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Abstract 
Sammanfattning 
 
Titel: Bild- och Svensklärares uppfattningar om arbetslag 
Författare: Andreas Lindgren 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur bild- och svensklärare i Skellefteå kommun 
ser på arbetet nu jämfört med innan arbetslagens tillkomst samt om dessa grupper skiljer 
sig åt. 
 
Denna undersökning har utgått från följande frågeställningar: 
 
● Hur upplever bildlärarna sin arbetssituation i dag jämfört med innan arbetslag infördes?   
● Hur upplever svensklärarna sin arbetssituation i dag jämfört med innan arbetslag infördes? 
● Skiljer sig bildlärarnas upplevelse av arbetslag mot svensklärarnas? 
 
Som teoretisk bas har jag studerat litteratur som behandlar arbetslag, studerat olika avtal 
och läroplaner för att kunna belysa och ge fakta om arbetslagsutvecklingens framfart i 
Sverige.  
 
Undersökningen grundar sig på en enkätundersökning gjord av bild- och svensklärare i 
Skellefteå kommuns grundskolor år 2000. Något som måste kommenteras är det stora 
bortfall som blev följden av för få inkomna enkäter. Detta får givetvis konsekvensen att 
inga generaliseringar blir möjliga, utan resultatet kan endast ses som tendenser och 
riktningar åt olika håll och ger således arbetet en mer kvalitativ prägel. 
 
Det som framkommit av undersökningen är att arbetslagsinförandet tenderat att ge 
övervägande positiva effekter. Bland annat pekar man på förbättrad elevvård, idén med 
arbetslag har mottagits positivt då det gett förbättrade möjligheter att ventilera stress och 
oro. Det fanns däremot inga tydliga tendenser på att man inom de olika lärarkategorierna 
uppfattade införandet av arbetslag på olika sätt. Det verkar mera ha att göra med vilken 
personlighetstyp man tillhör. 
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Förord 
 
Jag vill passa på att tacka alla de personer som hjälpt mig att fullfölja arbetet. 
Ett särskilt tack till de informanter som har tagit sig tid att besvara min enkät. 
Slutligen vill jag tacka nära och kära som har varit ett ovärderligt stöd då det känts motigt. 
 
Umeå, oktober 2000 
Andreas Lindgren. 
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1 Inledning 
 
Samhällsutvecklingen i Sverige går i ett rasande tempo. För att hänga med och förse 
näringslivet med högkompetent arbetskraft krävs att skolan omvärderar synen på hur man 
bäst bemöter samhällets behov och de elever som fostras av skolan till självständiga fritt 
tänkande individer och goda medborgare. Här har skolan sneglat på näringslivet och deras 
sätt att möta de ökade kraven på kvalité och lönsamhet. I företagen förstod man att ett 
hierarkiskt styrsätt inte var den bästa lösningen utan man började decentralisera och ge sina 
medarbetare ett ökat ansvar och inflytande över sin arbetssituation. Detta visade sig 
generera både sociala och ekonomiska vinster för företagen. 
 
Skolan har i Sverige idag lämnat enlärarsystemet och dess brister och övergått till att arbeta 
i arbetslag där man på ett bättre sätt kan leva upp till de krav som samhället ställer på 
skolan. Med enlärasystemet menas att den huvudsakliga metodiken bestod i att läraren 
hade gemensamma genomgångar av de stoff eleverna skulle lära sig. 1 Man anser också att 
det nya systemet med arbetslag bidrar till att elevers lärande och utveckling på ett bättre 
sätt uppmärksammas i skolan. 
 
Men det är inte bara eleverna som ses som vinnare utan även lärarna är betjänta av den 
utveckling och omorganisation som skett i skolan i och med införandet av arbetslag. Man 
får genom det nya arbetssättet en bättre överblick över eleverna och på så sätt en förbättrad 
situation vid t.ex. elevvårdsfrågor. 
 
Varför jag har valt att skriva om arbetslag är mer en tillfällighet än ett strategiskt övervägt 
beslut. Det jag fann intressant var att se på vilket sätt det estetiska ämnet bild samt 
svenskämnet acklimatiserats till den nya arbetsformen arbetslag. 
 
Det är alldeles för ofta som estetiskt praktiska ämnen hamnar i periferin inom skolans 
verksamhet. Ofta tycker jag att estetiska ämnen inte sätts i fokus på samma sätt som de 
teoretiska ämnena, vilket kan irritera mig. Framstående forskare (Britt-Louise Theglander) 
har bevisat att både vänster och höger hjärnhalva behövs för att främja inlärning och 
utveckling. 
  
”-Med traditionell katederundervisning är en stor del av tiden i skolan bortkastad. 
- För optimal inlärning krävs att man varvar teori och praktik, att både vänster och höger 
hjärnhalva stimuleras, att hela människan är med” 2  
 
Personligen tycker jag att det är synd att inte sådan forskning uppmärksammas inom 
skolan, där estetiska ämnen ofta haft en undanskymd roll. Därför vill jag med min 
undersökning bidra med att sätta fokus på bildlärarnas åsikter för att sedan jämföra dessa 
med det mera teoretiska ämnet svenska, för att se om det finns några likheter eller olikheter 
i deras sätt att uppfatta sin arbetssituation i arbetslag.  
 
 
 

                                                 
1 SOU, (1974:53) s. 565 Skolans arbetsmiljö. Utbildningsdepartementet, Stockholm. 
2 Theglander, B.L. (1992) s. 16 Lärarnas tidning. nr 4. 
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2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur bildlärare i Skellefteå kommun ser på arbetet 
nu jämfört med innan arbetslagens tillkomst. Det är också intressant just i avseendet att jag 
och andra blivande bildlärare kan ha nytta av att se hur bildlärarna uppfattar den dagliga 
arbetssituation de befinner sig i. Syftet är även att studera hur svensklärare i Skellefteå 
kommun ser på den förändrade arbetssituation som arbetslag innebär. Samt se om det finns 
några tydliga meningsskiljaktigheter mellan de olika lärargrupperna.  
 

2.1 Frågeställningar 
 
*  Hur upplever bildlärarna sin arbetssituation i dag jämfört med innan arbetslag infördes? 
 
*  Hur upplever svensklärarna sin arbetssituation i dag jämfört med innan arbetslag infördes? 
 
*  Skiljer sig bildlärarnas upplevelse av arbetslag mot svensklärarnas? 
 

3 Metod 
 
Mitt examensarbete är indelat i två delar, där den första delen utgörs av en litteraturstudie. 
Detta avsnitt behandlar avtal och styrdokument som är informativa och ger läsaren 
förståelse för vad arbetslag är och hur det tillkommit. 
 
För att få svar på de frågeställningar jag har satt upp så bestämde jag mig för att den andra 
delen skulle grunda sig på ett kvantitativt synsätt.3  Jag valde detta synsätt för att få en 
generell bild av hur berörda lärargrupper hade uppfattat det förändrade arbetssättet. För att 
få en mer informationsrik uppfattning hade jag gärna använt mig av intervjuer som 
informations inhämtande metod, vilket hade varit ett bra komplement för att förstärka och 
ge en bättre helhetsbild4. Men pga. av tidsbrist så föredrog jag det kvantitativa synsättet 
framför det kvalitativa då jag ville omfatta alla kommunens högstadieskolor. Den metod 
jag ansåg mest lämpad för min undersökning var enkäter. 
Genom enkäten som utformades och besvarades år 2000 ville jag ta reda på om det fanns 
några skillnader mellan hur lärare i svenska och bild uppfattar de nya arbetslagen. Jag ville 
även undersöka om det gick att utläsa några skillnader i deras enkätsvar, vilket också ligger 
till grund för undersökningen och utgör uppsatsens huvuddel. Mer om undersökningens 
genomförande i kapitel 5. 
 
 
 
 

                                                 
3 Johansson, B & Svedner, P.O. (1996) s. 16 Examensarbete i lärarutbildningen. Kunskapsföretaget, 
Uppsala. 
4 Ejlertsson, G. (1996) s. 12 Enkäten i praktiken. Studentlitteratur, Lund.  
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3.1 Avgränsningar 
 
Eftersom Skellefteå kommun är en relativt stor kommun så valde jag av tidsskäl att 
begränsa min studie om bild- och svensklärares uppfattningar om arbetslag till att endast 
innefatta åk 7-9 på grundskolan. 

 

4 Bakgrund 
 
Genom att man i skolan har insett begränsningarna med en hierarkiskt uppbyggd 
skolorganisation så har arbetslagsiden växt som ett frö från Lgr 69 till Lpo/Lpf 94. Detta 
frö har i den senaste raden av läroplaner Lpo/Lpf 94 slagit rot i skolväsendet, som idag 
innefattar en decentraliserad och målstyrd skola, inte längre präglad av reglerstyrning.  
 
”Arbetslag är i sig ingen garanti för skolutveckling, men med en ny struktur finns det 
möjligheter att undanröja många av de hinder som finns inbyggda i den traditionella 
organisationen. ”Att låta en grupp lärare med olika kompetenser tillsammans ansvara för 
”en skola i skolan”, kan vara startskottet till den utveckling som måste komma till stånd 
för att målen i Lpo 94 överhuvudtaget skall kunna uppnås” 5. 
 
Detta har medfört att man omorganiserat skolan från enlärarsystemet till att idag organisera 
arbetet i lag.6 Dessa lag består av ett antal pedagoger som samplanerar undervisningen. 
Genom denna utveckling och decentralisering av skolväsendet så har beslutsfattandet 
förflyttats från skolledning till arbetslagen. Det i sin tur ger en effektivare beslutsapparat 
ute i landets skolor. 
 
Arbetslagets uppgifter är att formulera och definiera de mål som skolan vill uppnå. Dessa 
mål skall sedan knytas samman så att skolverksamheten utgör en helhet och blir 
meningsfull för eleverna. Detta ger i sin tur arbetslaget ett ökat ansvar, en vidgad 
beslutsrätt och ett större utrymme för egna initiativ, vilket medför en ökad frihet. Arbetslag 
ger också möjligheter att utveckla och finna nya undervisningsformer, så att man på ett 
bättre sätt kan hänga med i de förändringar som sker ute i dagens samhälle. En ökad 
arbetsglädje, effektivare undervisning och ett bättre resursutnyttjande är några faktorer som 
skolans personal får ta del av i och med införandet av arbetslag7. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Assermark, G. & Sörensson, K. (1999) s. 22 Arbetslag i skolan. Liber AB, Malmö. 
6 SOU, (1974:53) s. 565 
7 Assermark, G. & Sörensson, K. (1999) s. 26 
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4.1 Lgr-69 
 
För att ge en kortfattad inblick i hur arbetslagsiden för första gången påtalades krävs det att 
vi färdas från 2000-talets decentraliserade skola och tillbaka till den centralstyrda skolan 
och dess styrdokument Lgr-69. Enligt Karin Åberg är det här som man för första gången 
påtalar arbetslagsiden i ett centralt dokument. Hon talar vidare om att det man i Lgr-69 
syftade på och benämnde som arbetslag inte var det samma som vi idag kallar arbetslag. 
Det man i Lgr-69 menar med arbetslag syftar till begreppet arbetsenheter som för första 
gången skulle dyka upp i SIA-utredningen8. För att sedan återfinnas i andra genrationens 
läroplan Lgr-809. 
 

4.2 SIA-utredningen 
 
1970 tillsattes en utredning om skolans inre arbete, den s.k. SIA-utredningen. Den hade 
kommit till stånd efter en begäran från fackliga företrädare inom skolväsendet. Detta pga. 
att många lärare upplevde sin situation i skolan som problematisk och oroande, med ökade 
disciplinella problem. Men även frågor rörande metodik, förändrat arbetssätt och skolans 
sätt att hantera barn med ”särskilda svårigheter” hade stagnerat10. 
 
I och med ett riksdagsbeslut 1976 så började man i skolan använda sig av ”målbeskrivande 
ramar”. Inom dessa kunde skolorna själv välja fritt hur de ville att skolans organisation och 
undervisning skulle formas och hur skolans resurser skulle fördelas. I och med detta beslut 
så upphörde den tidigare reglerstyrda skolan11. Detta kan dock diskuteras eftersom att det 
finns de som hävdar att det var först vid kommunaliseringen 1991 som den reglerstyrda 
skolformen lämnades och vi övergick till en målstyrd skola12. 
 
Syftet med arbetsenheter var att förändra skolorganisationen så att den bättre kunde ta 
tillvara de resurser man förfogade över13 
 
Det är i SIA-utredningen som man först introducerar begreppet arbetsenhet14. Man ville 
här skapa förutsättningar för en flexibel organisation som kunde ta tag i de pedagogiska 
problem som fanns. Det man i SIA-utredningen syftade på var arbetsenheter. Man 
uttryckte också att arbetet med arbetsenheter skulle bidra till förbättrade förutsättningar till 
samarbete personalen emellan, detta benämner man som arbetslag och definierades på 
följande sätt15. 
 

                                                 
8 Kallós, D. (1985) s. 1 Arbetsenheter och arbetslag i grundskolan. Pedagogiska Institutionen, Lunds 
universitet. 
9 Åberg, K. (1999) s. 26 Arbetslag i skolan. Ekelunds Förlag AB, Solna. 
10 Richardson, G. (1994) s. 107 Svensk utbildnings historia. Studentlitteratur, Lund. 
11 Maltén, A. (1995) s. 76 Lärarkompetens. Studentlitteratur, Lund. 
12 Olsson, S.O.& Persson, H.I. (1994) s. 11 Skolans styrning och utvärdering. Liber Utbildning AB, 
stockholm. 
13 Kallós, D. (1985) s. 1 
14 Bergström, A, Cullblom, E, Lindberg, S, Nyberg, S. (1993) s. 1 Det kreativa arbetslaget.  
Högskolan i Luleå. 
15 Kallós, D. (1985) s. 4 
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”Medan arbetsenheter är benämningen på en organisatorisk indelning av eleverna, är 
begreppet arbetslag av utredningen använt som benämningen på den personal som arbetar 
med en arbetsenhet eller -på högstadiet - med ett ämne eller en ämnesgrupp inom enheten 
(exempelvis i svenska eller So- ämnen)”16  
 
Det är SIA-utredningens förslag till förändrat arbetssätt som ligger till grund för läroplan 
Lgr 80 och dess riktlinjer och mål17. 
 

4.3 Lgr 80 
 
Det man menade med arbetsenheter i Lgr-80 var att skolorna skulle delas upp i 
arbetsenheter och i dessa kunde det dagliga arbetet delas upp i ytterligare enheter inom den 
egna klassen. Man ansåg också att åldersintegrering av klasser kunde medföra 
organisatoriska vinster. En sådan vinst kunde t.ex. vara att äldre elever hjälpte yngre. Man 
förordade också att skolan skulle delas upp i mindre enheter precis som det hade framlagts 
i SIA-utredningen -74. Att organisera eleverna i små arbetsenheter s.k. ”små skolor inom 
den större skolans ram” skulle också bidra till att underlätta bildandet av arbetslag för 
lärarna. Detta skulle i förlängningen generera fördelar för både elever och lärare. Exempel 
på sådana fördelar kunde för lärarna innebära att möjligheterna till hjälp och stöd ökade. 
Att lärarna skulle arbeta i lag ansågs som önskvärt och i sin tur en del i utvecklingen av de 
pedagogiska verksamheten18. Arbetsenheter skulle enligt skolförordningen vara 
obligatoriska, medan arbetslag i Lgr 80 bara förordades19. 

4.4 Lpo 94 
 
I den senaste läroplanen, Lpo 94, står inget konkret uttalat om arbetslag. Något som skiljer 
Lpo-94 mot tidigare läroplaner är avsaknaden av metodiska anvisningar för hur de 
uppställda målen skall nås. Det är helt enkelt upp till kommuner, skolor och lärare att efter 
bästa förmåga försöka uppnå målen20. Det enda som uttrycks i Lpo/Lpf 94 under rubriken 
2.1 ”kunskaper” är att lärarna skall samverka med andra lärare för att på så sätt nå de 
uppsatta utbildningsmålen21 
 
Nu när arbetslagsiden har slagit rot i skolan gäller det för lärarna att acceptera att deras 
ämne inte längre är helheten, utan att de tillsammans med andra ämnen utgör en helhet för 
eleverna. Detta i sin tur bidrar till att eleverna får en ökad förståelse och en bättre 
verklighetsbild, vilket i sin tur ger en ökad verklighetsuppfattning22. 
 
 
 

                                                 
16 SOU. (1974:53) s. 579 
17 Maltén, A. (1995) s. 76 
18Lgr 80 (1980) s. 42 Läroplan för grundskolan. Utbildningsförlaget Liber AB, Stockholm. 
19 Kallós, D. (1985) s. 10 
20 Maltén, A. (1995) s. 82 
21 Lpo 94: Lpf 94 (1994) s. 12 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. 
Utbildningsdepartementet, Stockholm.  
22 Assermark, G. & Sörensson, K. (1999) s. 22  
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4.5 ÖLA 2000 
 
ÖLA 2000 är ett centralt avtal som förhandlats fram av parterna:  
• Svenska Kommunförbundet  
• Svenska Kyrkans Församlings- och Pastoratsförbundet 
• Lärarförbundet för TCO-OF:s förbundsområde 
• Lärare i förbundsområde ingående organisationer 
• Lärarnas Riksförbund23.  
 
I ÖLA 2000 står inget konkret uttalat om arbetslag. Men i en bilaga till de kommunala 
arbetsgrupperna uttrycks att de har till uppgift att diskutera samverkan mellan lärare, 
fritidspedagoger och förskollärare i skolan24. 
 
Avtalet trädde i kraft fr.o.m. 1995-04-01 och löpte ut 2000-03-31. Det är av fortlöpande 
karaktär, vilket innebär att om inte avtalet sägs upp i tid så fortsätter de att gälla ytterligare 
en tolvmånadersperiod i taget, med en uppsägningstid på tre månader. Den skriftliga 
uppsägningen måste vara ömsesidig parterna emellan och föregås av ett nytt  kollektivavtal 
förslag25.  
 
Det centrala i ÖLA 2000 är bestämmelserna om reglerad arbetstid och individuell 
lönesättning. I avtalet trycker man även på att en omfattande skolutveckling skall ske ute i 
landets skolor. 
 
När det gäller den förändrade arbetstiden, så var de nya i avtalet att den tidigare 
undervisnings skyldigheten (usk: en) togs bort och ersattes av en reglerad arbetstid. Usk: 
en kunde tidigare variera mellan 22-29 timmar á 40 minuter beroende på olika lärares 
tjänste förordnanden26. För heltidsanställda i kommunens skolor kom den nya arbetstiden 
att bli 35 timmar per helgfri vecka. Till detta tillkommer också en förtroendetid på 10 
timmar27. Den totala arbetstiden förutom förtroendetid uppgår till 1360 timmar per år28.  
 
Tillsammans med ”en satsning till 2000” är Avtal 2000 de dokument som ingår i parternas 
”skolutvecklingspaket”. Här uttrycker man gemensamt att ungdomars framtid och 
utveckling är av största vikt. En förhoppning är också att stärka banden och förtroendet för 
politiker, skolledning och lärare emellan. Man anser därför att lärarnas tidsystem och 
skolorganisation måste förändras och anpassas till framtida krav29. 
 
 
 

                                                 
23 Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund. (1996) s. 3 Avtal 2000. Nordisk Bokindustri AB. 
24 Åberg, K. (1999) s. 26 
25 Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund. (1996) s. 5 
26 Lejdal, Ö. representant för Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund (2000-10-12) Samtal. 
27Skellefteå kommun, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund. (2000-04-10) s. 2 Förhandlingsprotokoll/Avtal.  
28Skellefteå kommun, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund. (2000-04-10) s. 1 
29Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska kommunförbundet. (1996) s. 1 EN SATSNING TILL TVÅ 
TUSEN. Kommentus förlag litteratur, Stockholm. 
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4.6 Kommunala styrdokument 
 
I den kommunala skolplanen skall kommunen beskriva hur de vill att de statligt fastställda 
läroplansmålen skall uppnås, men även hur kommunens skolor ska organisera sitt arbete 
(T.ex. i arbetslag). Men man skall också ange vilka visioner man strävar efter att uppnå, 
detta redovisar man i en lokal skolplan som skiljer sig från kommun till kommun. Man är i 
kommunerna också skyldig att göra en utvärdering som följer upp verksamheten30.  
 
I Skellefteå kommuns skolplan står det inte uttalat att arbete i arbetslag skall vara den 
rådande arbetsformen31.  Men efter mycket letande har jag hittat ett ställe där detta uttrycks 
i klartext nämligen i Skellefteå kommuns budget 1999. Där står det under rubriken barn 
och grundskolenämnden att ” varje anställd ska ingå i ett formellt arbetslag eller en grupp 
som har klart avgränsade arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter”32. 
 

4.7 Lokala arbetsplaner 
 
I de enskilda skolornas lokala planer skall det konkret framgå hur just de vill bryta ner de 
nationella målen. Däremot anser Isberg att kursplaner och lokala planer ofta haft en allt för 
otydlig prägel för att kunna fungera som styrdokument åt lärarna i deras vardagliga 
verksamhet.33 Man har också precis som kommunen skyldighet att utvärdera de lokala 
målen. Lokala arbetsplaner kan se väldigt olika ut. Man är heller inte skyldig att arbeta i 
arbetslag utan kan fritt välja det arbetssätt som ger de bästa förutsättningarna för att uppnå 
de nationella målen i den egna kommunen. Detta ger kommuner och skolor en stor frihet 
vid val av organisationssätt34. Däremot påpekar Granström att det är viktigt att en 
organisation har en tydlighet för att inte motverka dess syfte.35   
 

4.8 Förändrat arbetssätt för lärare i Skellefteå kommun 
 
I Skellefteå kommun har man tagit del av och anammat de uppmaningar och uttryck som 
ges i Avtal 2000 gällande arbetsorganisatoriska förändringar. Därför har Skellefteå 
kommun förhandlat fram ett kollektivavtal där man uttrycker att grunden för ett lyckat 
utvecklings arbete är att arbetsklimatet upplevs positivt och att chans till inflytande och 
delaktighet ges. De anser vidare att det pedagogiska utvecklingsarbetet med eleverna inte 
skall bidra till en ökad arbetsbelastning gällande ökad arbetstid för den enskilde läraren36.  
Eftersom arbetstid är en del av verksamhetsplaneringen så anser man i Skellefteå kommun 
att målet med självplanerande arbetslag är att använda resurserna på ett så effektivt och 

                                                 
30 Åberg, K. (1999) s. 27 
31 Skellefteå kommun.  (1995) s. 12  skolplan 1995-1998.  
32 Skellefteå kommun. (1999) s. 79 Budget1999 och plan 2000-2001.  
33 Isberg, L. (1996) s. 35 Lärarrollen i förändring. Studentlitteratur, Lund. 
34 Åberg, K. (1999) s. 28 
35 Granström, K. (1990) s. 24. Arbete och kommunikation i arbetslag och arbetsenheter. Tema  
kommunikation, Universitetet i Linköping. 
36Skellefteå kommun, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, (2000-04-10) s. 1 
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flexibelt sätt som möjligt.  Så att det i sin tur gagnar elevernas lärande och gynnar den 
totala skolverksamheten i Skellefteå37. 
 
Man inser också att de nya organisationsförändringarna tillsammans med ändrat 
arbetstidssystem kommer att leda till ökade krav på skolans personal. Därför är avtalet ett 
öppet avtal som bygger på förtroendet mellan de inblandade parterna38. 
 
I Skellefteå har utvecklingen med arbetslag som det förordas i ÖLA-2000 inte gått i den 
hastighet man skulle ha önskat. En missuppfattning av avtalet gjorde att man inte införde 
arbetslag från och med -95. Trots att det man använde utvecklingspengar och gav till de 
skolor som bestämde sig för att omorganisera sin verksamhet och införa arbetslag39.  
 
Den skola som var först ut på fältet när det gäller självplanerande arbetslag var den 
kommunala musikskolan i Skellefteå. De startade, under våren 1997, ett utvecklings 
projekt som kallades för MUSK 2000 (Musik Utveckling Skellefteå Kommun). Det var 
också de som först fick ta del av de pengar som gavs i utvecklingsbidrag. Därefter följde 
en rad andra skolor i kommunen efter40. 
 
Men som jag tidigare nämnde så var inte alla skolor så entusiastiska och förstod inte 
poängen med arbetslagsiden. Att sedan lärarkåren på många skolor också var motståndare 
gjorde ju inte saken lättare41. Eftersom det i avtalet stod att förändring till arbetslag senast 
skulle ske år 2000 så avvaktade vissa skolor och väntade på att kommunen skulle teckna 
gemensamt avtal för alla skolor. Medan det egentliga syftet var att alla skolor genom 
decentraliseringen skulle kunna anpassa och förändra verksamheten efter de enskilda 
skolornas behov. Här fanns också möjligheter till att profilera sig42. I dag är de flesta lärare 
positiva till arbetslag och de fungerar relativt bra även om det kan bli bättre43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Skellefteå kommun, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, (2000-04-10) s. 3 
38 Skellefteå kommun, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, (2000-04-10) s. 1 
39 Granlund, I. Representant för Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund (2000-10-20) Samtal 
40 Lejdal, Ö. Representant för Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund (2000-10-12) Samtal 
41 Larsson, S. Vikarierande rektor på Bureå skolan (2000-10-24) Samtal 
42 Granlund, I. (2000-10-20) Samtal 
43 Larsson, S. Vikarierande rektor på Bureå skolan (2000-10-24) Samtal 
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5 Genomförande  
 
Denna del av arbetet grundar sig på en enkätundersökning som utfördes hösten 2000 i 
Skellefteå kommuns högstadieskolor. 
 
Enkäten utarbetades av mig personligen i samråd med min handledare. Jag studerade en 
hel del enkäter som utformats i samband med andra undersökningar, för att få tips och 
idéer. Tyvärr kunde jag inte finna några enkäter som motsvarade min undersökning. Detta 
hade varit att föredra eftersom att det då hade varit lättare att säkerställa reliabiliteten som 
är en benämning på en mätprocedurs tillförlitlighet och hur noggrant en undersökning 
genomförts. Saker som påverkar reliabiliteten är bl.a. oklara frågor, tonfall och minspel.44 
Enkäten är utformad med både öppna och slutna frågor som komplement till att inte 
intervjuer utfördes.  
 
För att få in så många enkätsvar som möjligt och för att få bredaste möjliga kunskapsbas 
försökte jag nå ut till samtliga kommunens högstadieskolor. Min ambition var att 
personligen lämna ut enkäterna och be lärarna att svara till nästkommande dag. Om 
tillfrågad lärare verkade stressad eller inte hade tid frågade jag om det var möjligt att de 
kunde besvara enkäten till nästkommande dag vilket visade sig fungera. Av tio möjliga 
enkätsvar från fem olika skolor så fick jag in nio vilket jag tycker var väldigt lyckat. 
Kommunens resterande skolor fick enkäten via brev, vilket endast resulterade i en 
returnerad enkät. I efterhand kan jag se att det hade varit mer gynnsamt att lämna enkäterna 
personligen även till de skolor som låg i utkanten av Skellefteå, men pga. av tidsbrist och 
stora avstånd genomfördes aldrig detta.  
 
5.1 Bortfall 
 
Nu skulle det visa sig att jag fick ett stort bortfall gällande inkommande enkäter. Av totalt 
26 utlämnade enkäter inkom endast 10 innan sista svarsdag. Det 10 inkomna enkäterna var 
från fem olika skolor. De resterande åtta skolorna kan ses som bortfall. Detta stora bortfall 
har fått till följd att resultatet inte kan generaliseras till en större population och inga 
tydliga samband kan urskiljas. Trots detta kommer resultaten av undersökningen att 
redovisas och analyseras utifrån de lärare som faktiskt svarat. Då det i enkäten fanns en del 
öppna frågor så har dessa studerats mer ingående.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Hellevik, O. (1990) s. 137 Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. Natur och kultur, Stockholm. 
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6 Resultat 
 
 
1) Ålder? 
 
Bild  Svenska 
 
20-30 = 0  20-30 = 1 
30-40 = 1  30-40 = 0 
40-50 = 2  40-50 = 3 
50-70 = 2  50-70 = 1 
 
  
2) Kön? 
 
Bild  Svenska 
 
Man  = 1  Man = 1 
Kvinna = 4  Kvinna = 4 
 
 
3) Ämne? 
 
Bild = 5   Svenska = 5 
 
 
4)Hur länge har du arbetat i arbetslag? 
 
Bild  Svenska 
 
-95 = 1  -95 = 1  
-96 = 1  -96 = 0 
-97 = 2  -97 = 3 
-98 = 1  -98 = 1 
-99 = 0  -99 = 0 
-00 = 0  -00 = 0 
 
Kommentar: Här är det lite underligt att två stycken har jobbat i arbetslag sedan 95 och en 
sedan 96, eftersom musikskolan var först ut i Skellefteå när det gällde arbetslag och detta 
skedde våren 97. Det troliga är att dessa tidigare arbetat utanför kommunen, vilket också 
uttrycks av en bildlärare. 
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5) Arbetar det någon bildlärare i ditt arbetslag? 
 
Kommentar: Denna fråga kommer att strykas pga. att den är irrelevant för 
undersökningen eftersom att det inte finns en motsvarande fråga för bildlärarna gällande 
svensklärare i det egna arbetslaget. Tanken med frågan var att undersöka om man färgades 
av sin omgivning (arbetslaget) gällande andra ämnens betydelse i skolan  
 
6) Är du positivt inställd till arbetslagsiden? 
 
Bild  Svenska 
 
Ja = 5  Ja = 5 
Nej = 0  Nej = 0 
 
 
 
7a) Vad tycker du har blivit bättre/ sämre för dig som lärare efter arbetslagets 
inträde i skolan? 
 
Bildlärarna: 
Bättre 
”Gemensamt arbetsrum”, ”Lär känna kollegor i arbetslaget bättre”, ”Fått en ökad insyn i 
skolans övriga ämnen”, ” Större samarbete, trygghet, bollplank”, ”Elevvården fungerar 
bättre”, ”Bildämnet har fått betydligt mer uppmärksamhet”. 
 
Sämre: 
”Förr inget arbetsrum, tappar kontakten med övriga kollegor”, ” arbetslaget förväntas 
vikariera gratis om jag blir sjuk”, ”Ingen som styr åt samma håll”, ” Tidsbrist, mer jobb, 
när det gäller att planera och skaffa material”.  
 
 
Svensklärarna: 
Bättre: 
Här uttrycker de flesta svensklärarna att det är roligt att arbeta tillsammans och att 
samarbete emellan lärare har ökat. Man anser också att elevvården förbättrats. 
 
Sämre: 
Det var också de som uttryckte en viss kritik vilket var att arbetsbördan hade ökat, men 
också att ämneslag var bättre ur lärarsynpunkt. 
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7b) Vad tycker du har blivit bättre/sämre för ditt ämne efter arbetslagens inträde i 
skolan? 
 
Bildlärarna: 
Bättre 
”Kan integrera mitt ämne i helhetsundervisningen” ”Använda bilden i sitt sammanhang” 
”Ämnet har fått högre status” ”meningsfulla arbetsuppgifter”. 
 
Sämre: 
Det uttrycks också att institutionsarbetet har blivit lidande, ”man hinner inte med”. 
 
 
Svensklärarna: 
Bättre: 
Det som blivit bättre är att eleverna oftare träffar samma lärare. Någon tycker också att 
helhetsundervisningen med andra ämnen blivit bättre. 
 
Sämre: 
Det uttrycks också att man har svårt att hitta tid för planering Något som nämns med 
saknad är att man inte hinner träffa ämnes kollegor lika ofta nu som förr. 
 
 
8) Har möjligheterna till att kunna ventilera stress och oro med kollegorna ökat i och 
med arbetslagets införande? 
 
Bild  Svenska 
 
Ja = 4  Ja = 5 
Nej = 0  Nej = 0 
 
Bortfall =1 
 
Kommentar: här har en bildlärare kryssat mellan rutorna samt skrivit till att det även gick 
bra innan. Här skulle jag kanske ha haft det som ett alternativ. 
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9) Upplever du att samhörigheten med andra lärare har ökat eller minskat efter 
införandet av arbetslag i skolan? 
 

0

1

2

3

Svensklärare

Bildlärare

 
 
 
10a) Har införandet av arbetslag bidragit till att bildämnet har fått en ökad 
integrering med övriga ämnen ( t.ex. sv.)? 
 
Bild   Svenska 
 
Ja = 3  Ja = 2 
Nej = 2  Nej =3 
 
 
 
10b) Motivera: 
 
Några kommentarer från bildlärarna: Helhetsundervisningen har blivit bättre, bilden 
används i sitt sammanhang. Lättare att integrera med andra ämnen när man vet vad andra 
ämnen planerar. Har för många elever. Negativt att man som ettämneslärare blir en s.k. 
satellitlärare som har alla elever.  
 
Här var svensklärarnas kommentarer att det är lättare att samarbeta när man vet vad andra 
kollegor gör. Svenska och bild blir till redskap i teman som vi utför. Men även att ingen 
skillnad hade uppstått var en kommentar, likaså att det inte funnits vilja till samarbete. Nu 
ser jag aldrig bildläraren, förr hade vi alltid projekt ihop. 
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11) Anser du att dina möjligheter till personlig utveckling har ökat eller minskat i 
jämförelse med hur det var innan arbetslagen kom? 
 

 
 
12a) Har man större samverkan med ämnen och lärare i det egna arbetslaget? 
 
Bild  svenska 
 
Ja =3  Ja = 4 
Nej =2  Nej = 1 
 
 
12b) Motivera: 
 
De positiva bildlärarnas kommentarer var att man träffas oftare, de som svarade nej 
antydde att deras arbetssituation som ettämnes lärare blev för utspridd eftersom man har 
alla elever och då träffar många arbetslag. 
 
Svensklärarnas kommentarer löd: Arbetslaget finns i ens närhet och man har ju samma 
elever. En mer negativ kommentar var att man fått så olika ämnen i arbetslaget så att det 
blir svårt att bedriva teman. 
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13a) Med vilka samarbetade du oftast innan arbetslagens tillkomst? 
     
 Ämnen: 
Bild  Svensk 
 
Sv.  = 5 Sv. = 2 
Mu  = 1  Mu = 1 
So  = 3  So = 0 
No.  = 0 No. = 2 
Eng.  = 0 Eng. = 1 
Tyska  = 0 Tyska = 1 
Bild  = 0 Bild = 1 
 
Kommentar: De här svaren kan se lite underliga ut, vilket beror på att de svarande, här 
kan ha angivit flera ämnen och på så sätt ser det ut som antalet svarande personer har ökat 
men så är dock inte fallet.   
 
 
13b) Med vilka ämnen samarbetar du idag? 
 
   Bild  Svenska 
  
Endast ämnen i mitt arbetslag 5 st.  5 st. 
 
Ämnen i andra arbetslag.  3 st.  0 st.  
 
 
Kommentar: Denna fråga var lite otydlig, ”endast” skulle ha tagits bort i början av frågan 
och 
det borde ha framgått tydligare att man kunde kryssa i två rutor. Här borde samtliga 
bildlärare ha svarat att de samarbetar i sitt plus andras arbetslag, men jag vet att på vissa 
skolor så finns det två bildlärare och att man då delat på eleverna och på så sätt inte arbetar 
i alla arbetslag vilket kan vara en förklaring, men frågan skulle ha varit tydligare 
formulerad. I efterhand har jag sett att fråga 13 a och b inte har en tydlig koppling till mina 
frågeställningar.  
 
 
14a) Tycker du att införandet av arbetslag bidragit till några pedagogiska vinster för 
eleverna? 
 
Bild  Svenska 
 
Ja = 4  Ja = 4 
Nej = 1  Nej = 1 
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14b) Om ja, vilka: 
 
Här uttrycker bildlärarna att eleverna har fått en bättre helhetsundervisning och att samma 
pedagogiska idéer florerar inom samma arbetslag. Eleverna uppmärksammas på ett bättre 
sätt, möjligheter att mixa klasser har förbättrats. Eleverna gynnas pedagogisk av att lärarna 
ersätter varandra vid sjukdom, de slipper därav okända lärare. Det fanns även en bildlärare 
som ansåg att inga pedagogiska vinster gjorts för eleverna, men att elevvården hade 
förbättras. 
 
Av samma åsikt var även den svensklärare som inte heller ansåg att några pedagogiska 
vinster gjort i samband med arbetslag. De övriga svensklärarna följde en gemensam linje, 
där de ansåg att det blivit en bättre helhetsundervisning. De ansåg även att eleverna 
tydligare ser ett samband och att de även får tid för fördjupningar. 
 
15) Har något av dessa påståenden förändrats sen tillkomsten av arbetslag? 
 
 
            Bild  Svenska 
     
 
a) Eleverna har blivit mera självständiga         Ja = 4  Ja = 4 
           Nej = 1  Nej = 1 
  
 
b) Elevernas motivation att lära har ökat         Ja = 2  Ja = 3 
           Nej = 2  Nej = 2 
 
 
c) Elevernas inflytande på undervisningen har ökat         Ja = 2  Ja = 3 
            Nej = 2  Nej = 2 
 
 
d) Kontakten mellan eleverna och lärarna har förbättrats       Ja = 5  Ja = 5 
            Nej = 0  Nej = 0 
 
e) Integrering mellan olika ämnen har ökat          Ja = 3  Ja = 4 
            Nej = 2   Nej = 1 
 
f) Man tillgodoser olika elevers behov på ett bättre sätt        Ja = 5  Ja = 5 
            Nej = 0  Nej = 0 
 
Kommentar: Som ni kan se så har det på fråga b och c fallit bort svar. Detta beror på att 
berörd person inte har kryssat i svarsalternativen, utan kryssat mitt emellan rutorna. 
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16a) Har ditt sätt att arbeta förändrats metodiskt/pedagogiskt i och med införandet 
av arbetslag? 
 
Bild  Svenska 
 
Ja = 5  Ja = 4 
Nej = 0  Nej = 1 
 
 
16b) på vilket sätt? 
 
Bildlärarna:  
”Vi har gjort om hela systemet med elevens val till att bli korta specialkurser”. 
 ”Försöker anpassa mig till övriga ämnen, Har större inblick i vad man läser i andra ämnen 
och kan anpassa min undervisning efter detta ”tematiskt”.  
”Att jag som pedagog kan mer om eleverna. Har fått ta del av deras kunskap i andra 
ämnen. Ha förståelse för att vissa situationer kan uppstå”. 
 
Svensklärarna:  
”Har mera en handroll, inte så mycket förmedlingspedagogik.” 
”Nu arbetar jag ensam med mina ämnen, men gemensamt med friluftsdagar, teman”.  
”Man kör inte sitt eget race lika mycket nu, utan använder kollegorna som bollplank.” 
 ”Helhetsundervisning med So-Sv-No-Ma-En-Hk-Idrott.”  
 
 
17) Har arbetslagets införande bidragit till att du oftare möts av positiv respons 
gällande ditt ämne? 
 
Bild  Svenska 
Ja = 4  Ja = 1 
Nej = 1  Nej =4 
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18) Om du har något att tillägga skriv ner dina synpunkter här.  
 
Några citat från bildlärare: 
 
”Om man skall slita ut sig så skall man jobba som ensam bildlärare.” ”En fördel vore om 
det är två bildlärare som delar på ansvaret.” ”Har undervisning i ett annat ämne.” ”Det 
fungerar bäst om personalen är heltidsarbetande, (1/2-tid borta från möten).” ”Att arbeta i 
arbetslag är det bästa som hänt mig sedan jag började som bildlärare.” Det uttrycks här 
även att idén med arbetslag är god men att den inte fungerar fullt ut eftersom att inte alla 
lärare kan få sin tjänst ett enda ämneslag vilket gäller för ettämneslärare. 
 
Några citat från svensklärarna: 
 
”Personligen föredrar jag ämneslag. Men det är ju svårt för ensamämnen”. ”Har fått fler 
arbetsuppgifter att sköta när vi jobbar i lag. Tiden räcker inte till för att kunna få 
helhetsundervisning genomförd fullt ut”. 
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7 Resultatanalys 
 
I detta avsnitt kommer resultatet från de enkät svarande lärargrupperna att analyseras. 
 
När det gäller frågorna 1- 4 så kan man säga att dessa har en informativ prägel. Dessa 
frågor kommer inte att studeras mera ingående pga. av ett för litet underlag och inga 
slutsatser kommer därför att redovisas som en följd av detta. 
 
När det gäller fråga 5 så kommer den att strykas ur undersökningen eftersom jag missat att 
följa upp med en liknande fråga till bildlärarna. Detta gör att reliabiliteten, alltså 
tillförlitligheten, inte kan säkerställas. Min ambition i denna fråga var, om än vag, att se 
om man färgades av sin omgivning (arbetslaget) gällande den studerandes ämne i skolan. 
 
När det gäller de svarande lärarnas åsikter om arbetslag, så framkom det att samtliga svar 
pekar på att man upplever arbetslagsinförandet som något positivt. Detta verkar i sin tur 
överensstämma med hur Åberg sammanfattar övergången från att tidigare till största delen 
arbetat ensamma till att idag inte vara främmande för kollegialt samarbete.45 Därmed inte 
sagt att de svarande är överens om alla frågor som kan beröra en skolas dagliga 
verksamhet. 
 
Hur har då inträdandet av arbetslag påverkat informanterna i deras roll som lärare? Vad har 
blivit bättre och vad har blivit sämre? När det gäller svensklärarna respektive bildlärarna så 
har i stort sett alla av de svarande ansett att det som blivit bättre är samarbetet. Det är få av 
svensklärarna som besvarat vad som blivit sämre och det finns inget som skulle kunna 
påvisa någon gemensam svarsinriktning. Däremot så uttrycker en negativt inställd 
svensklärare att ämneslag är bättre än arbetslag ur lärarperspektiv och att arbetslag 
inneburit en ökad arbetsbörda med tidsbrist som följd. Denna tidsbrist är även något som 
en bildlärare påpekar. Det var även andra bildlärare som uttryckte sig kring de negativa 
följderna av arbetslag men dessa åsikter hade inte någon gemensam karaktär. 
 
Hur har då arbetslagsinförandet påverkat ämnet bild respektive svenska positivt eller 
negativt? Här fanns inga tydliga tecken åt något håll utan svaren mynnade ut i en samling 
enskilda åsikter som inte var representativa för någon av de undersökta grupperna.   
 
Granströms uttrycker i ”Arbete och kommunikation i arbetslag och arbetsenheter” att 
arbetslag kan ha en personalvårdande funktion genom att lärarna kan diskutera sin 
arbetssituation och kan samverka för att förbättra den.46 Detta är i enlighet med hur 
undersökningens informanter uttrycker sig. Det var endast en lärare som hade en annan 
ståndpunkt. Denne bildlärare menade att arbetslagsinförandet inte hade påverkat sättet att 
ventilera stress och oro med kollegor, utan att det även gick bra innan.  
 
Vad kan man då säga om samhörigheten mellan bild- respektive svensklärarna, har den 
minskat eller har den ökat? Återigen ska det lilla underlaget poängteras samt att det bara 
kommer att redovisas om den svarande gruppen uppvisar några tendenser åt en förbättring 

                                                 
45 Åberg, K. (1999) s. 105  
46 Granström, K. (1990) s. 102  
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eller ej. Det man kan säga är att en bildlärare respektive en svensklärare ansåg att 
samhörigheten minskat mycket. Vidare var det även två lärare från de olika 
ämneskategorierna som redovisade en oförändrad samhörighet sen arbetslagsinförandet. 
Resterande lärare ansåg sig fått en ökad samhörighet vare sig det hade ökat lite eller 
mycket. Det finns sålunda inga tydliga tendenser på att samhörigheten har ökat eller 
minskat.  
 
I fråga om huruvida införandet av arbetslag fått någon effekt på bildämnets integrering 
med övriga ämnen framkom inga entydiga svar. Det uppvisades inga tydliga tecken i 
informanternas enkätsvar på vare sig en förbättring eller någon försämring gällande 
ämnesintegrering för ämnet bild.  
 
När jag studerade enkätsvaren så fann jag att det var vissa av informanterna som uttryckte 
att helhetsundervisningen blivit bättre. Även om de är för få för att bekräfta någon tes så är 
det ändå intressant att detta visar sig ligga i linje med Assermarks åsikter som redovisas i 
hans bok under punkten integration. Här uttrycks bl.a. att helhetsinriktad undervisning 
åstadkommes med arbete i arbetslag. 47 Här hade det varit intressant om undersökningen 
gjorts i fler kommuner då man hade kunnat säkerhetsställa en högre reliabilitet.  
 
När jag studerade enkätresultaten och på vilket sätt bild- respektive svensklärarna svarat 
om deras personliga utveckling hade ökat eller minskat sedan arbetslagens intåg i 
skolväsendet framkom olikheter. Samtliga bildlärare ansåg att införandet inte gått 
obemärkt förbi, utan endera pekade det mot en ökad personlig utveckling endera mot en 
mycket minskad personlig utveckling. Svensklärarna menade dock att införandet inte visat 
några tydliga tendenser mot någon förbättrad personlig utveckling. De lärare som menar att 
utvecklingen tenderat att öka kan sälla sig till Assemark undersökning om den egna 
utvecklingen. Där framkom det bl.a. att lärarna genom diskussioner med andra kolleger 
breddar den egna kompetensen och ger perspektiv på det egna arbetet.48  
 
Jag kan i min undersökning se indikationer på att svensklärarna fått en större samverkan 
med ämnen och lärare i det egna arbetslaget jämfört med hur det förhöll sig innan 
arbetslagen infördes. Om man skulle slå ihop de båda lärarkategorierna så skulle resultatet 
få samma prägel som de svarande svensklärarna. När det gäller enbart bildlärarnas 
uppfattning, så finns det ingen tydlig gemensam uppfattning om att införandet av arbetslag 
skulle ha bidragit till någon större samverkan mellan ämnen och lärare i det egna 
arbetslaget. 
 
Bland de motiveringar som lades fram som positiva till en ökad samverkan var enligt 
svensk- och bildlärarna att arbetslaget finns i ens närhet, att man ses ofta och delar samma 
elever. Det negativa som båda grupperna uttryckte var att man kände sig splittrad. 
Hur har då samarbetet mellan olika ämnen förändrats efter arbetslagens tillkomst? Det 
enda som kan vara värt att kommentera är att innan arbetslagen så ger min undersökning 
indikationer på att SO var ett ämne som samtliga svensklärare aldrig samarbetade med. 
 

                                                 
47 Assermark, G. & Sörensson, K. (1999) s. 7 
48 Assermark, G. & Sörensson, K. (1999) s. 78  
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Det visade sig också att arbetslagsinförandet bidragit till att samtliga av de svarande 
svensklärarna nu endast arbetar med ämnen inom arbetslaget. Däremot så arbetar också 
bildlärarna i ett arbetslag men eftersom de ofta är enämneslärare tvingas de arbeta även i 
andra lag, vilket också uttrycks av en bildlärare. 
 
Har införandet av arbetslag lett till några pedagogiska vinster för eleverna? Det man kan se 
är att de båda lärarkategorierna har gemensamt uttryckt tydliga tendenser att pedagogiska 
vinster för eleverna uppnåtts. Det är framförallt helhetsundervisningen som omnämns. 
 
Eftersom bild- och svensklärarna svarat lika i frågan om elevernas självständighet har jag 
valt att presentera resultatet tillsammans. Här pekar enkätsvaren på en tydlig ökad 
självkänsla hos eleverna. Detta är i linje med Isbergs påstående om ett ”know-that” till 
”know-how” perspektiv, det vill säga att man har gått från att läraren berättar hur saker och 
ting är och ska vara till att eleverna lär sig att ta egna initiativ och utföra saker.49 
 
När det däremot gäller elevernas motivation och inflytande på undervisningen, finns det i 
de svarande lärargrupperna inga tecken på att någon större förändring skulle ha ägt rum. 
 
Samtliga lärare i enkätundersökningen tycker att kontakten mellan lärare och elev 
förbättras. Man tycker även att man tillgodoser elevers olika behov på ett bättre sätt. Dessa 
åsikter verkar överensstämma med Assermark som i sin bok uttrycker liknande 
ståndpunkter under rubriken ”Elever” där man kan läsa att kontakten med eleverna blivit 
bättre.50 
 
När det gäller integrering däremot är svårt att hitta några tydliga indikationer åt något håll. 
Men det är trots allt fler, främst bland svensklärarna, som tycker att det blivit en ökad 
integrering mellan olika ämnen.  
 
Samtliga lärare anser att man på ett bättre sätt tillgodoser elevernas behov nu jämfört med 
hur det förhöll sig innan arbetslagets införande. 
 
Vidare kunde man utläsa av enkätresultatet att det metodiska och pedagogiska arbetet 
pekade på en förändring sedan införandet av arbetslag. Här ansåg alla utom en att det 
förhöll sig enligt ovannämnda. En person uttryckte bl.a. att man nu har en större insyn i 
vad andra ämnen håller på med. Detta medför i sin tur att det blir lättare att samarbeta 
tematiskt. Detta uttrycks också i Assemarks undersökning, där han menar att man kan 
samordna undervisningen och göra innehållet i kurser roligare och undervisningen mer 
varierande.51  
När det gäller frågan om huruvida införandet av arbetslag bidragit till att man i det egna 
ämnet oftare möts av positiv respons, så visar det sig att detta var den enda fråga där de 
båda lärargruppernas åsikter skiljde sig åt. Här anser bildlärarna, i stort, att man nu oftare 
bemöts av positiv respons i det egna ämnet. Svensklärarna ansåg däremot, i stort, att det 
hade blivit sämre sedan införandet av arbetslag. 
 

                                                 
49 Isberg, L. (1996) s. 7 
50 Assermark, G. & Sörensson, K. (1999) s. 79 
51 Assermark, G. & Sörensson, K. (1999) s. 77 
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På den sista frågan i min enkät hade lärarna möjlighet att uttrycka sig fritt. Här visade det 
sig att bildlärarna var mera benägna att svara på denna fråga, samtliga bildlärare 
kommenterade denna fråga medan endast två svensklärare tog tillfället att uttrycka sig fritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 25 

8 Diskussion 
 
Tanken med denna uppsats var att studera hur bild- och svensklärare i Skellefteå kommun 
upplever sin situation i arbetslag och vilka konsekvenser införandet av arbetslag har haft på 
ämnena. Mina ambitioner var att genom enkäten kunna finna likheter och olikheter mellan 
bild- och svensklärares uppfattningar om arbetslag.  
 
Något jag inte räknat med var det stora bortfallet. Under arbetets gång insåg jag att jag med 
endast tio inkomna svar, det vill säga drygt en tredjedel av det totala antalet tillfrågade, inte 
kan dra några generella slutsatser. Jag bestämde mig dock för att göra det bästa av 
situationen. Jag har därmed utifrån det material jag fått in försökt finna likheter och 
olikheter och diskutera de svarandes ställningstaganden. Jag valde att besvara mina 
frågeställningar i löpande text. Detta för att kunna ge en mer nyanserad bild över 
eventuella meningsskiljaktigheter.  
 
Då det stora bortfallet kom att bli så centralt i min undersökning måste jag ställa mig 
frågan hur det kom sig att så många valde att inte besvara enkäten? Det finns inga enkla 
svar på denna fråga. En anledning skulle kunna vara en hög arbetsbelastning bland lärarna 
och då prioriteras inte uppgifter som ligger utanför det ordinarie arbetet. En annan tänkbar 
anledning skulle kunna vara brister i mitt följebrev. Brevet var främst riktat till bildlärare 
vilket skulle kunna tolkas som att svensklärarnas svar inte skulle vara av lika stor vikt. Jag 
satte också en tidsbegränsning vilket kan ha gett lärarna för lite utrymme att hinna svara på 
frågorna. Något som dock verkar ha haft en gynnande effekt är att skapa en personlig 
kontakt med respondenterna  
 
Innan jag började med denna uppsats hade jag å ena sidan en föreställning om att 
bildlärarna eventuellt skulle vara lite avogt inställda till arbetslagsiden. Till skillnad från 
många andra lärare så jobbar det oftast bara en bildlärare på varje skolan, vilket medfört att 
de inte kunnat ingå i något ämneslag. De har varit vana att arbeta självständigt, vilket jag 
tror innebär frihet och flexibilitet. Ett nytt arbetssätt skulle kunna utgöra ett hot mot detta. 
Å andra sidan hade jag en tanke om att bildlärarna skulle uppskatta den gemenskap som ett 
arbetslag eventuellt kan medföra och öka deras känsla av samhörighet. Det skulle visa sig 
att samtliga av de tillfrågade bildlärarna var positiva till detta sätt att arbeta.  
 
När det gäller svensklärarna hade jag en föreställning om att de inte skulle ha något emot 
arbetslagsiden men att de skulle föredra det tidigare arbetssättet, ämneslag. Att arbeta i lag 
skulle alltså inte vara något främmande för svensklärarna men att lämna ämneskollegor 
och mer inrikta sig mot ett samarbete med andra ämnen kanske skulle kunna uppfattas som 
skrämmande. Även bland svensklärarna skulle det visa sig att de välkomna det nya 
arbetssättet.  
 
Det jag dock inte hade kunnat förutse var att både bild- och svensklärare skulle ha så lika 
åsikter i denna fråga. 
 
Tro dock inte att denna entusiasm hade varit lika uttalad om undersökningen utförts i 
samband med införandet av arbetslag i landets skolor. Detta pga. av att man idag kommit 
in i det nya arbetssättet. Men också att de rädslor för förändringarna som tidigare funnits 
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hos lärarkåren, inte blev så stora som man till en början hade trott. Jag tror vidare att 
arbetslag på samma sätt som social kompetens blivit ett trendbegrepp, som man som ensam 
lärare har svårt att kritisera. Jag kan i min undersökning se tecken på detta, när en lärare 
trots att personen är positivt inställd till arbetslag ändå svarar att ämneslag är att föredra. 
Det skall också medges att frågan var generell och grundad på svarsalternativen ja och nej 
vilket i sin tur innebär att man till 100 % tvingas vara för eller emot arbetslagsiden. 
Verkligheten är dock sällan endast svart eller vit. Vidare kan man dock se att det positiva 
mottagandet av arbetslag som frågan visar på till största delen stämmer överens med hur de 
olika lärargrupperna förhållit sig till de mera ingående frågorna om arbetslag och hur de 
har påverkat deras dagliga situation. 
 
Samhörighet och gemenskap är något som alla människor är beroende av för att känna 
mening i det dagliga arbetet. Detta gäller i hög grad lärare som ständigt befinner sig i en 
social atmosfär omgiven av människor på arbetet. Att arbetslagen skulle påverka detta 
råder det nog ingen tvekan om. Vilket sätt de båda lärargrupperna acklimatiserat sig till 
den nya formen av samarbete som införandet av arbetslag ändå innebar var ytterst 
intressant. Det skulle visa sig att de tillfrågade lärarna i bild var splittrade i sina 
svarsredovisningar gällande samhörigheten. Några ansåg sig ha fått en ökad samhörighet 
medan det var andra som ansåg att ingen förändring hade skett eller att den minskat 
mycket. Någon nämnvärd skillnad i denna fråga uppvisade inte den svarande gruppen 
svensklärare. Här hade jag trott att bildlärarna skulle var mer positivt inställda till en ökad 
samhörighet än svensklärarna. Detta grundar jag på att bildlärarna tidigare varit ensamma i 
sin yrkesroll till skillnad mot svensklärarna som tidigare jobbat i ämneslag där man till stor 
del redan haft en samvaro med andra lärare. Nu visade det dock sig att några sådana 
tydliga tecken inte gick att se. 
 
Något som jag till en början trodde var att bild i form av estetisktpraktiskt ämne skulle 
skilja sig från det mer teoretiska svenskämnets syn på införandet av arbetslag. Här 
upptäckte jag ganska snabbt att det inte verkade ha så stor betydelse vilket ämne man 
undervisar i, utan att uppfattningar om arbetslag mer är en personlighets relateradfråga.  
 
De senaste åren har det varit populärt att prata om ämnesintegration i skolan. Därför var 
jag mycket intresserad av hur och om arbetslagens införande hade bidragit till en ökad 
integration mellan ämnena. De tillfrågade lärarna i bild upplevde att det var fler som tyckte 
de blivit mer integrerade med övriga ämnen, men att det är en sådan liten skillnad att man 
kan inte dra några slutsatser av gruppen som helhet. Däremot fanns det inga tydliga 
indikationer från de svarande svensklärarna på att bildämnet fått någon ökad integrering 
med övriga ämnen. Trots detta pekade flertalet svensklärares åsikter på att en ökad 
ämnesintegrering i stort hade blivit följden av införandes av arbetslag.   
 
Däremot skiljer sig svensk och bildlärarnas uppfattningar väsentligt åt i hur införandet av 
arbetslag påverkat deras ämnes sätt att bemötas av positiv respons. I urvalsgruppen svarar 
flertalet svensklärare att arbetslagen inte bidragit till någon ökad respons gentemot det 
egna ämnet. Däremot hade flera av de bildlärare som svarat en motsatt uppfattning och 
uttryckte att deras ämne oftare möts av positiv respons nu än innan arbetslagens tillkomst. 
Orsaken till dessa olika svar tror jag kan vara att bildlärarna känner att de fått en ökad 
kontakt med kollegor eftersom att de numera är stationerade socialt i ett arbetslag, trots att 
de som satelitlärare har alla elever på skolan och därför också träffar andra arbetslag. Detta 
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medan svensklärarna fått andra arbetskollegor från olika ämnen t.ex. musik, idrott m.m. 
Vilket jag tror bidrar till att svensklärarna inte känner att responsen gentemot det egna 
ämnet ökat. Det uttrycks också i enkätsvaren där man bland annat säger att man inte träffar 
sina språkkollegor lika ofta nu som förr, vilket upplevs som negativt.  
 
Det visade sig att bildlärarna och svensklärarna hade gemensamma åsikter i huruvida det 
pedagogiska arbetet med eleverna förbättrats eller ej sedan införandet av arbetslag. Här 
upplevde flertalet svensklärare och bildlärare också att det hade blivit en bättre 
helhetsundervisning. De fåtal som uttryckte sig skeptiskt och menade att 
arbetslagsinförandet inte bidragit till några pedagogiska vinster, medgav ändå att 
införandet positivt bidragit till en förbättrad elevvård.  
 
När det gäller bildlärarnas sätt att se på den personliga utvecklingen så fann jag att det här 
fanns en stor spridning inom gruppen. Bildlärarna i undersökningen var till stor del 
uppdelade i två läger, dels de som tyckte att möjligheterna till personlig utveckling hade 
ökat mycket och de som tyckte det motsatta nämligen att den minskat mycket. Detta var till 
stor del tvärt emot vad svensklärarna ansåg om deras personliga utveckling. Här intar man 
en mer neutral hållning och upplever att införandet av arbetslag inte bidragit till några 
större förändringar av den personliga utvecklingen. 
 
När jag studerat de bägge lärargruppernas svar så väcktes en undran. Skulle det kunna vara 
så att lärarnas positiva inställning till arbetslag faktisk grundar sig på att de har tagit ett 
tydligt elevperspektiv, där det till största delen är eleverna som gynnas av det nya 
arbetssättet.  Det jag menar med detta är att jag tycker mig kunna se indikationer på att de 
olika svaren från lärargrupperna oftare handlar om elevernas vinning och inte så ofta om 
förbättringar gällande den egna lärarrollen, bl.a. nämns elevvård, helhetsundervisning. 
Detta bekräftas också av att näst intill alla lärarna ansåg att det blivit pedagogiska vinster 
för eleverna sedan införandet av arbetslag.  
 
Personligen tycker jag att arbetet med eleverna vara något som tenderat få en mera 
framskjuten roll än innan arbetslagen fanns vilket jag tycker är positiv utveckling. Bland 
annat nämner lärare den röda tråden och helhetssynen som exempel, men även att 
kontakten mellan lärare och elev har förbättrats.  
 
Några faktorer som jag uppfattar som ett problem för lärarna är att man genom arbetslag 
upplever tidsbrist, samt att man förlorat kontakt med övriga kollegor. Skulle man kunna 
göra något åt detta? Skulle en god utveckling i framtiden vara att försöka minska den 
administrativa bördan för lärare? Samtidigt får man kanske fråga sig om kommunernas 
ekonomi kommer att tillåta en sådan utveckling, men jag hoppas det. När det gäller den 
förlorade kontakten med övriga kollegor utanför arbetslaget tror jag att det måste till någon 
sorts aktivitet eller forum där alla lärare kan mötas. 
Det jag med min uppsats ville undersöka var om estetisk-praktiska (i detta fall bild) och 
teoretiska (i detta fall svenska) ämnen skiljer sig åt i hur man tänker och uppfattar saker. 
Det visade de sig dock att några sådana samband inte fanns. Så den slutsats som jag lägger 
fram är att det inte finns några tydliga skillnader mellan svensk- och bildlärares 
uppfattningar om det förändrade arbetssättet, som införandet av arbetslag innebär. 
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Något jag fann skulle vara intressant att studera vidare, är hur man kan nå en ökad 
personlig utveckling. Kunde i min undersökning se indikationer på att den inte ökat i den 
utsträckning jag hade trott. Med det menar jag att man vid en förändring av arbetssätt 
såsom arbetslag innebär är att det bör generera utvecklingsmöjligheter. Den personliga 
utvecklingen måste ju ses som ett viktigt instrument för trivseln på en arbetsplats.   
 
Fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att undersöka vidare om huruvida bild- 
respektive svensklärarnas åsikter om bl.a. pedagogiska/metodiska vinster stämmer överens 
med elevernas egna uppfattningar. För att ta reda på detta skulle man kunna jämföra hur 
elever från tidigare forskning upplevde det pedagogiska/metodiska arbetet i 
undervisningen och hur det upplevs av elever idag efter införandet av arbetslag.  
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10 Bilagor  

Enkät gällande bildlärare och svensklärares uppfattningar om 
självplanerande lärarlag i Skellefteå kommuns grundskolor  
 
     
1) Ålder?    20-30   30-40   40-50   50-70 
 
2) Kön?    Man   Kvinna 
 
3) Ämne?    Bild   Svenska 
 
 
4) Hur länge har du arbetat i arbetslag?(självplanerande lärarlag) 
 
 Från-95  -96  -97  -98  -99  -00  
 
 
 
5) Arbetar det någon bildlärare i ditt arbetslag?  Ja  Nej 
 
 
6) Är du positivt inställd till arbetslagsiden?  Ja  Nej 
 
 
7a) Vad tycker du har blivit bättre/sämre för dig som lärare efter arbetslagets inträde i 
skolan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
7b) Vad tycker du har blivit bättre/sämre för ditt ämne efter arbetslagens inträde i skolan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
8) Har möjligheterna till att kunna ventilera stress och oro med kolleger ökat i och med 
arbetslagets införande? 

 Ja  Nej 
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9) Upplever du att samhörigheten med andra lärare har ökat eller minskat efter införandet 
av arbetslag i skolan? 
 
      

 
Ökat mycket   Ökat lite Oförändrat Minskat lite Minskat mycket 

 
 
 
10a) Har införandet av arbetslag bidragit till att bildämnet fått en ökad integrering med 
övriga ämnen( Tex. sv.)? 
 
   Ja  Nej 
 
10b) 
Motivera_________________________________________________________________ 
 
11) Anser du att  dina möjligheter till personlig utveckling har ökat eller minska i 
jämförelse med hur det var innan arbetslagen kom? 
 

 
     
 
Ökat mycket Ökat lite Oförändrat Minskat lite Minskat mycket 

 
 
12) Har man större samverkan med ämnen och lärare i det egna arbetslaget 
   
   Ja  Nej 
 
Motivera_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
13a) Med vilka samarbetade du oftast med innan arbetslagens tillkomst? 
 
Ämnen:__________________________________________________________________ 
 
 
 
13b) Med vilka ämnen samarbetar du idag? 
 

 Endast ämnen i mitt arbetslag. 
 Ämnen i andra  arbetslag. 
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14) Tycker du att införandet av arbetslag bidragit till några pedagogiska vinster för 
eleverna? 
 
   Ja  Nej 
 
Om ja Vilka_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
15) Har något av dessa påståenden förändrats sen tillkomsten av arbetslag? 
 
a) Eleverna har blivit mera självständiga    Ja  Nej 
 
b) Elevernas motivation att lära har ökat    Ja  Nej 
 
c) Elevernas inflytande på undervisningen har ökat   Ja  Nej 
  
d) Kontakten mellan eleverna och lärarna har förbättrats  Ja  Nej 
 
e) Integrering mellan olika ämnen har ökat    Ja   Nej 
  
f) Man tillgodoser olika elevers behov på ett bättre sätt  Ja   Nej 
 
 
 
16a) Har ditt sätt att arbeta förändrats metodiskt/ pedagogiskt i och med införandet av 
arbetslag? 
 
   Ja  Nej 
 
16b) på vilket sätt__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
17) Har arbetslagets införande bidragit till att du oftare möts av positiv respons gällande 
ditt ämne? 

 Ja  Nej 
 
18) Om du har något att tillägga skriv ner dina synpunkter här.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Hej!     Jag heter Andreas Lindgren och läser till bildlärare i Umeå. 
 
Anledningen till att du får detta brev är att jag skriver mitt examensarbete  
om hur bild och svensklärare upplever sin situation i arbetslag idag,  
jämfört med innan arbetslagsreformens införande(avtal 2000). 
( med arbetslag menas självplanerande lärarlag, tillkom mellan 1995-2000) 
 
Skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara denna enkät och på så sätt ge 
ditt bidrag till forskning som vill belysa bildämnet och lärarens situation. 
Eftersom enkäten jämförs med svensklärarens situation, ber jag dig att ge den 
andra enkäten till en sv. lärare. 
 
 
Tacksam för er medverkan!!!!!!! 
Vänligen returnera era svar i medskickade kuvert snarast./Mig senast tillhanda 
mån 23/10. 
 
 
  M V H  Andreas Lindgren  
    
   tel.: 0910-78 15 88 
   mobil: 070-54 711 54  
 
 
 
 
 


