanhållare kräver en tydlighet i mandat och 



44 

befogenheter. Detta innebär att arbetsenheten måste veta vilka be
fogenheter den övertagit från skolledningen och från de enskilda 
lärarna. Resultaten tyder på att ju större tydlighet det är i skolans 
organisation i sin helhet, desto större möjlighet har arbetsenheten 
och studieledaren att åstadkomma ett meningsfullt arbete. 
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VAD SYSSLAR MAN MED I ARBETSENHETEN? 

Att skolan är indelad i arbetsenheter ingår i mönstret för en decent
raliserad skola och är ett medel för att uppnå en större måluppfyll
else med större genomförandeansvar hos dem som verksamheten i 
första hand berör, nämligen lärarna och lärarna och eleverna tillsam
mans. Detta uttalas bl a i läroplanen (Lgr 80, s 42-43). Där framgår 

att: 

Arbetsenheterna har en viktig roll för den pedagogiska 
planeringen och den grundläggande färdighetsträningen 

och utläggning av teman. 

Arbetsenheten är en naturlig ram för att diskutera och 
planera stödet till elever med svårigheter. 

Arbetsenheten är den naturliga enheten för att komma 
överens om elevernas egna ansvarsområden och hur ett 
medinflytande kan komma till stånd. 

Ovanstående uppgifter gäller hela arbetsenheten och arbetsenhets
konferensen kan ses som ett lämpligt forum att diskutera hur upp
gifterna skall kunna genomföras. Om intentionerna med arbetsen
hetskonferensen strikt följs skall elever vara representerade i lika 
stor andel som lärarna och på högstadiet skall eleverna dessutom 
delta i vissa beslut. Skolförordningen föreskriver att arbetsenhets
konferensen skall sammankallas minst en gång per termin av rektor. 
Av uppräkningen ovan av a rbetsenhetens viktiga uppgifter framstår 
det tydligt att sammanträdestid en gång per termin är i minsta laget. 
På många skolor inrättar därför arbetsenhetens lärare ett arbetslag 

som träffas betydligt oftare och som handhar det löpande arbetet. 
Läroplanen föreskriver inte att arbetslag skall upprättas men följande 
formulering återfinns i läroplanen: "Att skolan är organiserad i 
arbetsenheter gör det lättare för lärare att samarbeta i arbetslag. ( .. . ) 
Det är också avgörande för att man inom arbetsenhetens ram skall 
kunna ge stöd åt elever med svårigheter av skilda slag och för den 
specialpedagogiska metodik, som speciallärarna är utbildade i, skall 
få så stor genomslagskraft som möjligt. Det är betydelsefullt för att 
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kunna individualisera arbetssätt med skilda elevgrupper och för att 
kunna genomföra temauppgifter eller samlade arbetsområden. Sam
arbete i arbetslag ger också möjlighet till stöd och hjälp mellan 
lärare." (s 43). Citatet visar på paralleller mellan det tänkta arbets
lagets uppgifter och arbetsenhetens. 

Avsikten med detta avsnitt är att belysa vilka frågor och problem man 
faktiskt ägnar sig åt vid de regelbundna träffar som förekommer i 
arbetslaget inom en arbetsenhet och hur lång tid man använder till 
olika ärenden. Dessutom redovisas ärendenas ursprung, om frågorna 
väckts inom arbetslaget eller om de kommit utifrån, exempelvis från 
skolledningen. Skillnader mellan olika arbetslag kommer att kom
menteras i relation till vilken skolkultur arbetslaget befinner sig i. 

Tidigare studier av vad arbetsenheterna behandlar för typ av frågor 
under sina sammanträden har använt sig av frågeformulär och enkät
er. Dessa uppgifter grundar sig på deltagarnas egna utsagor och kan 
således vara påverkade av både önsketänkande och av föreställningar 
om vad man bör syssla med. I föreliggande studie har utomstående 
observatörer under en längre tid följt arbetslagen och objektivt note
rat vilka frågor som sysselsatt arbetslagen. 

Utgångspunkten för kategoriseringen av de ärenden som behandlats i 
arbetslagen har varit läroplanens beskrivning av uppgifter som bör å
ligga en arbetsenhet, nämligen: 

Undervisning: 
Elevvård: 
Elevmedverkan: 
Personalfrågor: 
Resursfrågor: 

Elevernas undervisningssituation 
Förebyggande och åtgärdande insatser 
Elevernas ansvarsområde och inflytande 
De vuxnas arbetssituation 
Fördelning av olika tillgångar 

Observationerna i arbetslaget har utförts av två observatörer. Varje 
observatör har följt två arbetslag. Interbedömmarkorrelationen med 
avseende på ärendekategori visade sig uppgå till .96 (Spearman). 
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Ärenden som behandlas, generella mönster 

Med hjälp av de innehållskategorier som beskrivits genomfördes en 
kategorisering av samtliga ärenden som behandlats i de fyra arbets

lagen. Hur arbetslagen använder sin tid för olika typer av ärenden 
framgår av nedanstående tabell. 

Tabell 3: Tid för olika ärenden (minuter) 

Ärendetyp Tydl hier Otydl hier Tydl lag Otydl lag 

Undervisning 132 195 439 99 
Elevvård 299 54 206 117 

Elevmedverkan 5 62 58 1 

Vuxnas arbete 79 0 70 13 

Totalt har 210 ärenden behandlats under närmare 38 timmar, det 

innebär en genomsnittlig tid för varje ärende på drygt 10 minuter. 
Resursfrågorna som varit få har emellertid tagit desto längre tid att 
behandla (i genomsnitt 16 minuter). 

Av tabellen kan man utläsa att undervisningsfrågor och elevvårds
frågor tar mest tid i anspråk. De upptar c 2/3 av tiden. Vanligast 
förekommande är frågor rörande undervisningen, detta gäller även 
om man korrigerar för olika antal observationer vid de olika skolorna. 
De vuxnas egen arbetssituation kommer på tredje plats både med av
seende på antal ärenden och avsatt tid. Minst tid avsätts för frågor 
som rör elevernas inflytande och medverkan i skolans verksamhet. 

Innehåll och kvalitet i olika ärenden 

De kategorier som använts för att klassificera ärendena är relativt 
vida och kan ha ett skiftande innehåll. Följande sammanställning 
redovisar vad rubrikerna faktiskt innebär i praktiskt vardagsarbete i 
de undersökta arbetslagen. En mer detaljerad beskrivning av 
ärendeinnehåll återfinns i en arbetsrapport från LEDA-projektet 
(Ahlstrand, Granström & Olsson. 1989a). 



48 

Undervisnlngsfrågor Under denna rubrik inrymms frågor rörande 

planläggning och genomförande av undervisning. Dessa ärenden om
fattar vanligtvis frågor som ligger utariför den egentliga undervisning
en, exempelvis frågor om operation dagsverke, prao-besök, anti
våldskampanj, studieresor, terminsavslutning etc. Detta är frågor 
som ligger inom ramen för skolans fostrande uppgift men som inte 
berör det dagliga arbetet i klassrummet. Diskussioner och gemensam 
planering av den "vanliga" undervisningen har varit sparsamt före
kommande. Uppläggning av tema-studier och diskussion om skolans 
lokala arbetsplan förekom emellertid vid flera av skolorna. På något 
håll fördes diskussioner om hur skolorganisationen bör vara utformad 
för att man skall kunna arbeta enligt läroplanens intentioner. 

Elevvårdsfrågor som behandlades i arbetslagen var huvudsakligen av 
två slag. Det rör sig dels om enskilda elever med problem, dels 
handlar det om förebyggande åtgärder, tex hur föräldrakontakten 

skall genomföras. 

Elevmedverkan Frågor om hur elevernas medinflytande skall till
godoses är sparsamt förekommande. Det har i regel handlat om hur 
elevernas medverkan i arbetsenheten skall kunna genomföras och 
vidareutvecklas och dessutom hur man skall kunna få elevernas syn
punkter på undervisning och skolmiljö. 

Lärarnas egen arbetssituation har sysselsatt arbetslagen knappt en 
femtedel av tiden. Frågor som behandlats har ofta rört sig om fort
bildningsaktiviteter eller om lärarnas arbetsförhållanden på skolan 
såsom schema, tjänstefördelning, konferensrutiner, tjänstledigheter 
etc. 

Resursfrågor som behandlats i arbetslagen har nästan uteslutande 
handlat om hur förstärkningsresursen skall fördelas. Man kan se 

dessa frågor som en kombination av elevvårdsfrågor och frågor 
rörande lärarnas egen arbetssituation. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de frågor som arbetsen
heten bör ta ansvar för enligt läroplanen, också återfinns i arbets
lagens arbete. Läroplanen gör ingen prioritering av vilka frågor som 

är viktigast för arbetslaget att arbeta med . I materialet framgår dock 
att det finns en tendens till att skolorna ägnar mest tid åt undervis-
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ningsfrågor och elevvård. Undervisningsfrågor handlar i verkligheten 
mer om övergripande planering (t ex schemafrågor) än om planering 
av undervisningen i klassrummet (t ex arbetssätt). Indirekt framgår 
det också av läroplanen att arbetslaget skall tjäna som stöd för en
skilda lärare. Att detta utnyttjas kan man utläsa av materialet. Många 
frågor tillhör inte renodlat den ena eller andra kategorin. Ett under
visningsärende kan exempelvis leda till att personalen börjar dis
kutera den egna arbetssituationen. Vi har dock valt att hänföra ären
det till den kategori som dominerat behandlingen av ärendet. 

En konsekvens av att skolans resursfördelning har decentraliserats 
till de enskilda rektorsområdena blir också att arbetslagen engageras 
i resursarbetet. Ärenden av den här typen har liten förekomst men 
det rör sig ofta om tidskrävande ärenden jämfört med övriga. 

Frågor som rör elevmedverkan och elevinflytande i skolan är den typ 
av ärenden som i samtliga arbetslag ges minst utrymme enligt denna 
undersökning. 

Jämförelse mellan ärendeinnehåll och skolkultur 

I det föregående har mer generella mönster i arbetslagens arbete 
presenterats. Vi övergår nu till vissa jämförelser mellan arbetslagen i 
syfte att påvisa skillnader mellan arbetslag i olika skolkulturer. Vi 
kommer att redovisa hur arbetslagen använder sin tid för olika typer 
av ärenden. En sådan jämförelse visar på klara skillnader mellan 
arbetslagen. Detta framgår av figur 6 

Av figuren framgår att skolan med det mest tydliga lagarbetet enga
gerar sig i alla frågor och har minst spridning i tidsanvändning 
mellan olika ärenden. Arbetslaget i den otydliga hierarkin och i den 
tydliga lagarbetsorganisationen använder mest tid till undervisnings
frågor. Man kan då förledas tro att det finns likheter mellan dessa 
båda arbetslag vad avser prioritering av arbetsuppgifter. En närmare 
granskning av ärendenas art visar emellertid på en väsentlig skillnad. 
Medan ärenden i den tydliga lagarbetsorganisationen är sådana som 
arbetslaget har huvudansvar för (tex temastudier) är ansvaret för lik
nande frågor i den otydliga hierarkin placerat utanför arbetslaget. I 
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det senare fallet förväntas det att arbetslaget endast skall diskutera 
frågorna men varken ta beslut eller ha något genomförandeansvar. Av 
förståeliga skäl kommer därför engagemang och meningsfullhet att 
vara helt olika i de båda arbetslagen. 

Undervisning Elewård Elevmedverkan Vuxnas arb Resurser 

!ml Tydlig hierarki Tydligt lagarbete 

E3 Otydlig hierarki D Otydligt lagarbete 

Figur 6 
Andel av tiden avsatt för olika ärenden 

En annan påtaglig skillnad mellan dessa båda arbetslag är att arbets
laget i den tydliga lagarbetsorganisationen har utarbetat en konkret 
handlingsplan som stöd för det egna arbetet. Det rör sig om en hand
lingsplan som kontinuerligt utvärderas och som omarbetas om man 
finner det nödvändigt. I den otydliga hierarkin förs också diskus
sioner om vilka arbetsuppgifter som skulle kunna ligga inom arbets
laget. Men i och med att ansvarsområdet uppfattas som oklart, samt 
genom att arbetslaget inte vet vilken behörighet det har, blir 
diskussionerna famlande. 
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Det kan förefalla märkligt att det är i den otydliga hierarkin som 
frågor om elevernas medinflytande får störst utrymme. Även här kan 
dock ärendets art förklaras med utgångspunkt från organisationens 
struktur. I den otydliga hierarkin har arbetslaget fått i uppgift att 
diskutera ordningsregler, dvs hur elevernas inflytande och ansvar 
skall regleras med föreskrifter. I det tydliga lagarbetet har arbetslaget 
diskuterat vilka konkreta åtgärder de själva kan vidta för att öka 
elevernas medinflytande. Detta arbetslag är för övrigt det enda som 
har elever med vid samtliga träffar. Innebörden i begreppet elevin
flytande är således helt olika på dessa skolor. 

Arbetslaget i den mer tydliga hierarkin framstår i figuren som den 
mest elevvårdsinriktade, ungefär hälften av arbetslagets tid används 
till elevvårdsfrågor. Orsaken till detta måste tolkas utifrån tydlig
heten 1 organisationen. Alla vet att elevvårdsfrågor skall behandlas i 
arbetslaget som sammanträder på bestämda tider och med bestämda 
rutiner. Alla elevvårdsfrågor hänskjuts således till denna träff eller 
konferens. 

Arbetslaget i den mer otydliga lagarbetsorganisationen använder 
drygt en tredjedel av arbetslagets tid för "inre frågor", de diskuterar 
sin egen arbetssituation. kompensationsledighet, personalvård etc. 
Lagarbetet öppnar gruppen för diskussioner om relationer och väl
befinnande samtidigt som den oklara strukturen gör det svårt att 
hitta organisatoriska lösningar på undervisning och elevvårds
problem. 

Ovanstående analys visar att det finns tydliga samband mellan vilka 
ärenden som dominerar i arbetslaget och den organisatoriska struk
tur som arbetslaget befinner sig i. 

Nedanstående figur (fig 7) kan ses som en övertydlig illustration av 
skillnaderna mellan arbetslagens arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna 
såsom de registrerats i denna undersökning stämmer dock väl 
överens med de rapporter som studieledarna i de fyra arbetslagen 
själva avgivit. 
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Tydlig 

Otydlig 

Figur 7 

Planering och 
beslut i 
undervisnings
frågor 

Diskussioner om 
de vuxnas arbets
situation 

Typiska ärenden för d e tre arbetslagen 

Ärendens ursprung i olika organisationer 

Ärenden väcks antingen inom arbetslaget eller föreläggs arbetslaget 
utifrån, exempelvis från skolledningen. Fördelningen av ärendenas 
ursprung kan berätta något om i vilken utsträckning arbetslagen är 

"inifrånstyrda" eller "utifrånstyrda". Vi kan då konstatera att ju mer 
hierarkisk skolorganisationen är desto mindre tid kommer arbets

laget att ägna åt frågor som väckts av medlemmarna själva. I stället 
ger man tid åt frågor som initieras utanför arbetslaget - vanligtvis av 
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skolledningen. En tolkning av detta är att medlemmarna i hierarkiskt 
betonade skolkulturer är mer aukt.oritetsbundna och mer benägna att 
pliktskyldigt behandla förelagda uppgifter, även om dessa inte upp
levs ha speciellt stor relevans för medlemmarna. 

Förhållandet mellan inifrån och utifrån kommande ärenden speglar 

även graden av autonomi och behörighet hos arbetslagen. Med auto
nomi och behörighet avses de befogenheter som arbetetslaget har 

ifråga om att självständigt initiera, besluta. planera och genomföra 
åtgärder. Detta illustreras tydligast ifråga om, det som här kallas, 
undervisningsfrågor. I mer hierarkiska organisationer kan mycket väl 
denna typ av frågor behandlas i arbetslaget, men det sker då oftast på 
initiativ utifrån. Arbetslaget förväntas då endast ge synpunkter på nå
gon allmän pedagogisk fråga. I mer lagarbetsinriktade organisationer 

initieras pedagogiska frågor oftare inom laget och medlemmarna kan 
själva besluta och genomföra åtgärder. Det betyder att arbetslag i mer 
lagarbetsinriktade skolkulturer har mandat och behörighet att handla 
självständigt i frågor som rör det inre arbetet. Detta leder i sin tur 
till större arbetstillfredsställelse och meningsfullhet i arbetet. 

Det finns inget som tyder på att skillnader i organisationskultur 
skulle bero på egenskaper hos enskilda skolledare eller studieledare-. 
Skillnader i skolkultur har sannolikt sin förklaring i skolornas histo
riska, sociala och strukturella villkor. Att förändra en skola mot en 
mer tydlig lagarbetsorganisation, vilket förefaller vara den mest 

ändamålsenliga strukturen, innebär därför att i första hand ändra på 
de strukturella villkoren. Resultaten visar att det finns stora olikheter 

vad avser engagemang i exempelvis resursfrågor. Behörighet att för
foga och besluta i resursfrågor är en viktig strukturell fråga. Det är 

uppenbart att ett arbetslag som förfogar över "egna" resurser avsedda 
för vitala verksamhetsområden därmed också får möjlighet att ta ett 
större ansvar för dessa frågor än ett arbetslag som saknar ekono
miska befogenheter. Vitala och gemensamma frågor för ett arbetslag 
synes vara elevvård, temastudier, studieresor, elevmedverkan och 
fortbildning. Initiativet att arbeta med dessa frågor bör således kom
ma "inifrån". Arbetet blir antagligen meningsfullt först när arbetslaget 
förfogar över egna elevvårdsresurser (speciallärare eller timmar). 
medel för temastudier och studieresor eller utvecklingsmedel möj
liga att använda exempelvis till egen fortbildning eller till att utveckla 
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formerna för elevmedverkan. Att åstadkomma detta kan kräva struk

turella förändringar som innebär avsteg från ett traditionellt hier
arkiskt tänkande men som också innebär en ökad tydlighet vad avser 

arbetsenhetens befogenheter. 

Skolors historiska och sociala villkor behöver inte utgöra oöver
komliga hinder även om de har en starkt stabiliserande funktion. 
Största förändringsbe.nägenhet förefaller dock finnas i nyetablerade 

skolor i mindre gynnsamma sociala områden (Summers & Wolfe, 
1977). 

En viktig iakttagelse i detta sammanhang är att det arbetslag som har 
störst mandat och befogenheter är detsamma som har givit eleverna 
störst möjlighet till medtnflytande. Det är inte osannolikt att anta att 
om personalens eget medinflytande ökar så ökar också benägenheten 
att erbjuda eleverna inflytande. Detta och övriga resultat som redo
visats 1 detta avsnitt tyder därför på att frågan om mandat och behö
righet för arbetslagen har en stor betydelse för personalens arbets
trivsel samt att det får direkta konsekvenser för undervisningen och 
eleverna. 
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Il. KOMMUNIKATION I ARBETSLAG OCH ARBETSENHETER 

KOM'.MUNIKATIONSMÖNSTER I ARBETSLAG 

Avsikten med detta avsnitt är att beskriva hur kommunikations
processen gestaltar sig i det kollektiva lärararbetet i arbetslag. 
Samspelet vid träffarna i de fyra arbetslagen har därför blivit föremål 
för ingående studier och analys. 

Kommunikationsprocessen i ett arbetslag kan betraktas som ett spel 
(samspel) som följer vissa spelregler och som innehåller ett antal 
spelpjäser (kommunikationskomponenter). Ett huvudsyfte med 
studien har varit att identifiera och beskriva dessa kommunikations
komponenter samt beskriva reglerna för några vanliga "spel varianter". 
Sådana beskrivningar kan ha betydelse för att öka förståelsen för vad 

söm händer i ett arbetslag, exempelvis med avseende på studieleda
rens roll i spelet. En ökad förståelse för kommunikationens spelreg
ler kan också ha betydelse för beslut om hur arbetsenheter bör orga

niseras och vilka mandat och befogenheter de bör tilldelas. 

Analysmodell 

Samtal kan betraktas som en social process där två eller flera per
soner är inblandade och påverkar varandra ömsesidigt. Att analysera 
en samtalssituation kan göras på olika sätt, beroende på syfte och typ 
av data. Den analysmodell som forskaren kommer att använda är 
dessutom avhängig den forskningstradition han eller hon företräder. 

Linell och Gustavsson (1987) beskriver och jämför olika syStem för 
samtah;analys. Den metod de själva utvecklat och företräder benäm
ner de lokal processanalys och den används med syfte att beskriva 
samtalets dynamik. Metoden förutsätter inspelat material, där man 
har tillgång till alla repliker, småord. pauser osv. Här är således den 
exakt formulerade repliken utgångspunkten för analysen och de 
grundläggande aspekterna på analysen är deltagarnas initiativ och 
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responser. Man utgår från att en person påbörjar ett samtal - tar 

initiativ - och den andra personen på något sätt svarar på initiativet -
ger respons - och eventuellt själv tar ett nytt initiativ, som den förste 
personen svarar på etc. Vid bedömningen ses emellertid inte mate
rialet som uppdelat i självständiga repliker utan dialogen betraktas 

som en helhet där varje replik ställs i relation till tidigare repliker i 
samtalet och även repliker som kommer senare i samtalet. En utvec

kling av modellen för samtal med mer än två deltagare i ett grupp
samtal är möjlig, men mönstret för varje enskild replik blir då be

tydligt mer komplicerat. Författarna påpekar att det överhuvudtaget 
är svårt att jämföra kommunikationsprocesser på grund av att det 
alltid finns skillnader med avseende på de sociala situationer där 

samtal utspelar sig. 

I föreliggande studie finns tillgång till hela samtalssituationen och 
syftet med samtalet är känt, nämligen att behandla ett visst ärende. I 
analysen kan delarna sättas mot helheten och helheten mot delarna. 
Jämfört med den typ av analys som använts av Linell och Gustavsson 
kan metoden som tillämpas i denna studie benämnas retrospektiv 

helhetsanalys. Början och slutet på varje sekvens (ärende eller del av 
ärende) är känd. Varje replik analyseras i ljuset av helheten. men 
också med avseende på hur varje replik bidrar till hela sekvensens 
uppbyggnad. 

Från observationerna i de fyra arbetslagen finns skrivna observations
protokoll från gruppernas arbete i form av stenografiskt nedtecknade 

repliker. I observationsprotokollen finns noterat vem som uttalade 
repliken och repliken finns nedskriven i stora drag, ordagrant i 
många fall. Vid snabb ordväxling i arbetslaget, som innebar korta 
repliker, gjordes sammandrag av det huvudsakliga innehållet, men 
det angavs alltid vilka personer i arbetslaget som var inblandade. 

Varje ärende som ett arbetslag behandlar kan betraktas som en hel

het där kommunkationen genomgår olika faser. Vi kan här jämföra 
kommunikationsprocessen i ett arbetslag med en ~orskningsprocess 
där varje ärende kan beskrivas som ett avgränsat forskningsområde. 
Arbetslaget kan då liknas vid en forskargrupp som måste arbeta sig 
igenom följande faser: 
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1. Formulera forskningsområdet (d v s ä rendet). 

2. Bryta ner detta i delproblem. 

3. Analysera orsakerna till sakernas tillstånd. 
4. I tanken pröva olika lösningar på problemen. 

5. Sammanfatta forskningsprocessen och ställningstaganden. 

6. Besluta om eventuella åtgärder. 

Stymne ( 1982) har en liknande beskrivning av arbetsprocessen i en 

ärendebehandling. Hon beskriver de utforskande sekvenserna i fyra 
faser, nämligen en uppgiftsinriktad inledning, ett närmande till upp

giften, definition och värdering av problemet samt en lösning eller 
ett beslut som avslutning. Einarsson (1971) benämner delarna i en 

ärendebehandling för iriformation, diskussion samt beslut. 

I ett förberedande skede av förliggande projekt användes kompo

n enterna problerriformulering, analys, lösning, sammarifattning och 
beslut för att beskriva arbetsprocessen. Efter omfattande analyser av 
h ela materialet befanns emellertid följande kommmunikationskom
ponenter vara m er ändamålsenliga för att beskriva ärendebehandling 
i en grupp: 

* Problerriformulering (PO 

Ett ärende eller en fråga tas upp och presenteras. 

•Delfråga 

Inom ämnet: En komponent som förändrar samtalets 

inriktning men som ligger inom huvudfrågans ram (DpO. 
Utom ämnet. En komponent som för samtalets inriktning 

bort från huvudfrågan (Avledning). 

•Analys (A) 

Komponent som beskriver och förklarar huvudfrågan, som 

tillför fakta eller efterfrågar fakta. 

• Lösning (L) 

Förslag till åtgärder och utvägar under arbetsprocessen. 

• Sammanfattning 

Sammanfattning 1: Komponent som summerar 

arbetsproccessen och är en del av analysarbetet (Sam 1). 
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Sammanfattning 2: Komponent som är initiativ till beslut 
och fungerar som beslut (Sam 2). 

Med komponent avses replik eller del av replik som har den funktion 
som framgår av benämningarna i ovanstående taxonomi. I materialet 
förekom nästan inga formaliserade beslut av den typ där ledaren 
ställer deltagarna inför en proposition. Av den anledningen finns inte 

kategorin beslut med .i ovanstående taxonomi. 

Med utgångspunkt från ärenden och sekvenser genomfördes en 
kategorisering av varje enskild replik. Replikerna bedömdes med 
avseende på de analyskomponenter som redovisats ovan. Vanligtvis 
består varje replik av endast en komponent (exempelvis analys). 

Ibland kan emellertid en replik bestå av två komponenter (exempel
vis anlays och lösning) . I undantagsfall förekommer att en och samma 

replik ä.r sammansatt av tre komponenter. Interbedömmarkorrela
tionen uppgick till 0.97 med Spearmans rangkorrelation. Detta kan 
betraktas som en mycket god överensstämmelse mellan bedömning

arna. 

Resultaten presenteras inledningsvis med avseende på generella 

grupp- och ledannönster. Avsikten är dels att belysa vilka kommuni
katlonskomponenter som ingår i en "normal" ärendebehandling dels 

att beskriva studieledarens aktivitet under olika faser av ett ärendes 
behandling. Därefter presenteras och illustreras kännetecken på de 

olika processdelama d v s en beskrivning av de olika kommunika
tionskomponenterna men också en analys av deras funktion i kom

munikationsprocessen. Med utgångspunkt från ett genomsnittsären
de beskrivs därefter tre prototyper av ärenden som förekommer i 
arbetslagens arbete. Förekomsten av olika prototyper i olika organisa
tioner beskrivs liksom studieledarens roll i olika typer av kompm
nikationsspel. 

Generella grupp- och ledarmönster 

För att få en uppfattning om hur processen i de fyra arbetslagen ge
staltar sig har observationsprotokollen analyserats enligt den metod 

som beskrivits tidigare. Alla repliker (bidrag) har bedömts och hän
förts till en eller flera av de kategorier (kommunikationskomponen
ter) som ingår i kommunikationsprocessen. 
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Pf Dpf A L Sam 1 Sam 2 

Figur 8 
Kommunikationskomponenterna andel av processen 

Figuren ovan visar den procentuella fördelningen av de olika 
kommunikationskomponenterna i de fyra arbetslagen. Samman

fattningsvis kan man konstatera att resultaten tyder på att det finns 
generella drag vad avser fördelningen av olika kommunikationskom
ponenter i arbetslagen. Resultaten som de framgår av figuren, visar 
att över hälften av bidragen i processen kan hänföras till kategorin 
analys (A). ett mönster som är gemensamt för de fyra arbetslagen. 
Arbetslagen mer inriktade mot lagarbete förefaller dock h a förhåll
andevis fler analyserande bidrag i sitt arbete än de mer hierarkiskt 
ordnade. I övrigt framträder inga specifika drag i processen som 
direkt kan relateras till lagarbetsorganisation respektive hierarki. 

Figuren visar den relativa fördelningen av olika typer av komponenter 

i arbetslagens arbete. Det framgår emellertid inte hur medlemmarna 
i arbetslagen fördelar de olika komponenterna mellan sig. Studie-
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ledaren är utsedd att vara den formella ledaren och kan därmed 
förväntas ta ett större ansvar för arbetet än de övriga medlemmarna. 
Huruvida studieledaren faktiskt tar detta ansvar framgår delvis av 
figur 9. 

l?J % 

PI Dpf A L Sam 1 Sam 2 

Figur 9 
Studieledarnas andel av kommunikationskomponenter 

Av figuren framgår att studieledaren är mycket aktiv i förhållande till 
hela gruppen när det gäller att formulera uppgiften d v s precisera 
problemet i inledningen av ett ärende (pf) men också i formulering 
av delfrågor under själva processen (Dpf). 

Det är i regel studieledaren som gör de slutliga sammanfattningarna 
(Sam 2). Dessa sammanfattningar fungerar oftast som en tyst bekräft
else på att man är överens eller som ett underförstått beslut. Sällan 

följs sammanfattningarna av ett formellt beslutsfattande. 
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I den tydliga hierarkin är studieledarens andel av komponenterna 
jämförelsevis den lägsta, men detta..förklaras av att detta lag har flest 
deltagare. Studieledarens andel blir av statistiska skäl lägre där. 
Resultaten tyder emellertid på att studieledarens viktigaste uppgift i 
alla arbetslagen synes vara att inleda och avsluta ärenden (pf och Sam 
2). Det mest ansvarstyngda ledarskapet framträder i den otydliga 
hierarkin. Studieledaren tvingas där att nästan ensam ansvara för att 
formulera problemen och dessutom vara den som gör så gott som alla 

sammanfattningar. 

När det gäller att bidra med analys (A) och. lösningsförslag (L) är ak
tiviteten mer jämnt fördelad mellan gruppens medlemmar och stu
dieledaren. Studieledarens roll har mer karaktären av att vara den 
som lyssnar och fångar upp förslag. som han eller hon sedan sam
manfattar. Givetvis deltar också studieledaren med analyserande in
lägg och lösningsförslag men i en omfattning som i stort sett är jäm
förbar med övriga deltagare. Skillnader vad avser ledaraktivitet mel
lan olika organisationer, kan knappast relateras till organisationen 

direkt utan beror snarare på att arbetslagen är olika stora. 

Studieledarens andel av de avledande manövrama framgår av tabell 4. 
Begreppet avledande replik står för de enstaka repliker som ej hör 
till den primära uppgiften men som gruppen inte använder sig av för 
att lämna sin uppgift. Avledande sekvens står för flera repliker i följd, 
som ej hör till gruppens uppgift. utan kan ses som en flykt från 
arbetet. 

Tabell 4: Studieledarens andel av avledande manövrar (%) 

Avledande replik Avledande sekvens 

Tydl hierarki 11 32 

Otydl hierarki 0 67 

Tydl lagarb 12 34 

Otydl lagarb 30 52 
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Tabellen visar att studieledarna i mycket liten utsträGkning bidrar 
med repliker som ej hör till ämnet. Ett undantag finns i den otydliga 
lagarbetsorganisationen. I detta lag är stämningen informell och 

familjär. Man lättar ofta upp diskussionen med lustiga associationer 
och skämt. 

Av tabellen framgår också att studieledarna i de otydliga organisa
tionerna blir mer indragna i avledningssekVenser. Detta kan ha sin 

förklaring i att arbetslagen där är oklara över sina befogenheter, att 
uppgifterna ej alltid är så tydligt formulerade eller att deltagarna 

ibland är negativt inställda till uppgifterna. 

Ovanstående resultat visar att studieledaren har en roll i arbetslaget 
som tydligt avviker från de övriga deltagarnas. Främsta funktionen för 
studieledaren tycks vara att fungera som "spelöppnare" och att vara 

den som blåser av spelet. Även om det inte är frågan om en formell 
ordföranderoll så har studieledaren ändå en särskild ställning i 
gruppen. Det innebär att det trots. en informell och kollegial stäm
ning i sammankomsterna ändå finhs en sorts rituell uppdelning av 

roller och uppgifter inom gruppen. Detta är sannolikt nödvändigt för 
att effektivt utnyttja den korta tid som är avsatt för varje träff eller 

sammanträde. 

Den ibland förekommande lösningen med ett kollektivt s tudieledar
skap (genom att alla lärare delar på nedsättningen av undervisnings 
skyldighet) leder sannolikt inte till en ökad demokrati. Demokratiska 

arbetsformer kräver också sina ritualer. Om man värnar om demo

krati och medinflytande i en grupp bör man skapa arbetsformer som 

gör det möjligt för medlemmarna att deltaga i de bearbetande faserna 

av ett ärendes behandling, d v s under analys- och lösningsfaserna (A 
och L). Det är under dessa skeden som allas röst måste ges möjlighet 
att höras. 

Den mer formella inramningen av själva ärendet kan man, eller t o m 
bör man, överlåta till ledaren av framförallt praktiska och arbets

tekniska skäl. Att ledaren är den som öppnar och avslutar ärenden 

innebär inget hot mot demokratin i gruppen. Om ledaren däremot är 

genomgående mer aktiv än övriga deltagare i analys- och lösnings
faserna är risken uppenbar att deltagarna i övrigt inte kan, får eller 
vill komma till tals. Det är således av vikt att både ledare och 
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deltagare 1 en arbetsenhet får kunskap om ledarens och deltagarnas 

olika roller. 
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ARBETSLAGSTRÄFFAR SOM KOMMUNIKATIONSSPEL 

Vi har i det föregående avsnittet visat på vilka kommunikatlonskom
ponenter som vanligtvis ingår i behandlingen av ett ärende på en 
arbetslagsträff. Vissa generella mönster har därvid framkommit dels 
vad gäller behandlingen av ett ärende. dels vad gäller studieledarens 
andel av kommunikationskomponenter i olika skeden av ärendets 
framskridande. Vi skall i det följande närmare granska de olika kom
ponenterna. Det har nämligen visat sig att det finns olika varianter av 
nästan alla komponenter. Exempelvis kan komponenten problem
formulering förekomma i åtminstone tre olika skepnader. Beroende 
på vilken av dessa tre varianter studieledaren "väljer" att öppna 
ärendet (spelet) med kommer den fortsatta processen i gruppen att 

få olika karaktär. Ibland blir det ett lyckat kommunikationsspel. 
ibland bryter spelet ihop eller avslutas utan att deltagarna har förstått 
vad man sysslat med. I det följande kommer olika varianter av kom
munikationskomponenter att presenteras och tolkas. Illustrationer 
kommer att ske med hjälp av autentiska exempel från de studerade 
arbetsenheternas arbete. 

Spelöppningen 

Som framgått av den tidigare genomgången är det i regel studie

ledaren som introducerar nya ärenden för gruppen. Studieledaren 
fungerar på så sätt som spelledare för de olika kommunikations
spelen som arbetslaget genomför under en träff. Analyserna av samt
liga spelöppningar visar att det huvudsakligen finns tre olika sätt att 
öppna ett ärende. dvs tre olika sätt att formulera problemet. Karak
tären på problemformuleringen påverkar den påföljande processen 

på olika sätt. Problemformuleringarna kan vara av följande slag: 

• Tydlig problemformulering 
• Otydlig problemformulering 
• Motstridig problemformulering 
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Nedan kommer att ges exempel på de olika typerna av problem
formuleringar samt tolkningar av vilka konsekvenser de kan tänkas 

ha för den efterföljande processen. 

Tydlig problemformulering 

En inledande problemformuleringen i ett ärende är i bästa fall sådan 
att arbetslaget förstår vad som skall behandlas. Problemet eller fråge
ställningen kan t o m vara så väl strukturerad att man vet vilka del
problem som ingår i uppgiften redan från början. Följande inled
ningsreplik är ett exempel på tydlig problemformulering. 

Studieledaren: Jag har fått papper om friluftsdagar av 
studierektor. Det finns behov av funktionärer 
för dagarna. Vi skall föreslå hur funktionärer
na skall tas ut och hur tiden skall användas 
om man inte är funktionär. Den 9 september 
har de behov av 14 funktionärer. 

Uppgiften är konkret och gruppen har t o m ett skrivet underlag att 
utgå ifrån. Det framgår klart att det förväntas att arbetslaget skall 
komma med förslag som sedan skall lämnas vidare. Studieledarens 
formulering från början visar vad arbetslaget skall arbeta med och 
vilka frågor man skall ta ställning till. Arbetslaget skall ta ut funk

tionärer och man skall bestämma hur tiden skall användas. Den 
fortsatta processen blir också inriktad på arbetsuppgiften och inne
håller inga avledande sekvenser. Fortsättningen på kommunikationen 
i arbetslaget framgår av nedanstående utdrag. 

Lärare 
Studieledaren: 
Lärare: 
Studieledaren: 

Vilken dag är det? 
Onsdag. 
Heldag? 
Först skall vi prata om hur man tar ut. Om 

man tar ut folk från två arbetslag så får dom i 
det tredje ledigt för att göra något annat. 



Studieledaren: 
Lärare: 
Lärare: 

Studieledaren: 
Lärare: 
Lärare: 
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Är vi beredda att ta ut funktionärer? 
Skriv upp mig för vecka 40. 
Samma hår. Kan vi inte ta folk från två 
arbetsenheter och det tredje är ledigt för att 
kunna ha konferens. 
Några andra förslag för de som år friställda. 
De kan försätta att jobba med "data". 
Vi som har elevvård kunde behöva tid för 
arbetslaget. 

Detta exempel visar hur arbetslagat tar sig an problemet mycket 
arbetsinriktat. Deltagarna angriper problemet seriöst och finner 
också lösningar på de båda delproblemen, d v s att ta ut funktionärer 
till friluftsdagarna samt bestämma vad icke uttagna lärare skall an
vända tiden till. Detta kan ses som exempel på ett "lyckat" spel. 
Lyckat i den bemärkelsen att deltagarna tillsammans lyckades få 
spelet att "gå ut", dvs komma fram till lösningar på de formulerade 
problemen. 

Otydlig problerriformulering 

En otydllg problemformulering kännetecknas av att den inte anger 
klart vad arbetslaget skall syssla med. Detta kan bero på att pro
blemet i sig innehåller flera delproblem som inte tydliggörs eller som 
deltagarna är omedvetna om. Problemformuleringen fungerar i dessa 
fall nännc,lst som ett projektivt test som gör det möjligt för de olika 
deltagarna att fritt göra sina egna tolkningar av vad problemet eller 
uppgiften handlar om. Diskussionen i laget kan då röra sig mellan 
olika delproblem som de olika deltagarna själva känner mest Intresse 
eller ansvar för. 

Nedanstående spelöppning av studieledaren utgör ett exempel på en 
otydlig problemformulering. 

Studieledaren: Vilka elever behöver extra resurser? 
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Problemformuleringen kan tyckas tydlig och klar i detta fall. I själva 

verket är emellertid uppgiften betydligt diffusare än att ta fram en 

lista på elever med behov. I problemformuleringen finns ingen 

antydan om att frågan måste brytas ner i flera delproblem (exempel

vis: vad är behov, vad innebär extra resurser. vilka resurser är till

gängliga). Eftersom detta inte klargörs blir också den fortsatta pro

cessen oklar. förvirrad och med många avledningar och utvikningar. 
Följande avsnitt ur den fortsatta processen visar detta. 

Studieledaren: 

Alla: 

Studieledaren: 

Lärare: 

Studieledaren: 

Lärare: 

Studieledaren: 
Lärare: 
Studieledaren: 

Studieledaren: 
Studieledaren: 

Lärare: 

Lärare: 

Någon kan hjälpa mig att dela ut papperen 
med skolledningens förslag till resursför
delning. 

(Småprat och mummel) 

Nu är det alldeles för högljutt. Vad många jag 
saknar. Var är Helena? Vet ni det? 

Hon har varit här idag. men nu vet jag inte. 

Har den första chocken lagt sig nu? Jag har 

blivande årskurs 7:s elevförteckning. 

Jag vägrar skriva på namnlista. 
Jag vet inget om en närvarolista. 
Det är jag som har skickat ut den. 

Jag går igenom årskurs 7:s lista och där finns 
följande behov ... (räknar upp elevnamn) 

Annars vet jag inte mer om blivande årskurs 
7. Jag föreslår att vi går från klass till klass 

och nämner behoven ämnesvis. 
(Rektor kommer in) 

Välkommen rektor! Idag var det stökigt. 

Vi börjar med 9 e. sen får ni yttra er 

ämnesvis. 
Jag har många svaga. 

Vad håller vi på med egentligen. 

Det förefaller som om studieledaren. i detta fall, själv är medveten 

om vad arbetet gäller men introducerar inte ärendet tillräckligt 

tydligt. Studieledaren nämner visserligen efterhand de olika del

problemen rapsodiskt men förutsätter att de andra i laget är lika väl 
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insatta som studieledaren själv. Följden blir många avledningar från 
huvuduppgtften. Deltagarna pratar om annat än sakfrågan och de ver
kar mer upptagna av egna funderingar än av huvuduppgtften som man 
antagligen inte har förstått. Till sist undrar också en lärare vad man 
håller på med egentligen. 

Detta exempel får illustrera den förvirrade process som kan upp
komma i en grupp då problemformulertngen inte är klart och tydligt 
formulerad för deltagarna. Spelöppningen kan således få en avgör
ande betydelse för den fortsatta processen och deltagarnas möjlighet 
att arbeta konstruktivt .. 

Motstridig problemformulering 

Den motstridiga problemformuleringen är egentligen en oklar pro
blemformulering. Tolkningsmöjligheterna inskränker sig dock till ett 
par alternativ. I en motstridig problemformulering ställs arbetslaget 
inför två konkurrerande eller oförenliga uppgifter samtidigt. Följande 
spelöppning är ett exempel på en motstridig problemformulering. 

Studieledaren: Nästa punkt. Skolstyrelsen har skickat ut en 
skrivelse till alla skolor i kommunen med ett 
förslag om att skolama skall ha "öppet hus" i 
maj. Detta är ett förslag. Vi har tidigare 
beslutat på skolan att vi inte skall ha öppet 
hus. 

Denna problemformulering innehåller egentligen två helt motstridiga 
uppgifter. Den ena uppgiften handlar om att arrangera "öppet hus" 
(uppgift 1). Den andra uppgiften är visserli-gen inte helt tydligt for
mulerad, men uppfattas ändå av vissa deltagare och handlar om hur 
man skall undvika att genomföra "öppet hus" (uppgift 2). Det fortsatta 
arbetet i gruppen visar hur några av deltagarna arbetar med uppgift 1 
medan andra tar sig an uppgift 2. 



Lärare: 

Studieledaren: 
Lärare: 
Studieledaren: 
Lärare: 
Studieledaren: 

Lärare: 
Lärare: 

Studieledaren: 

Lärare: 
Studieledaren: 

Lärare: 
Lärare: 

Lärare: 
Studieledaren: 

Lärare: 
Studieledaren: 

Lärare: 
Lärare: 

Lärare: 
Lärare: 
Lärare: 
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Nej, det ställer jag inte upp på. Bara jippo. 
Har hört hur det kan vara på andra skolor. (2) 
Vi kan ju pröva. (1) 
Vem har beslutat detta? (2) 
Ett förslag bara, när vi satt och spånade .. (!) 
Vilka vi? 
(Förklarar hur förslaget diskuterats). (1) 
Jag reserverar mig. (2) 
Man kan till exempel flytta en halv dag som 
den är till lördagen. (1) 
Vi får kompensation en hel dag - vi är lediga 
på måndagen. (1) 

Jag är ledig på måndagar. (2) 
Måste bli ett specialschema för den dagen. 
( 1) 

Att organisera schemat är inte svårt. ( 1) 

Vi måste få tid att umgås med föräldrarna 

också. Och att de får tillfälle att träffa 
varandra. (1) 

Vad är syftet? PR? (2) 
Ja, det kanske beror på jubileet. Kan bli PR 
för skolan. (1) 
Föräldrarna är ju välkomna jämt. (2) 
Det kan vara svårt att få fritt för många 
föräldrar. Många jobbar. Vad skall vi säga? (1) 
Jag tycker vi skall rösta emot. (2) 
Men det är ju trevligt om föräldrarna får 
möjlighet. (1) 

Föräldrarna har rätt att ta ledigt. (2) 
Vill man så kan man. (2) 
Jag har varit med om det en gång och vet hur 
jobbigt det är. (2) 

Det tycks finnas två läger i arbetslaget. Några är intresserade av att 
söka få till stånd ett "öppet hus" för att kunna skapa kontakt med 
föräldrarna, de kommer också med förslag på hur man skall orga

nisera dagen. Andra i gruppen vill hålla fast vid tidigare beslut och är 
inte villiga att diskutera ett genomförande av öppet hus. Deras lös-
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ningar går i stället ut på hur man skall undvika ett sådant arrange
mang. 

Studieledarens spelöppning visar i detta fall hur gruppen ges två 
tolkningsmöjligheter av uppgiften. Beroende på den enskilda deltag
arens personliga önskningar och preferenser finns möjligheter att 
agera och argumentera från den valda tolkningen. Det är naturligtvis 
möjligt att en argumentation hade uppstått i gruppen även om stu
dieledaren mycket tydligt formulerat uppgiften. Det måste naturligt
vis finnas utrymme för att granska det givna problemet och att gran
ska olika lösningsförslag. I det givna exemplet är det emellertid inte i 
första hand en granskning av uppgiften som sker utan olika delar av 
gruppen arbetar med de två "uppgifterna" var för sig. Den ena grup
pen söker lösa de organisatoriska frågorna för att arrangera ett 
"öppet hus" på en lördag, medan den andra gruppen sökar hitta skäl 
till att överhuvudtaget inte befatta sig med frågan. Siffrorna inom 
parantes i utdraget visar att dessa båda problemlösningsprocesser 
pågår samtidigt och parallellt. 

Det finns andra exempel ur materialet som visar att t o m samma 
deltagare vid ett tillfälle kan stödja den ena problemformuleringen 
och senare i processen arbeta med den andra uppgiften. Detta visar 
att det inte behöver vara olika individer som framför motstridiga 
budskap. Oklarheten kan tydligen också finnas hos en och samma 
individ . En motstridig problemformulering kan således skapa mot

stridighet inom en individ, eller aktualisera den kluvenhet som san
nolikt finns ir.cm de flesta lärare inför många åtaganden. En mot
stridig prpblemformulering bidrar emellertid inte till att deltagaren 
blir medveten om denna motstridighet, det förefaller snarare som om 
förvirringen hos individerna ökar. 

Nedbruren problemformulering 

Som redan framgått av ovanstående exempel kan en arbetsuppgift 
som arbetslaget arbetar med innehålla flera delproblem som under 
arbetets gång blir tydliga för deltagarna. Denna nedbrytning av ur
sprungsproblemet kan underlätta problemlösningen och kan ibland 
vara en nödvändighet för att lösa problemet i sin helhet. 
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Nedbrytningen av ett ärende i mindre delar förefaller vanligtvis inte 
vara en medveten process hos gruppmedlemmarna utan sker som en 
omedveten men ofta logisk konsekvens av ärendets art. Genom att 
gruppen sedan löser delproblem efter delproblem kan den så små
ningom nå fram till en lösning på det ursprungliga och övergripande 

problemet. I exemplet nedan illustreras denna stegvisa process i ett 
arbetslag. 

Studieledaren har väckt ett ärende rörande betygsättning. Detta 
ärende visar sig innehålla ett antal delproblem som under processens 
gång tas upp ett efter ett. Första delproblemet handlar om vilken tid 
som är lämplig för att alla inblandade skall kunna vara med i den ge
mensamma betygsättningen. Nästa fråga gäller var man skall träffas. 
Den tredje frågan handlar om hur man skall gå tillväga. 

Lärare: 

Lärare: 
Lårare: 
Lärarkandidat: 
Studieledare: 
Lärare: 
Studieledaren: 
Lärare: 
Studieledaren: 
Studieledaren: 
Lärare: 
Studieledaren: 
Lärtare: 

Stud-ieledaren: 

När? (Delfråga 1) 

(Diskussion om lämplig tidpunkt på dagen) 
11.20 - 12.20. 

Då har jag sjuorna men de kan jobba själva. 
Då kanske Borg kommer (metodiklektor). 
Nej. han kommer inte då. 
Var kan vi vara? (Delfråga 2) 

Innanför hemkunskapen. 
Va bra, va snälla ni är. 
Det är vi alltid. 

Det var det tyngsta problemet. 
Hur gör vi rent praktiskt? (Delfråga 3) 

Vi går igenom elev för elev. 
Och utgår från vad var och en tänkte förra 
gången då vi satte blockbetyg. 
11.20. måndag den artonde maj. sal 136, 

kommer vi väl förberedda, vi är suveräna i 
betygsättningen, men vi måste få eri samlad 
bild. 

Här bygger deltagarna själva upp små delspel inom det stora spelet. 
Deltagarna aktualiserar olika delfrågor som hör det det ursprungliga 
ärendet. De tar upp frågorna och bearbetar dem en i taget. Detta 

tillvägagångssätt visar sig ändamålsenligt och framgångsrikt i detta 



72 

fall, eftersom man kan komma fram till en tydlig lösning på det ur

sprungliga ärendet inom en rimlig tid. 

Det är således uppenbart att studieledarens sätt att introducera ett 
nytt ärende - att öppna spelet ~ får betydelse för den fortsatta pro
cessen. En otydlig eller motstridig problemformulering skapar svå
righeter i gruppen medan en tydlig och i förekommande fall en ned
bruten problemformulering, underlättar problemlösning i gruppen. 

Analysen - spelets stomme 

Huvuddelen av arbetsprocessen utgörs av inlägg som har en analyser
ande karaktär. Analyserande inlägg kan förekomma i olika skeden av 

processen, t ex som en följd av en problemformulering eller ett lös
ningsförslag. De kan även förekomma som en följd av en samman
fattande replik. De analyserande inläggen kan sägas vara stommen i 
kommunikationsspelet, det är de analyserande inläggen som utgör 
det skapande, granskande, kreativa och kritiska momenten i pro

cessen. Det är under de analyserande faserna av gruppens arbete som 
det egentliga arbetet utförs. 

Det är möjligt att urskilja tre olika typer av analyserande inlägg. Med 
hjälp av spelmetaforen kan detta uttryckas som att det finns tre olika 
analyspjäser eller analyskort som är möjliga att använda i olika ske
den av arbetsprocessen. Dessa är som följer. 

Orsaksanlys, d v s analys av orsaker till problemet. 
Åtgärdsanalys, dvs analys av vidtagna åtgärder. 
Hållbarhetsanalys, dvs analys av planerade åtgärder. 

Orsaksanalys 

När ett arbetslag ställs inför ett ärende eller problem söker deltag
arna ofta finna orsaker till problemet genom att analysera fakta som 
man känner till om ärendet. Genom att gruppmedlemmarna frågar 

varandra efter information och "smnmanställer" olika informations
delar kan de efterhand formulera antaganden om orsakerna till pro-
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blemet. Kommunikationsspelet under denna fas går ut på att deltag
arna skall undersöka olika antaganden om orsaker till problemet. Man 
vänder och tittar på olika kort för att se om lösningen finns där. I 
nedanstående exempel framträder en rad frågor, hypoteser och in
formationsutbyten som alla ingår i orsaksanalysen. 

Studieledaren: 
Lärare: 

Studieledaren: 
Lärare: 

Lärare: 

Lärare: 

Lärare: 

Vi skall ta upp Åke (elevvårdsärende). 

Åke har pratat om att han vill sluta skolan. 
Han tycker det är meningslöst och det ger 
honom inget...(Orsaksanalys) 

Varför vill han sluta? 
Han tycker han gått i skolan i 10 år nu. Trist 
och kamraterna är barnsliga. Det har hänt en 
del saker tidigare i hemmet (utvecklar detta). 
Han är skoltrött. (Orsaksanalys) 

Kanske beror det på att han är äldre än 
klasskamraterna. ( Orsaksanalys) 

Han har det väldigt jobbigt hemma. 
(Orsaks analys) 

Han är mognare och får ta ett större ansvar 
än många andra elever får göra. 
( Orsaksanalys) 

I det här exemplet är det en lärare som är mer insatt i problemet 
som inleder med en analys av tänkbara orsaker till varför eleven inte 
trivs i skolan. De andra lärarna bygger på med sina reflexioner och 
erfarenheter av eleven. Analysen och de fakta och erfarenheter som 
kommer fram blir till slut grunden för de åtgärder som arbetslaget så 
småningom väljer för att stödja och hjälpa eleven. 

Exemplet ovan får inte ses som ett exempel på hur en problemlös
ning skall gå till, utan det utgör en ganska typisk illustration på hur 
det går till i arbetslagsarbete. Analyserna är som synes inte särskilt 
avancerade. det är närmast frågan om systematiserade vardagsfun
deringar. Trots detta utgör de viktiga komponenter på vägen fram till 
en lösning. 
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Atgärdsanalys 

I arbetslagen fattas ofta beslut om åtgärder som innebär förändringar, 
extra insatser eller liknande. Dessa åtgärder följs ibland upp i arbets
laget. Deltagarna diskuterar tillsammans effekterna av insatta an
strängningar eller fölJ.er upp hur tidigare överenskommelser har full
gjorts. Dessa åtgärdsanalyser kan förutom att ge kunksap om effekter 
av tidigare handlingar också utgöra underlag för revideringar och för
nyade ansträngningar. 

I nedanstående exempel deltar några elevrepresentanter i konfe
rensen når arbetslaget analyserar hur överenskomna regler för sen 
ankomst har fungerat. 

Studieledaren: 

Elev: 

Studieledaren: 

Elev: 
Studieledaren: 
Studieledaren: 
Lärare: 

Elev: 
Studieledaren: 
Lärare: 
Elev: 

Så går vi över till handlingsprogrammet. Vi 
har kommit. till sen ankomst. Man får sitta 
kvar om man har kommit för sent fyra gånger. 
Men om jag kommer för sent en gång en 
termin och tre gånger en annan termin, får 
jag sitta kvar en timme då? 
För varje termin år det man lägger ihop. 
Svårt att åstadkomma kvarsittning. Det är ju 
meningen att man skall sätta in dom hos 
rektor eller studierektor med arbetsupp
gifter. 
Är det så många som skolkar? 
Men är det ett flertal så blir det trångt. 
Vi skall ha kvar det (kvarsittning) tycker ni? 
Jag tycker inte vi skall ha regler som inte 
håller. 
Bara till för att skrämma oss . 
Skall vi stryka kvarsittning? 
Jag tycker det. 
Då blir det ännu värre. 



Lärare: 

Lärare: 
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Det är krångligt att gå till rektor och studie
rektor och ordna tid. Jag har själv suttit kvar. 
Man skall dels gå till annan lärare och kolla 
upp arbetsuppgifter ... 
Det blir mer jobb med att organisera. 

Arbetslagets uppgift, i detta fall, är att göra en översyn inför nästa 
termin av en handlingsplan för arbetsenheten och i den ingår över
enskommelser om kvarsittning. Eftersom åtgärdsanalysen visar att 
det inte är ändamålsenligt med kvarsittning, ägnar stg deltagarna åt 
att analysera hur det fungerat under det sista året. Först därefter 
övergår man till att diskutera vilka överenskommelser som skall gälla 
för nästa läsår. I speltermer innebär det att laget analyserar vilken 
effekt deras tidigare taktik har haft och i vilken utsträckning dessa 
taktiska manövrar har varit poänggivande. 

Ovanstående exempel visar tydligt hur arbetslaget utvärderar vidtagna 
åtgärder och syftet förefaller vara klart för alla deltagare, nämligen 
att pröva om förändringar måste vidtagas, d v s om man måste byta 
strategi. 

HåUbarhetsanalys 

När ett ärende har analyserats och bearbetats i arbetslaget resulterar 
det i regel i att någon i gruppen lägger fram ett lösningsförslag. Ett 
sådant lösningsförslag kan i sin tur bli föremål för en hållbarhets
analys. Det innebär att gruppen i teorin eller i sina tankar prövar om 
förslaget är realistiskt, hållbart och rimligt. Det handlar således om 
en sorts "cost benefitsanalys" eller teoretisk hypotesprövning. Med 
speltermer kan man säga att gruppen försöker räkna ut hur oddsen 
står inför just den här satsningen. 

Här följer ett exempel som visar hur gruppen analyserar håilbarheten 
i ett förslag om hur urval av elever till en kurs skall gå till. 



Studieledaren: 

Lärare: 

Lärare: 

Lärare: 

Lärare: 

Lärare: 

Lärare: 
Lärare: 

Lärare: 

Studieledaren: 

Lärare: 
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Kan vi ge förslag på elever? 

Från hela åttan? 
Vi måste väl prata med eleverna först? 

Det blir rätMst om vi tar in fyra namnförslag 

och sen röstar vi bort ett. 

Vi kan inte plocka ut fyra namn och sen rösta 
bort ett. Det är inget bra sätt. 

(Hållbarhetsanalys) 

Bättre att lotta fram. 

Vi kan fråga om nån anmäler sig frivilligt. 

Då får vi dom som vill vara borta från skolan. 
(Hållbarhets analys) 

Kan vi inte gå ut och be att de anmäler från 
klasserna. 

Då kan det vara fler från varje klass och sen 

lottar vi. Men problemet är att vi måste få 

fram namnen innan vi har möte nästa gång. 

Om vi ska ha skyddsombud så skall det spri

das på klasserna. Om vi lottar bland många 
finns det risk att vi får två från samma klass. 
(Hållbarhetsanalys) 

I det här exemplet väcks olika förslag om hur man skall lösa pro

blemet med att ta ut ett antal elvevrepresentanter. Gruppen formu

lerar ett antal hypotetiska antaganden om vilka följderna kan bli om 

man väljer en viss modell. Hållbarhetsanalysen kan därför ses som en 
form av riskanalys d v s gruppen kalkylerar med de risker som kan 

finnas med olika förslag. 

Analysen är självajobbet 

Som framgått av exemplen utgör analyserna en mycket viktig d el av 

processen. När gruppen fokuserar sin energi och koncentration p å 

uppgiften på det sätt som beskrivits i ovanstående exempel befinner 

sig gruppen i en arbetande fas. Detta har bl a beskrivits av Bion 

(1961) som benämner detta tillstånd för work group, dvs han be

traktar gruppen som en arbetande grupp. Detta tillstånd eller pro-
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cess har också beskrivits av O'Connor (1971) och Granström (1986). 

Denna fas i gruppens arbete kännetecknas av att gruppen resonerar 
rationellt och konstruktivt, deltagarna har gruppens uppgift för 

ögonen och var och en bidrar till arbetet med sin speciella kunskap 
eller förmåga. Deltagare som besitter erfarenheter från liknande pro
blem delger gruppen detta, deltagare med analytisk förmåga hjälper 
gruppen att kritiskt granska beslutsunderlag och lösningsförslag etc. 
Bion, O'Connor och Granström konstaterar emellertid samfällt att 
detta tillstånd i en grupps samvaro är flyktigt och blandas ofta upp 
med avledningar och tankemässiga utflykter. Detta är speciellt vanligt 
i organisationer som kännetecknas av en hög grad av byråkratisering, 
dvs hierarkiska organisationer (Granström, 1986). Även denna un 
dersökning ger stöd för detta. Av föreliggande resultat framgår också 
att tydligheten i organisationen tycks ha betydelse för förekomsten av 
avledande aktiviteter. Detta har tidigare visats i tabell 4 (sid 62). Av 
denna tabell framgår att avledningar uppträder oftare i otydliga or
ganisationer än i tydliga. Flest avledande sekvenser, d v s längre ut
vikningar, återfinns i den otydliga hierakin. 

Tidsmässigt upptas gruppens arbete till största delen av analysarbete. 
I redovisningen har inga kvalitetsbedömningar gjorts, det betyder att 
gruppernas arbete inte relaterats till någon ideal norm om hur ana
lysarbete skall gå till. Inte heller har deltagarnas inlägg granskats 
med hänsyn till grad av konstruktivitet eller grad av trivialitet. Natur
ligtvis förekommer en hel del analyserande inlägg som inte innehål
ler kreativa komponenter utan består av "common sense" uttalanden. 
Även om sådana inlägg inte direkt bidrar till att gruppen gör fram
steg i sin uppgiftslösning, kan de fungera som en sorts smörjolja som 
gör att processen hålls igång. Utan inslag av kreativitet och nytänk
ande riskerar emellertid gruppen att inte nå fram till effektiva beslut. 
detta kommer att belysas närmare i nästa avsnitt. 

Lösningsförslag - ett steg mot spelets upplösning 

När en grupp förflyttat sig genom analysfasen av ett ärende brukar 
detta ofta mynna ut i ett förslag till hur problemet skall lösas, hur 
ärendet skall handläggas eller hur frågan skall besvaras. Sådana lös-
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ningsförslag kan även läggas fram under analysfasen och då bli före
mål för den typ av hållbarhetsanalys som redovisats ovan. 

Vid en genomgång av de olika lösningsförslag som grupperna lagt 
fram kan man urskilja tre typer eller varianter av lösningsförslag. Alla 
varianterna har emellertid samma funktion för spelet, nämligen att 
de utgör själva ansatsen till spelets upplösning. Om gruppens med

lemmar accepterar föl'Slaget innebär det att man kan avsluta kommu
nikationsspelet i nästa steg. Vi återkommer till avslutningsdraget 

längre fram och koncentrerar oss här på de tre typerna av lösnings
förslag, nämligen: 

• Konsekvenslösningar 
• Spontanistiska lösningar 
• Schablonlösningar 

Konsekvenslösningar 

När problemformuleringen av ett ärende har varit tydligt och när ar

betslaget har ägnat sig åt ett rationellt analysarbete, framstår ofta åt
gärderna som föreslås som logiska och självklara. Det utgör en natur
lig konsekvens av den tidigare processen. Konsekvenslösningar är väl 

underbyggda, vilket innebär att arbetslaget först har analyserat och 
diskuterat problemet noga. Lösningsförslaget kan därför ses som ett 
logiskt resultat av arbetsprocessen. Ett exempel på detta ges i ned
anstående utdrag av ett ärende. 

Studieledaren: 
Elev: 
Elev: 
Studieledaren: 
Elev: 
Lä.rare: 

Elev: 
Studieledaren: 
Elev: 

Lärare: 

Klassrådet. Har ni något? 
Mattan i duschen. 
Vi halkade i fredags. 
Jaha, nån har halkat. 

När går skyddsombudet rond? 
Om drygt en månad. Skall rapporteras ändå. 

Skall det behöva hända mera? 
Vi skriver upp detta. 

Vem bestämmer? 
Rektor. 



Elev: 
Lärare: 

Studieledaren: 
Lärare: 
Elev: 

Studieledaren: 
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Kan man inte gå direkt till rektor? 
Ja, det kan man väl rapportera direkt till 
rektor. 
Vem gör det? 
Jag kan göra det. 
Vi kan också göra det. 
Okey, du och du går dit nu. 

Den logiska konsekvensen i detta fall är att underrätta den som är 
ansvarig för a rbetsmiljön om vilka brister som finns och att kräva att 
dessa rättas till. Exemplet illustrerar det logiska eller rationella i 
gruppens sätt att arbeta med problemet. Lösningarna blir för den 
utomstående trivialt självklara när processen presenteras i sin hel
het. Gruppen kunde emellertid mycket väl, genom avledningar, ha 
sysselsatt sig med att diskutera vilken elev som halkat i duschen, be
rättat för varandra om när de själva halkat i duschar, på isbanor, i 
korridorer eller på hallmattor. Sådana processer förekommer ofta i 
skolans arbete. Emellertid uppträder arbetslaget under detta ärende 
som en arbetande grupp som genomför ett kort och lyckat kommu
nikationsspel. Lyckat så tillvida att de kom fram till en lösning på 
problemet. Om sedan rektor kommer att vidta önskade åtgärder är 
en helt åiman historia som vi inte skall fördjupa oss i här. 

Spontanistiska lösningar 

Det finns lösningsförslag som läggs fram i gruppen till synes obe
roende av den analys som gruppen genomfört. För en utomstående 
förefaller förslaget vara taget helt ur luften. Någon i gruppen tar ett 
"chans-kort" som gör att gruppen ges helt andra möjligheter än ge
nom ett idogt och logiskt analysarbete. Sådana spontanistiska'lös
ningar bottnar sannolikt i helt privata associationsbanor soiµ varken 
observatören eller deltagarna kan följa. Detta har heller inte så stor 
betydelse eftersom ett spontanistiskt förslag ger gruppen nya öpp
ningar att nå fram till en bra lösning. 



Studieledaren: 

Lärare: 

Lärare: 
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Så har vi resan med eleverna. Det blir dyrt ... 

Tänkte vi skulle titta på hembygdsmuseet 
först, de tar 10 kronor per elev i grupp. 

I vanliga fall tar de 30 i inträde. 
Man skulle kunna åka på studiebesök till 
Vadstena. (Helt nytt förslag) 

Exemplet visar hur en deltagare spontanistiskt lämnar gruppens ar

bete med problemet om hur man skall lösa besöket på hembygds
museet och de ekonomiska problemen som är kopplade till detta 

besök. Istället för att bidra med förslag till lösning på detta gruppens 
gemensamma problem väcker en deltagare ett helt nytt förslag som 
sätter det ursprungliga problemet ur spel. Detta får inte förväxlas 
med en avledande manöver som leder gruppen bort från problemet. 

Ett spontanistiskt lösningsförslag innebär att man håller kvar ur
sprungsproblemet (i detta fall en studieresa med eleverna) men öpp
nar nya vägar. Sådana "infall" kan ses som utslag av brain-storming 

och förutsätter sannolikt ett tillåtande klimat i gruppen. I hierarkiska 
organisationer är i regel utrymmet för denna form av mental leklyst

nad inte stor. 

Schablonlösningar 

När ett arbetslag träffas händer det att vissa typer av ärenden åter
kommer ofta. Risken är då stor att medlemmarna inte bryr sig om a tt 

analysera problemen utan man tar direkt beslut om en åtgärd som 
man brukar tillgripa i sådana fall. Gruppen använder ett färdigt lös

ningsförslag - en schablon. Detta synes vara vanligt framförallt när det 
gäller elevvårdsproblem. I sådana fall beslutar man ofta schablon

mässigt att sätta in en eller ett par timmar specialundervisning utan 
närmare precisering. I det undersökta materialet förekommer denna 
typ av lösningar, som innebär att någon egentlig analys inte blir ge

nomförd. Gruppen går direkt från problemformulering till lös nings
förslag (och beslut). En mycket snabb spelvariant. Nedanstående ut

drag är ett exempel på en schablonlösning. 



Lärare: 

Lärare: 
Lärare: 
Studieledaren: 

Speciallärare: 

Lärare: 
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Jag måste ta upp Maria eftersom ingen gjort 

det och det tycker jag är märkligt. eleven 
verkar så ohyggligt rädd. 
Hon har liten läs- och skrivförmåga. 

Hon kan inte stå ens för det hon faktiskt kan. 
Jag för upp eleven på ärenden för särskild 
elevvårdskonferens. (Schablonlösning) 

Behöver hon mer hjälp kan hon komma till 
mig. (Schablonlösning) 

Inte kan vi avfärda eleven så lätt, jag anser 
eleven vara "klinikstörd". Eleven säger att hon 
är så dålig och vill hela tiden gå iväg till 
klinik, trots att hon faktiskt hör till den 
bättre halvan. 

I detta fall förekommer ett visst analysarbete i gruppen men det har 
mer karaktären av problemformulering, d v s man beskriver elevens 
svårigheter ytterligare. De två lösningsförslagen som väcks är båda av 
schablonkaraktär och visar att arbetslaget inte har använt sin pro
blemlösande förmåga. Man har således inte frigjort gruppens poten
tiella förmåga till kreativitet. Istället föreslås remiss till elevvårds

konferens och hjälp hos speciallärare. Detta trots att det är uppen
bart att eleven behöver hjälp i sin vardagssituation, dvs i klass
rummet. De som har möjlighet att bistå eleven där är inga andra än 
just de som sitter i arbetslaget. 

En lärare opponerar sig emellertid och menar att ärendet kräver en 
annan behandling. underförstått andra typer av lösningar. Läraren 
visar med sin replik att hon inte är beredd att acceptera de scha
b lonlösningar som föreslagits. Hon tar istället initiativ till en för
djupad analys av problemet. Det visar sig emellertid i detta fall att 
gruppen inte lyckas göra sig fri från schablonerna. Gruppen avslutar i 
stället sitt ärende. Detta att få ett ärende avslutat eller avklarat synes 
ibland vara viktigare för gruppen än att få problemet löst. 

Det finns naturligtvis försvar för schablonlösningar. Det kan ju vara så 
att gruppen åtskilliga gånger analyserat en viss typ av problem och 
kommit fram till en adekvat och ändamålsenlig lösning på den typen 
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av problem. I sådana fall är det naturligtvis mest rationellt att besluta 
om åtgärden utan onödig tidsspillan genom att repetera analysen 
varje gång. Ovanstående exempel och andra exempel ur materialet 
visar att framförallt elevvårdsproblem blir lösta med förenklade scha
blonlösningar. Även om elevvårdsfallen tycks likna varandra är de vart 
och ett unikt ärende och kräver sin analys och sina speciella lösning
ar. Schablonlösningsvartanten förefaller vara ett snabbspel med små 
chanser till vinst, d v ~ sannolikheten att den bästa åtgärden vidtas är 
liten. 

Beslutsprocessen - ett sätt att avsluta spelet 

I regel leder bearbetningen av ett ärende i arbetslaget fram till att 
man i gruppen fattar ett beslut om en åtgärd eller gör en överens
kommelse. Själva beslutet kan bestå av flera inlägg som sammantaget 
kan sägas utgöra själva beslutet. Även ett beslut kan således betraktas 
som en process. Beslut grundar sig i regel på den analys som gjorts av 
ärendet och de lösningsförslag som lagts fram. Det hör emellertid till 
undantagen att beslutet blir tydligt markerat av studieledaren genom 
att denne lägger ett förslag och de övriga deltagarna markerar bifall. I 
de flesta fall sker beslutsfattandet mer underförstått. studieledaren 
gör en sammanfattning och arbetslaget ger sitt tysta bifall. Besluts
processen kan emellertid också vara mer otydlig och diffus. Det före
faller finnas i stort sett tre olika sätt av avsluta ett kommunikations~ 
spel. Dessa är som följer. 

• Proposition 
• Sammanfattning som indikation på beslut 
• Diffusa beslut 

I det följande kommer exempel på det olika spelavslutningarna att 
ges och kommenteras. 

Proposition 

Proposition kommer av franskans propos och betyder förslag eller 
framställning. Med propostion avses en tydlig beslutsordning där 
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arbetslaget ställs inför konkreta förslag och där studieledaren ber 

gruppen ta ställning till dessa förslag. Egentligen består en sådan 
propositionsordntng av tre steg: Framställning, godkännande och 

konfirmation. I officiella och beslutsfattande församlingar tillämpas 
denna beslutsform. I arbetslagen är den sparsamt förekommande, 
nedanstående utdrag är emellertid ett exempel på ett propositions

förfarande. 

Lärare: 

Studieledaren: 
Lärarna: 
Studieledaren: 

Jag föreslår att vi delar upp de tre olika 
jourerna så att 7:an har en typ av jour, 8:an 
en annan typ - städning - och 9 :an tar 
matsalen. 
Är alla överens? 
Ja! 

Då har vi beslutat detta då. 

I detta exempel kan man säga att en lärare och studieledaren till
sammans gör en framställning, lärarna godkänner samfällt förslaget 
och studieledaren konfirmerar beslutet genom att säga "då har vi 

beslutat detta". Ett sådant propositionsförfarande gör att beslutet blir 
tydligt för alla. I arbetslagens vardagsarbete förekommer dock detta 
beslutsförfarande mindre ofta, vanligtvis sker besluten på andra sätt. 

Sammarifattning som indikation på beslut 

Det vanligaste sättet att avsluta ett kommunikationsspel är således 
inte så explicit som i ovanstående exempel. Ett vanligt förfarande är 
däremot att studieledaren gör en sammanfattning som gruppen un
derförstått accepterar som beslut. Det förefaller som om alla är över
ens om de analyser och lösningsförslag som kommit fram, studie

ledarens uppgift blir då endast att sammanfatta detta. Det tysta sam
förståndet eller avsaknaden av protester tolkas som ett godkännande. 
I följande exempel är arbetslagets uppgift att bestämma tider när 
eleverna skall ha simning. 



Studieledaren: 
Lärare: 
Lärare: 
Studieledarerr: 

Lärare: 
Studieledaren: 
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Sen var det simningen. En torsdag då? 
Torsdag, kan väl inte ta en torsdag igen. 
Inte för niorna. 
Onsdag då? 

Vad blev det? 
Simning på onsdagar i november. Halv dag 
med två klasser i taget. (Sammarifattntng) 

Sammanfattning som spelavslutning kan ses som ett logiskt slut på 
gruppens arbete. Eftersom alla deltagit i processen blir samman
fattningen ett uttryck för concensus i gruppen. Varken studieledaren 
eller deltagarna frågar efter ett propositionsförfarande, man uppfattar 
att beslutet är tydligt för alla ändå. 

Under ett kommunikationsspel förekommer även en annan typ av 
sammanfattningar än sådana som markerar slut på spelet. Det är 
vanligt att framförallt studieledaren gör etappvisa sammanfattningar 
av hur spelet framskridit. Vi har tidigare beskrivit detta som en kom
ponent som summerar arbetsprocessen och som är en del av analys
arbetet (Sammanfattning 1). Det är uppenbart att sådana etappvisa 
sammanfattningar underlättar för studieledaren att göra den slutliga 
och summerande (beslutande) sammanfattningen. 

Diffusa beslut 

Med diffusa beslut avses sådana spelavslutningar där det varken finns 
en tydlig propositionsordning eller en sammanfattning som ett ut
tryck för concensus. Det är i sådana fall oklart för en utomstående 
om någon överenskommelse har träffats eller ej. För deltagarna är 
det också oklart. även om enskilda deltagare uppfattat att gruppen 
kommit fram till ett beslut. 

I nästa exempel diskuterar arbetslaget en elevs situation i skolan. 
Elevens förälder har tagit kontakt med klassföreståndaren som nu 
vill ha de andra lärarnas synpunkter och förslag till förhållningssätt. 



Klassföreståndaren: 

Lärare: 

Studieledaren: 

85. 

Alltså behöver han lite stöd här och var. 
Ej stöd, men puffas på, duktig att sätta igång 

andra, efter en genomgång kan han mycket. 
Har du fått den information du vill ha. 

Exemplet visar att man egentligen inte har fattat något beslut som är 
bindande för någon i arbetslaget. Det är oklart vad sam skall åtgärdas 
och vem som skall ta ansvar i fortsättningen för elevens stöd. Arbets
laget har troligen diskuterat den här eleven tidigare och prövat olika 
åtgärder. Man kan spåra en sorts uppgivenhet i arbetslaget, elev
vårdsproblemet har plötsligt förvandlats till ett informationsärende. 
Man informerar varandra i stället för att analysera och fatta beslut om 
förhållningssätt och åtgärder. Resultatet blir ett diffust beslut. 
Egentligen vet ingen vad som skall göras. Spelet har upplösts utan 
slut, eller med en annan tolkning, gruppen har utan att vara med
vetna om det begärt att få skjuta upp spelet. Man har stannat spelet 
utan att avsluta det. Vare sig arbetslaget vill det eller ej kommer elev
en eller hans förälder att blåsa igång spelet igen, vid ett senare till
fälle. 

Avledningar eller spel utanför plan 

Vi har hittills uppehållit oss vid de spelkomponenter som ingår i 

själva kommunikationsspelet. D v s . det spel som går ut på att lösa 
uppgiften. Som tidigare påpekats finns det emellertid komponenter 
som inte har med det egentliga spelet att göra men som ändå upp

träder med jämna mellanrum. Dessa avledningar eller utflykter har 
beskrivits bl a av Bion (1961) och har studerats vad avser samman
träden i skolan och på företag (Granström, 1986). Det har fram
kommit att skolan och i synnerhet hierarkiska skolor uppvisar en 
större frekvens avledningar än företagen. Sättet att lämna uppgiften 
och göra sig fri från ansvar varierar också mellan hierarkiska orga
nisationer och mer uppgiftsinriktade sådana. I hierarkiska organisa
tioner finns en tendens hos medlemmarna att överlämna ansvar och 
arbete till sin ledare (beroendebeteende) liksom att sysselsätta sig 
med för uppgiften helt irrelevanta aktiviteter (flyktbeteende) . I upp
giftsinriktade organisationer ägnar man sig vid sidan av flykt mer åt 
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att angripa uppdiktade fiender (kampbeteende). Detta har beskrivits 
av Granström (1989) i en studie om sammanträden i skolan. 

I föreliggande studie har formen för avledningarna studerats. En av
ledning kan inledas med en delfråga som till synes hör till ämnet 
men som egentligen ligger utanför huvudfrågan. Om gruppen då tar 
tillfället att få komma undan uppgiften kan gruppen inveckla sig i en 
hel avledningssekven~. Om gruppen däremot inte tar upp tråden 
efter en avledande replik utan fort~ätter med huvuduppgiften får 
repliken stå som just en enstaka avledande replik utan större effekt. 
De avledande manövrama kan således vara av två slag. 

• Avledande repliker 
• Avledande sekvenser 

a. Fullständigt utanför huvuduppgiften 
b. Till synes inom huvuduppgiften 

Avledande repliker 

De avledande replikerna är som beskrivits enstaka "snedsteg" som en 
enskild deltagare gör. Man kan se det som att han eller hon kastar ut 
ett bete för att se om någon nappar på det. Det handlar dock inte om 
några medvetna och beräknande handlingar. Det förefaller snarare 
som det är frågan om högst omedvetna impulser som plötsligt kom
mer till uttryck. Ibland har de ingen funktion alls i gruppen, repliken 
passerar som om den inte hade uttalats. Vid andra tillfällen tappar 
gruppen tempo tillfälligt. I en annan situation lättas stämningen i 
gruppen upp. Vanligtvis har den dock ingen synlig funktion alls. I ne
danstående exempel är det studieledaren som svarar för en avledan
de replik (kursiverad) i en diskussion om operation dagsverke. 

Lärare: 

Studieledaren: 

Studieledaren: 

Inga problem vi har bössor, klädinsamling, 
cykelreparationer etc på skolan. 
Skall vi ge Svenson en skopa for att hon inte 

ar här id.ag. 
Skall vi anse att operation dagsverke rullar på 
nu? 
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I det här fallet är det studieledaren som återför sig själv till sakfråg
orna efter den korta utvikningen om kollegan Svenssons frånvaro. 

Vanligtvis är det någan annan i gruppen som återför spelet till planen 
igen, eller rättare sagt fortsätter att spela utan att ta notis om att en 

av spelarna har varit utanför spelplanen. 

Avledande sekvenser, fullständigt utanför ämnet 

När en avledande replik utnyttjas av gruppen som anledning till att 
komma ifrån huvuduppgiften, d v s när hela laget lämnar planen och 
börja syssla med annat, då har det utvecklats en avledande sekvens. 
Man kan se det som om gruppen tillfälligtvis ger sig själv en helt an
nan uppgift. Bion (1961) uttrycker det ännu mer drastiskt, han säger 
att medlemmarna uppträder som om det vore en helt ny grupp. En 
ny grupp (basic assumption group) med helt andra antaganden om 
vad man skall arbeta med och hur man skall arbeta. I nedanstående 
exempel ser vi hur en grupp genomgår en sådan förändring. Grup
pens huvuduppgift är att planera en fortbildningsdag. De avledande 
replikerna är kursiverade i utdraget. 

Lärare: 
Lärare: 
Studieledaren: 

Den sene läraren: 
Lärare: 

Lärare: 
Den sene läraren: 

Studieledaren: 
Lärare: 

Vi kan väl åka vid tio i åtta då. 
(Kommer för sent och går och sätter sig) 
Jag tror att jag har räknat med att 
elevassistenten skall följa med. 
Jag har varit hos tandläkaren. Det är säkert. 
Har vi inte kommit överens om att vi skall tala 
om sånt_ iförväg. (Skämtsamt) 

Får vi se ditt kvitto. 
Jag fick inget kvitto. 
Elevassistenten är inte uppsatt. 
Jag tyckte han sa att han inte skulle vara med. 

I det här fallet är det en yttre händelse (en ny medlem kommer in j 

rummet) som tycks utlösa en avledningssekvens. Det är emellertid 
riktigare att påstå att gruppen tar den sene läraren som förevänd
ning för att tillfälligt lämna uppgiften. Gruppen tar istället på sig en 
ny uppgift, nämligen att utreda sanningshalten i förklaringen till den 
sena ankomsten. Under denna korta utflykt gäller som synes andra 
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antaganden om hur man får samspela än under de omgivande arbets
fasema. Under utflykten tillåter sig medlemmarna att vara skämt
samma och retsamma medan de under de arbetand~ faserna är sak

liga och rationella. 

Sannolikt hade gruppen varit rationell "alltför" länge och var i behov 
av en mental andningspaus. Den yttre händelsen togs då som en 
förevändning till avledningen. Det finns nämligen andra tillfällen när 
grupper är så helt inne i en arbetande fas att en ny gruppmedlem 
kan ansluta till gruppen utan att de övriga till synes noterar detta. Det 
går således inte att säga att en viss händelse utlöser avledande man
övrar, det handlar snarare om graden av mental uttröttning i grup
pen. 

Avledande sekvenser. till synes inom ämnet 

I det ovanstående exemplet handlar aktiviteten under den avledande 
sekvensen om något som helt uppenbart ligger utanför gruppens 
uppgift. Det är emellertid mycket vanligt förekommande att de av
ledande sekvenserna handlar om sådant som påminner om den ur
sprungliga uppgiften. Möjligheten för medlemmarna att själva upp
täcka och "avslöja" den senare typen av avledningar synes vara mind
re. Det kan verka som om gruppen håller på med huvuduppgiften och 
endast undersöker ett sidospår. Det är emellertid viktigt att notera 

skillnaden mellan att formulera och arbeta med ett delproblem inom 

ämnet och att ägna sig åt en avledande sekvens till synes inom äm
net. I det första fallet befinner sig gruppen fortfarande i den arbet
ande fasen och formuleringen av delproblemet är en rationell hand
ling. I det senare fallet lämnar gruppen den arbetande fasen och 
övergår till mer känslomässiga och ansvarsbefrtade aktiviteter . Det är 

dock värt att påpeka att det inte finns skäl att ha moraliska synpunk
ter på detta. Sannolikt har de avledande manövrama ibland en positiv 

betydelse för gruppens arbete, men framförallt kan man inte hävda 
att de avledande utflykterna är några medvetna val från deltagarnas 
sida. De är snarare att se som en sorts säkerhetsventiler som utlöses 
när det mentala trycket blir för stort. Vi skall utveckla detta längre 

fram. 
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Här ges ett exempel på en avledande manöver som Ull synes ligger 
inom ämnet. Gruppens uppgift är i detta fall att hitta lösningar på hur 
man skall komma till rätta med elever som röker i skolan. Den avled
ande sekvensen är kursiverad. 

Lärare: 
Lärare: 
Lärare: 
Lärare: 
Lärare: 

Lärare: 
Lärare: 

Det måste komma direktiv uppifrån. 
Det står väl i reglerna. 
Vilka åtgärder finns? 
Kvarsittning. 
Hur har vi det med kvarsittningen. Vi har 

inget organiserat. Jag straffar mig själv om 

jag får sitta kvar och vakta. I min.förra skola 

hade vi en schemalagd tid med en lärare som 

vaktade. 

Är det skolskjutsbam blir det värre ..... 

De som satt kvar fick åka taxi och sen körde 
taxin om den vanliga skolskjutsen. Rena 

parodin ... 

Diskussionen om kvarsittning, vakthavande och skolskjutsar ligger till 
synes inom ämnets ram. Emellertid lämnar gruppen det egentliga 
ärendet som handlar om vad man skall göra med elever som röker. I 
stället börjar man diskutera kvarsittning, engagerat och med per
sonliga erfarenheter. Den svåra frågan om elevernas rökning byts ut 
mot den betydligt enklare uppgiften att förfasa sig över kvarsittning
ens avigsidor. En uppgift som gruppen klarar bra. Efter att lyckats 
med den uppgiften är man emellertid beredd att åter ge sig på den 
svårare. 

Exemplet på avledande manöver som givits här är mycket kort. Detta 
stämmer också med de faktiska förhållandena. Mestadels återvänder 
gruppen till sitt ärende och de avledande sekvenser kan därför ses 
som korta pauser i arbetet. Med spelmetaforens hjälp kan man be
skriva de avledande sekvenserna som en sorts time out, d v s spelet 
stoppas för en kort stund 1 syfte att samla laget inför en ny attack. I 
vissa fall kan dock de avledande sekvenserna leda till att gruppen 
överger sin uppgift helt och hållet Umf Granström, 1986). 
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Kommunikationskomponentemas del l spelet 

Vi h ar konstaterat att ett vanligt kommunikationsspel består av en 
problemformulering följd av anlys. lösningsförslag och en samman
fattande avslutning. En och annan utvikning tycks också vara ofrån
komlig. Under processens gång kan emellertid en rad omständig
heter göra att arbetsprocessen får olika karaktär. Av vad som hittills 
framkommit kan följande sammanfattning göras. 

Om problemjonnuleringen är oklar påverkar detta hela den fortsatta 
processen. Uppgiften kan då upplevas som svår, påfrestande eller 
diffus för arbetslaget. Det är då mycket lätt att deltagarna värjer sig 
genom att ägna sig åt många avledningar och utvikningar. 

Om problerriformuleringen är motstridig kommer den fortsatta pro
cessen att präglas av att deltagarna pratar förbi varandra eftersom de 
i själva verket artbetar med helt skilda problem. 

Om analysen görs bristfällig blir det svårt för gruppen att komma 
fram till konsekvenslösningar, risken är då uppenbar att gruppen 
tillgriper schablonlösningar. 

Om schablonlösningar är vanliga är detta, förutom ett tecken på 
bristfällig anlys, ett uttryck för att man ajournerar problemet. 
Sannolikheten att schablonlösningen inte fungerar är stor och 
ärendet risker att bli en s k följetong. 

Om de avslutande sammarifattningama utelämnas eller är diffi.tsa 

försvårar detta beslutsprocessen och skapar förmodligen osäkerhet 
hos deltagarna om vad gruppen kommit fram till. Boalt Boethius 
(1983) menar att beslutsfattandets process påverkar varje grupp
medlem såväl som hela gruppen. En ineffektiv beslutsprocess. eller 
avsaknad av en sådan beskär allvarligt gruppens möjligheter att 
fungera och individuella medlemmar hindras eller hindrar sig själva 
från att bidra på ett konstruktivt sätt. Ett överdrivet strikt mönster 
för beslutsfattande kan å andra sidan också vara ett hinder för grup
pens effektivitet. 

Kommunikationsspelets förlopp påverkas som synes inte enbart av 
vilka komponenter som ingår i spelet utan också av vilken variant av 
av den enskilde komponenten som faller upp. Det förefaller utifrån 
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dessa data och beprövad erfarenhet vara mest effektivt att genomföra 

ett ärende enligt följande: 

Tydlig problemformulering 

Orsaksanalys 

Lösningsförslag 
Hållbarhetsanalys 

Avslutande sammanfattning 

I verkligheten genomförs ytterst få ärenden på detta logiska och 
rationella sätt. I själva verket förekommer nästan alltid oklarheter i 
olika delar av processen och inslag av avledningar hör också till det 
naturliga. Det synes således förhålla sig så att det logiska inte är det 
naturliga för medlemmar i arbetslag. Men detta är också ett logiskt 
och naturligt resultat eftersom människor inte är fullständigt logiska 
och rationella. Om så vore fallet skulle arbetet säkert te sig omänsk

ligt. 
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TRE OLIKA KOMMUNIKATIONSSPEL 

När man granskar kommunikatlonsprocessen i olika arbetslag finner 
man att det huvudsakligen är tre typer av kommunikatlonsspel som 
genomförs. Det förefaller vara så att uppgiften, frågans art, styr den 
påföljande arbetsprocessen. Det handlar då om syftet med uppgiften, 

inte själva sakfrågan. Det kan nämligen inträffa att två arbetslag har 
samma sakfråga uppe för behandling (exempelvis temastudiernas or

ganisation). I det ena fallet skall arbetslaget organisera och genomföra 
arbetet medan det andra arbetslaget endast skall komma med syn
punkter på ett redan framtaget förslag. Det är uppenbart att proces

sen kommer att gestalta sig olika i de två arbetslagen trots att rubri
ken på sakfrågan är densamma. 

De tre olika typerna av kommunikationsspel som genomförs i arbets
lag tycks skilja sig åt vad gäller "regler" och utnyttjande av kommu

nikatlonskomponenter. Naturligtvis finns blandvarianter, men det är 

ändå möjligt att urskilja följande tre prototyper av kommunikations
spel. 

• Informationsspelet 

• Äkta problemspelet 
• Remisspelet 

I det följande kommer exempel på de tre spelprototypema att ges. 

Informationsspelet 

Informationsspelet utgår från ett ärende vars syfte är att sprida 
information mellan olika delar av organisationen eller inom arbets
laget. Informationsspel leder endast undantagsvis till beslut eller 
ställningstagande i arbetslaget. Ett informationsspel tar i genomsnitt 
6-7 minuter att genomföra. I det följande redovisas ett informations
spel som kan ses som ett illustrativt exempel på hur ett sådant spel 
genomförs. 



Studieledaren: 

Lärare: 

Studieledaren: 

Lärare: 

Studieledaren: 

Lärare: 

Lärare: 
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Så var det resursfördelningen .... Som en följd 
av detta skall det tillsättas en resursgrupp 

som har att vara med på förhandlingarna ... 
Får jag fråga. Har det varit 
ämnesrepresentanter med i 
resursfördelningen tidigare. 
Nej. det är nytt. Ämnesrepresentanterna har 

ingen beslutsrätt - har mer att bevaka och 
informera sig. Man får större insyn på det 
viset. 
Problemet är att vi i No inte har nån 
representant. .. 
Jag vill diskutera årets fördelning också och 
det skall vi tydligen kunna göra via den här 
gruppen. 

Felet är att vi inte har någon helhetsbild av 
det här. 
Nej, varje ämne kan ju inte gå till rektor och 
få mer. Det blir nån annan som får mindre. 
Men det har nog inte gått upp för alla. 

Kännetecknande för informationsspel är att de inte leder till några 
lösningsförslag eller beslut. Man kan därför se dem som en spel
öppning utan avslutning. Processgåhgen vad avser kommunikations
komponenter är: Pf-A-A-A-A-A-A. 

Syftet med informationsspelen är emellertid inte att de skall avslutas. 
åtminstone inte vid detta tillfälle. I regel handlar det om att skolled
ningen har försett studieledaren med information som skall spridas i 
arbetslaget. Analyskomponenterna som utgör stommen i informa
tionsspelet kan sägas vara deltagarnas försök att tolka vad informa
tionen betyder och vad den kan innebära för gruppen. 
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Äkta problemspelet 

Äkta problemspelet bygger på ärenden som kräver analys och ställ
ningstagande i arbetslaget. Det handlar ofta om gruppens egna frågor. 
Det är således ett spel som arbetslaget självt startar till skillnad från 
informatlonsspelet som ofta är initierat av skolledningen. Det finns 
förväntningar i gruppen på att äkta problemspelet skall avslutas med 
ett beslut. Genomsnittstiden för att spela denna variant är f)orton 
minuter. Bland de äkta problemen dominerar elevvårdsärenden men 
planering av undervisning och lärarnas egen arbetssituation förekom

mer också som äkta problem. 

I nedanstående exempel deltar elever i spelet som syftar till att för
bättra elevernas arbetssituation. Problemet som behandlas är det 
stora antalet lärarkandidater som deltagit i undervisningen under 
terminen. 

Elev: 

Lärare: 

Studieledaren: 
Elev: 

Lärare: 

Elev: 

Elev: 

Lärare: 
Eleverna: 

Studieledaren: 

Det är för många lärarkandidater, det blir 
inget sammanhang, alla säger olika saker. 
Jag har dålig överblick över hur många ni 
haft, jag vet egentligen bara om mina egna. 
Hur många har ni haft? 

(Går igenom hur många de haft i ett och 
samma ämne och hur många ämnen som är 

berörda) 
Har ni haft olika lärarkandidater i olika 
ämnen också? 
Ja, det har vi haft, i slöjd, men där är det bra. 
Då får man mer hjälp. 
I matte och fysik också, då blir det så många 
förklaringar. Han i fysik sist han var snäll, 
men lampor och batterier for omkring. Allt 
blev så rörigt. 
Kan det inte bli så för vanliga lärare också? 
(Samfällt nej) 

Har ni förslag på hur många lärarkandidater 
ni skulle klara per termin? 



Elever: 

Lärare: 
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2-3 lärarkandidater. 
Man skulle styra upp det efter hur många 
lärarkandidater som drabbar varje klass. inte 

efter varje enskild lärare och hur mycket den 
tål att vara handledare. 

Problemet är elevernas, men under analysen kommer lärarna till 
insikt om hur många lärarkandidater som eleverna faktiskt har haft 
under terminen. En lärare byter från lärarperspektiv till elevper

spektiv och kommer med lösningsförslag som bygger på den analys 
som gruppen gemensamt gjort. 

De äkta problemspelen är de som närmast liknar den ideala forsk
ningsprocessen som beskrevs på sidan 57. Under spelets gång bryter 
man ner huvudproblemet i delproblem. Deltagarna analyserar och 
lägger fram lösningsförslag. Spelet avslutas sedan med en samman -
fattning som också tjänar som beslut. T o m i det mycket korta 
exemplet ovan får man en bild av detta. 

Remisspelet 

Remisspel initieras företrädesvis av en instans utanför arbetslaget, 
vanligtvis av skolledningen. Arbetslaget ingår i en större besluts
process där gruppen används som remissinstans med uppgift att 
lämna förslag. Det förslag som gruppen lämnar ifrån sig uppfattas 

enbart som en av många rekommendationer inför det slutgiltiga och 
formella beslutsfattandet som sker i någon annan instans utanför 
arbetslaget. Remissspel tar i genomsnitt 26 minuter att slutföra. 

Här följer ett exempel på ett remisspel. Exemplet börjar med att 
studieledaren sitter och läser och bläddrar i en bunt papper med 
blanketter som är delvis ifyllda. Uppgiften för gruppen är att' lämna 
förslag till nyinköp till skolan. 



Studieledaren: 

Lärare: 

Studieledaren: 

Lärare: 
Studieledaren: 
Lärare: 

Lärare: 

Lärare: 
Lärare: 
Lärare: 
Studieledaren: 
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Hur är det med hem.kunskapen. Behövs det 
nåt? 

Allt från tvättmaskiner till spisar. Bandspelare 
behövs .. Fläktsystemet måste bytas. (De övriga 
lyssnar intresserat). Akut. Allt måste göras. 
Går inte att jobba där. 
Jaha. Kanske skall det in på blankett E . Om 
ändring av lokaler ... (funderar). Utbyte av 
spisar, tvättmaskin, fläktar alltså (skriver) . 
Bandspelare. 
Bandspelare (skriver). Jaha, nåt mer? 
Skriv gärna upp mig, kamera, stativ och 
lampor ... 
Videokamera? 
Va sa du? 
Vill du ha videokamera? 
Nej, jag skall ha smalfilm. 

På blankett F finns redan beställt till .. . Nåt 
mer (fortsätter att läsa rubriker) material till 
övningsämnen, studiebesök ... 

Exemplet visar hur spelet går ut på att formulera ett antal delpro
blem. Även om frågorna till synes är viktiga för deltagarna får man 

ändå intryck av att deltagarna i exemplet inte tar uppgifterna på fullt 
allvar. Deltagarna författar en önskelista, men utan ansvar för prio
riteringar eller kostnadsansvar. Uppgiften kan därför förefalla något 
overklig för deltagarna. 

Jämförelse mellan olika prototyper av spel 

I figur 8 (på sidan 59) illustreras andelen olika kommunikations
komponenter som förekommer i denna undersökning. Med utgångs
punkt från detta kan genomsnittsspelet beskrivas liksom ett genom
snittligt informationsspel, ett genomsnittligt äkta problemspel och 

ett genomsnittligt remisspel. I tabell 5 görs en jämförelse mellan 
dessa olika spelprototyper. 
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Tabell 5: Kommunikationskomponenter i olika spel 

Kategori Genomsnitts Info Äkta problem Remiss 

Pf 1 1 1 1 
Dpf 2 0.8 3.2 7 
A 13 5.5 19 25 

L 2.5 0.5 4 5 
Sam 1 1 0.2 1 2 
Sam 2 1 0.3 1 2.5 
Avlsekv 0.5 0.3 0.5 2 
Avl enstaka 0.5 0.3 0.5 2 

Av tabellen framgår att spel med äkta problem är de som mest över
ensstämmer med genomsnittsspelet. Infonnationsspel kännetecknas 
av att de Innehåller ett relativt litet antal andra kategorier än analys. 
Äkta problem och remisspel visar ett tämligen likartat mönster. Man 
kan ändock se en skillnad i att antalet delproblem (dpO som formu

leras under processens gång är större vid remissbehandling. Detta är 
också logiskt med tanke på att att remissärenden säkerligen är mer 
oklara för deltagarna. Dessa är ju i regel formulerade utanför gruppen. 
Remisspel förefaller också ha flest avledningar av alla spelvarianter, 
både med avseende på avledande sekvenser och enstaka avledande 
repliker. 

Vi kan konstatera att olika karaktärer på ärenden ger upphov till 
olika spelvarianter. Hansson (1988) drar en liknande slutsats, näm
ligen att olika typer av problem kräver olika behandling. Hon menar 
vidare att samarbete runt frågor av ren informationskaraktär kan 
skapa frustration och uttråkade människor. Problem jämförs med 
pussel som skall lösas. Hansson gör följande indelning: enkla pussel, 
komplexa pussel och genuina problem. Enkla pussel skulle då kunna 
jämföras med det som här kallas infonnationsspel, komplexa pussel 
med remisspel och genuina problem med äkta problem. 
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Spelprototyper 1 olika organisationer 

En fråga som inställer sig är om skilda organisationer har olika mön
ster vad avser kommunikationsspel. Finns det speciella "informa
tionskulturer". "problemkulturer" och "remisskulturer"? Tabell 6 
visar fördelningen av spelprototyper för de fyra arbetslagen som Ingår 
i denna undersökning. 

Tabell 6: Andel spelprototyper i de fyra organisationerna (%) 

Prototyp Tydl hier 

Information 64 
Problem 20 
Remiss 16 

Otydl hier 

42 
42 
16 

Tydl lag 

55 
32 
13 

Otydl lag 

56 
31 

13 

Av tabellen framgår att andelen informationsspel dominerar i samt
liga organisationer. Den typen utgör ungefär hälften av alla spel. Där
efter kommer äkta problem och vi kan konstatera att minsta andelen 
utgörs av remisspel. Vi har tidigare påpekat att det inte alltid ger en 
rättvisande bild att enbart redovisa antal ärenden. Det år också vik

tigt att ta hänsyn till hur stor del av arbetslagets tid som avsätts för 
olika spel. En sådan tidsfördelning framgår av tabell 7. 

Tabell 7: Andel tid för olika spel i de fyra organisationerna (%) 

Prototyp Tydl hier 

Information 43 
Problem 18 
Remiss 39 

Otydl hier 

25 
39 
36 

Tydl lag 

23 
52 
25 

Otydl lag 

30 
46 
23 

Resultaten i tabellen visar att lagarbetsorganisationerna skiljer sig 
från de mer hierarkiska genom att man i de förra i större utsträck
ning ägnar sin gemensamma tid åt att arbeta med äkta problem. I de 
mer hierarkiska skolorna använder arbetslagen mer tid tid åt remis
spel än i lagarbetsorganisationerna. I den otydliga hierarkin år tiden 
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fördelad relativt jämnt mellan de olika speltypema. I den tydliga 
hierarkin upptas en relativt stor del av tiden till informationsspel. 

Dessa resultat tyder på att arbetslag i mer hierarkiska organisationer 
inte själva väljer sina arbetsuppgifter i lika hög grad som i arbetslags
organisationer. I den senare organisationskulturen används arbets

laget som ett forum för gemensamma och äkta problem i större ut
sträckning. Detta är också syftet med arbetsenhetsorganisationen i 
grundskolan. Det är således uppenbart att en hierarkisk organisation 
av ett rektorsområde avsevärt försvårar för arbetslagen att sysselsätta 

sig med meningsfulla och adekvata arbetsuppgifter. 

Studieledarens roll i olika kommunikations,..::- el 

Det har tidigare framgått att studieledaren har ett annat aktivitets
mönster än övriga deltagare. Studieledaren fungerar framförallt som 
spelöppnare och avslutare. Det har också framkommit att studie
ledarens aktivitet är beroende av den organisationskultur som ledar
skapet utövas i. I den otydliga hierarkin tvingas studieledaren ta ett 
mycket större ansvar för arbetet än i övriga skolkulturer. Studie
leda re i otydliga organisationer är mer indragna i avledningssekven

ser än studieledare i tydliga organisationer. 

Det har också visat sig (Ahlstrand, Granström & Lindvall-Olsson, 

1989) att studieledarna har något olika roller i olika kommunika
tionsspel, detta framgår tydligast om man ser på studieledarens roll 
som spelöppnare och rollen som medspelare i analys och lösnings

fasema. I lagarbetsorganisationer finns större utrymme för andra än 
studieledarna att initiera ett äkta problemspel. Remisspel och infor
mationsspel startas nästan uteslutande av studieledarna i sådana 
organisationer. För hierarkiska organisationer ä r förhållandet det 
motsatta. utrymmet för deltagarna att starta informationsspel och 
remisspel är där större. 

En tolkning av dessa resultat är att det är mer naturligt för medlem

mar i lagarbetsinriktade organisationer att betrakta arbetslaget i 
första hand som ett forum för gemensam problemlösning medan 
arbetslagen i de mer hierarkiska organisationerna uppfattas som ett 
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forum främst för mottagande och diskussion av information. Resul
taten kan därför ses som ytterligare en antydan om att arbetsen
heterna i de mer lagarbetsinriktade organisationerna år en natur
ligare bas för kollektiv problemlösning ån vad fallet tycks vara i mer 
hierarkiska organisationer. I den senare typen av organisationer är 

benägenheten större att överlåta ansvar för de gemensamma pro
blemen på ledaren. Detta stämmer för övrigt med Granströms (1986, 
1989) rön om en högre grad av beroende hos medlemmar i hierar
kiska organisationer. 
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SAMMANFATTNING 

Denna stud!.e behandlar arbete och kommunikation i arbetslag och 
arbetsenheter i g:undskolan. Den belyser ledarskapet i arbetsenhet

er, den behandlar frågan om vilket reellt ansvar och vilka faktiska be
fogenheter som ligger och kan ligga i ett arbetslag. Studien beskriver 
också relativt ingående de kommunikationsspel eller de kommuni
kationsmönster som utvecklas i olika arbetslag. 

Organisationens bety.delse 

Utgångspunkten i studien har varit att beskriva den organisations
miljö (skolkultur) vari olika arbetslag verkar. Det har därvid visat sig 

att det vardagliga arbetet i arbetslagen i hög grad påverkas av rek
torsområdets organisatoriska utformning. Grad av hierarki och grad 
av tydlighet i organisationen är två variabler som synes vara av stor 
betydelse för verksamheten. Arbetet och ledarskapet i en otydligt 
utformad hierarki skiljer sig på många punkter från en organisation 
präglad av ett tydligt lagarbete (dvs liten grad av hierarki). Det är 

således inte helt adekvat att beskriva ett mindre framgångsrikt ar
bete i en arbetsenhet med personlighetsförklaringar, exempelvis att 
studieledaren är olämplig eller att arbetslaget har fel sammansätt
ning. Detta kan naturligtvis också vara en orsak. Av mer grundlägg
ande karaktär är emellertid den omgivande organisationsstrukturen. 

Undersökningen visar att det tycks finnas ett samband mellan orga
nisationens utformning och studieledarens arbetssituation med av
seende på typ av arbetsuppgifter, plats i organisationen, omgivning
ens förväntningar och egen arbetstillfredsställelse. Resultaten tyder 
på att en förändring mot ett ökat lagarbete måste åtföljas av fasthet 
och tydlighet i organisationen för att bli framgångsrik. 

Ansvarsområden för arbetslag 

När arbetslag träffas är det framförallt undervisnings- och elevvårds
ärenden som dominerar innehållet i träffarna. Vid en närmare analys 
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finner man att undervisnings.frågor innebär övergripande planering 
av aktiviteter som bryter de vanliga rutinerna. Frågorna kan handla 
om schema, tjänstgöring, temastudier, operation dagsverke eller 
prao-verksamhet. Vad som däremot inte förekommer i någon större 
omfattning är diskussion och planering av den mer ordinära verk
samheten, d v s den vanliga undervisningens innehåll, arbetsformer 
eller mål. En tolkning av detta resultat är att lärarna gör denna 
planering mer individuellt eller tillsammans med de elever som 
undervisningen berör. Flest exempel på handfast gemensam peda
ogisk planering återfinns i den mer tydligt lagarbetsinriktade orga
nisationen. 

Observationer och samtal med lärare visar att det är svårt att få den 
ordinarie mötestiden att räcka till för mer övergripande diskussioner 
om bl a arbetsmetoder. En annan orsak till att dessa frågor inte tas 
upp kan vara att metodfrågor berör grundläggande värderingar och 
kan upplevas som hotande eller alltför känsliga att diskutera. 

Elevvårds.frågor intar också en dominerande ställning i arbetslagens 
tidsutnyttjande. Det finns åtskilliga exempel på förebyggande såväl 
som åtgärdande elevvårdsarbete. När lärarna uttalar vad de helst vill 
arbeta med i arbetsenheten är det också elevvårdsfrågor som sätts 
främst. Elevvårdsfrågorna ses således av lärarna själva som viktiga att 
arbeta med i arbetslaget och framstår också som en tydlig uppgift för 
deltagarna. 

Arbetslaget förefaller också ha en viktig personalvårdande funktion 

eftersom lärarna i arbetslaget kan tala om sin egen arbetssituation 
och man kan samverka för att förbättra sina arbetsförhållanden. 
Arbetslaget tycks i de mer lagarbetsinriktade organisationerna vara 
en naturlig grupp för att även tillgodose sociala behov. I de mer hier
arkiska organisationerna får arbetslagasträffarna en mer opersonlig 
och formell prägel. 

När det gäller frågor som berör elevernas mediriflytande och del
tagande på olika sätt i skolans arbete är dessa sparsamt förekom
mande i arbetslagen. Endast i skolan med mest tydlig lagarbets
organisatlon tillämpas medinflytande i praktiken genom att eleverna 
ingår i arbetslaget. 
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Resursfrågor har lyfts fram i denna undersökning som en egen kate
gori ärenden. Avsikten med detta var att utröna om arbetslagen be
handlade sådana frågor överhuvudtaget. Tillgång till resurser är 
nämligen en viktig förutsättning för lagens reella möjligheter till eget 
handlingsutrymme. Om ett arbetslag har ansvar för en viktig fråga 
men saknar operativa resurser blir det i praktiken endast ett 

pseudoansvar. Resultaten visar att arbetslaget i den tydligt lagarbets
inriktade skolan behandlar många resursfrågor medan arbetslaget i · 
den otydliga hierarkin inte behandlar resursfrågor överhuvudtaget. I 
de fall resursfrågor diskuteras tar de i regel lång tid, vilket kan tolkas 
som att de har stor betydelse för deltagarna. 

Resultaten visar att arbetet i de mer lagarbetsinriktade organisa
tionerna oftare blir "på riktigt" medan arbetet i de mer hierarkiska 
organisationerna kan få karaktä ren av "på låtsas". I lagarbetet be
handlar man ärenden som har vital betydelse för vardagsarbetet i 
högre grad än i hierarkiska organisationer. I de senare ägnar man 

mer tid åt ärenden som initieras av någon utanför arbetslaget och där 
gruppens behandling av ärendet saknar eller har liten betydelse för 
ärendets fortsatta behandling. Förekomsten eller avsaknaden av 
genuina eller äkta problem påverkar deltagarnas upplevelse av hur 
meningsfullt arbetet i arbetsenheten är. 

Kommunikationsspel 

Det är inte enbart sakinnehållet i arbetslagens arbete som påverkas 
av organisationsstrukturen, även själva kommunikationsprocessen -
samspelet i gruppen - påverkas. Man kan betrakta arbetslagens be
handling av olika ärenden som kommunikationsspel. 

Resultaten från denna studie visar att det förekommer fyra hl}vud
komponenter i ett kommunikationsspel. Spelet inleds med att 
studieledaren formulerar uppgiften eller problemet. Därefter vidtar 
en bearbetningsprocess som består av ett antal analyserande inlägg 
samt olika lösningsförslag. Under dessa två faser av samspelet är 
aktiviteten relativt jämnt fördelad mellan ledare och deltagare. Ibland 

förtydligas den ursprungliga uppgiften genom att delproblem formu
leras, vanligtvis av studieledaren. Studieledaren gör i vissa fall också 
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etappvisa sammanfattningar av hur långt man kommit i resonemang
en men framförallt svarar han eller hon för den avslutande samman

fattningen som också fungerar som ett slags beslut eller överens
kommelse för gruppen. De analyserande inläggen svarar för huvud
delen av innehållet och utgör således den vanligaste och kanske ock
så viktigaste ·komponenten eftersom dessa inlägg ligger till grund för 
de lösningsförslag som växer fram i gruppen. 

Studieledarens roll framstår som tydlig. Det är i regel studieledaren 
som öppnar och avslutar varje spel (ärende). Resultaten visar att 
själva spelöppningen är viktig för det fortsatta spelet. En tydlig 

problemformulering är en av förutsättningarna för ett konstruktivt 
arbete i gruppen, medan otydliga eller motstridiga problemformu
leringar kan leda till förvirrade diskussioner med många avvikelser 
från ämnet. Detta kan förefalla vara en trivial slutsats men i det var
dagliga arbetet är detta inte alltid uppenbart eller självklart för del
tagarna. 

De analyserande inläggen kan ha olika karaktär, de kan handla om 

analys av orsakerna till problemet; analys av redan vidtagna åtgärder 

eller analys av planerade åtgärder. Även i detta fall framstår det klart 
att hanteringen av analyskomponenterna har betydelse för den fort
satta processen. En alltför knapphändig analys av orsakerna till pro
blemet; bristande analys av hur tidigare åtgärder utfallit eller en ute
bliven granskning av föreslagna åtgärder kan leda tills k schablon
lösningar. Detta är en sorts rituell spelvariant som innebär att grup
pen går direkt från problemformulering till lösningsförslag. Sådant 
inträffar ofta i elevvårdsfrågor där exempelvis en elevs svårigheter 
beskrivs, varefter gruppen bestämmer att eleven skall få stöd av 
specialläraren utan närmare precisering. 

Undersökningen visar att kommunikationsspel i regel avslutas med 
en sammanfattande replik av studieledaren. Denna replik fungerar 
som ett uttryck för concensus i gruppen. Regelrätta propositioner 
där gruppen får ta ställning till ett eller flera förslag förekommer 
mycket sällan. Ofta är sammanfattningarna så tydliga att deltagarna 

uppfattar dem som beslut. Exempel finns _e·mellertid på oklara och 
diffusa sammanfattningar där det inte tydligt framgår vad som skall 
åtgärdas och vem som skall göra det. En sådan upplösning av ett 
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kommunikationsspel skapar sannolikt olust hos deltagarna och ka n 
bli en grund för ifrågasättande av tlet meningsfulla i att arbeta i 
arbetslag. 

Vad som här beskrivits är en sorts normal- eller genomsnittsvariant 
av ett kommunikationsspel samt exempel på vad som kan inträffa om 
gruppen avviker från "spelreglerna". Till det normala spelet hör 

emellertid också ett antal distraherande eller avledande komponen
ter. Det kan röra sig om underhållande inslag i processen; skämt

samma kommentarer; irriterande inpass eller ovidkommande ut
vikningar. Dessa avledande repliker eller sekvenser tjänar sannolikt 
ett viktigt syfte för gruppen, t ex att deltagarna får vila sig tillfälligtvis 
eller att de blir skyddade från hotande ämnen. I bästa fall fungerar de 

som underhållande inslag som kan hjälpa deltagarna att uthärda ar
betssamma spel. Det kan emellertid också leda till spelsammanbrott 
vilket inträffar i de fall gruppen inte återvänder till sakfrågorna utan 
istället övergår till ett nytt spel, d v s ett nytt ärende. 

Ett "lyckat" spel förefaller som synes bygga på en systematisk arbets
process med tydlig problemformulering; noggranna analyser; formu
lerade lösningsförslag och en tydlig sammanfattning som av gruppen 
uppfattas som ett beslut. Det betyder dock inte att grupperna alltid 

fungerar på en sådan rationell nivå, även inslag av oförklarliga och 
spontanistiska komponenter kan leda till "lyckade" spelupplösningar. 

Tre spelvarlanter 

Olika arbetslag fördelar sin tid något olika på olika typer av spel. I 
. mer hierarkiska organisationer ägnar arbetslagen mer tid till r emis
s er och informationsärenden än till ärenden av mer genuin problem

lösningskaraktär. Vi har valt att benämna de senare ärendena för äkta 

problem, dessa senare är ofta väckta inom gruppen och har stor re
levans för deltagarna. 

Iriformationsspel är ofta korta cich består i regel enbart av att studie
ledaren ger information varefter deltagarna gör fem, sex analyserande 
inlägg. Lösningsförslag och sammanfattningar förekommer i mycket 
liten omfattning. 

Remisspel tar mycket tid i anspråk. Avledande repliker och se-
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kvenser förekommer där fyra gånger så ofta som i äkta problemspel. 
En anledning till detta är sannolikt att söka i att remissärenden inte 
alltid upplevs som äkta eller genuina problem för deltagarna. Någon 
instans utanför arbetslaget har vanligtvis önskat synpunkter på ett 
problem eller en fråga. Deltagarna i arbetslaget är emellertid med
vetna om att deras synpunkter kanske inte kommer att få några på
tagliga konsekvenser för deras vardagsarbete. Pliktskyldigt besvarar 
de ändå remisserna trots att de kan upplevas som pseudofrågor. Alla 
remissärenden år emellertid inte av den karaktären utan många 
frågor uppfattas av deltagarna som viktiga och relevanta. 

Studieledaren som spelledare 

Tidigare i denna sammanfattning har studieledarens roll som spel
ledru:e beskrivits. En närmare analys visar att studieledarens roll 
gestaltar sig något olika sätt beroende på organisationskultur men 
också beroende på spelvariant, dvs vilken karaktär ärendet h~. 
Studieledarens roll som spelledare är tydligare i lagarbetsorganisa
tionen når det gäller att formulera ärenden som handlar om infor
mation och remissårenden jämfört med äkta problem. Det innebär 
att de övriga deltagarna i lagarbetsorganisationer tar större ansvar för 
att formulera egna problem. Tendensen år den motsatta i hierarkiska 
organisationer. Lagarbetsorganisationer förefaller således vara mer 
tillåtande till att en vanlig deltagare gör en spelöppning vad avser 
äkta problem, däremot överlåter man till studieledaren att öppna 
informations- och remisspel. 

Ovanstående resonemang väcker naturligtvis frågan om vad arbetsen
heterna och studieledaren skall ha för funktion i skolan. Det ligger 
visserligen inte inom ramen för denna rapport att besvara denna frå
ga, men följande reflektioner kan ändå göras. 

Enligt läroplanens mål och riktlinjer (s 42-44) har arbetsenheterna 
en viktig roll för den pedagogiska planeringen; elevvården och för 
stödet till elevernas medinflytande. Detta är frågor som kan ses som 
äkta problem i den meningen att det är deltagarna i arbetslaget som 
skall precisera. analysera, formulera lösningsförslag och själva ge
nomföra åtgärder i dessa frågor. Resultaten från föreliggande forsk-
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ningsprojekt tyder på att en lagarbetsinriktad organisation bättre 
engagerar deltagarna i denna typ av arbetsuppgifter. medan en mer 
hierarkisk organ1sation leder till att arbetslaget används som forum 

för information och remisser. 

De kommunikationsspel som varje ärende kan sägas utgöra påverkas 

dels av organ1sationskultur men också av ärendets karaktär (spel
vartant) . En utveckling av en skolas arbetsenheter och arbetslag är 
således beroende dels av den organisationskultur som råder på rek
torsområdet. dels av i vilken mån studieledaren är medveten om och 
rätt utnyttjar sin roll som spelledare. 

l<-ör att göra arbetet i ett arbetslag mer meningsfullt krävs därför att 
mandat och befogenheter för arbetslaget görs tydliga och i överens
stämmelse med en lagarbetsorgan1sation. Arbetslaget bör dessutom 
förfoga över egna operativa resurser (pengar. tid, lokaler etc) att 
disponera för det egna ansvarsområdet. Samtidigt måste studieledare 
och personal få kunskap om de "spelregler" som gäller kommunika
tionsprocesser vid gemensam problemlösning. Det innebär inte att 
"spelreglerna" måste följas . utrymme för spontana och kreativa 
varianter måste alltid finnas. En ökad medvetenhet om "reglerna" kan 
emellertid ge en ökad säkerhet och även ett större mod att bryta mot 
dem. 
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APPENDIX I 

Appendix I: Bedömningsgrunder för skolorganisationers struktur vad 

avser hierarki och lagarbete. 

HIERARKI 

• Nivågruppering förekommer 

• Specialundervisning i klinik 
• Alternativkurser (ma, eng) 

• Strikt ämnesspecialisertng 

• No resp So uppdelat i funnen 
• Ämnesbetyg i So och No 

• Skolledningen har stort och 

direkt inflytande på det dagliga 

arbetet genom rätt till påbud 

och veto 

• Påbud "uppifrån" ifrågasätts 
inte öppet 

• Undervisning och elevvård 

ses som skilda från varandra 

• Det är svårt att få lärare att 

ställa upp på arbete utanför 
undervisningen 

LAGARBETE 

• Sammanhållen klass 
• Kompanjonlärarskap 
•Alternativkurser kan 

slopas, helt eller delvis 

• Lärarna tar andra ämnen 

• No och So blockläses 
• Blockbetyg i So och No 

• Skolledningens inflytande 

på det dagliga arbetet byg

ger på samråd och över

enskommelser 

• Påbud "uppifrån" gran

skas och bearbetas 

• Undervisning och elev

vård går i varandra 

• Lärare engagerar sig i 

andra uppgifter än sin 
egen undervisning 
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APPENDIX Il 

Appendix Il: Bedömningsgrunder för skolorganisationers tydlighet 

TIDLIG ORGANISATION 

• Det finns en arbetsplan för arbets
enheten som utvärderas regelbundet 

• Tydlig uppdelning mellan arbets
enhet och arbetslag 

• Utbildning ges för nya funktioner 

i skolan 

• Studieledarfunktionen söks 
och rektor utser 

• Studieledaren får utbildning 
för uppgiften 

• Studieledaren ges rimlig 
tid för uppgiften 

• Fasta konferensrutiner 
• Fast sammanträdeslokal 
• Protokoll skrivs 
• Fasta rutiner för information 

mellan arbetsenheterna 

O'IYDLIG ORGANISATION 

• Det år aktuella och akuta 
problem som styr arbetet 

• Ingen uppdelning mellan 
arbetsenehet och arbets
lag 

• Ingen utbildning ges till 
nya funktioner i skolan 

• Ae väljer studieledare 
inom gruppen 

• Studieledaren får ingen 
utbildning för uppgiften 

• Studieledaren får liten 
nedsättning för uppdraget 

• Konferenser vid behov 
• Ingen bestämd lokal 
• Inga protokoll skrivs 
•Endast spontana kon-

takter meUan olika 

arbetsenheter 
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