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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie var att belysa lärares erfarenheter vid 
klassammanslagningar. Mer preciserat ämnade arbetet att 
studera vilka positiva och negativa effekter som uppkommer vid 
en klassammanslagning/ökad gruppstorlek för lärares 
undervisning och den enskilda eleven samt hur detta påverkar 
konflikthantering och individanpassad undervisning. En annan 
frågeställning var att undersöka hur ett tätare samarbete mellan 
lärare påverkar lärares kompetensutveckling, bedömning och 
värdering av elevers lärande. Studien utgick ifrån en kvalitativ 
standardiserad intervjumetodik där totalt fyra respondenter 
intervjuades. Undersökningens resultat visar att respondenterna 
är positiva till lärarsamarbete bland annat eftersom det påverkar 
lärarnas kompetensutveckling och ökar deras 
handlingsmöjligheter samt för att samarbetet underlättar 
konflikthantering och individbedömning. En slutsats som 
därmed kan dras utifrån denna studie är att lärarsamarbete 
gynnar såväl lärare som elever. 
 
Sökord: klassammanslagning, lärare, skola, samarbete. 
 

 
 
 
 
 





INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
INLEDNING 1 

Syfte och frågeställningar 3 
Definition av begrepp 3 

Lärare 3 
Klassammanslagning 3 
Arbetslag 3 
Lärarsamarbete 4 
Kompetensutveckling 4 

 
BAKGRUND 5 

Samhällsutvecklingens kompetenskrav 5 
Skolans roll i samhällsutvecklingen 6 
Utvecklande av arbetslag 7 

Vad är arbetslag 7 
Skolans konservativa ton 8 
Utvecklandet från individualitet till arbetslag 8 

 
TEORETISK REFERENSRAM 15 

Sociokulturell teori 15 
Vad är lärarkompetens och hur utvecklas den 17 
Individanpassad undervisning 19 

 
TIDIGARE FORSKNING 21 

Grupper och arbetslag 21 
Effekten av en ökad gruppstorlek 24 

 
METOD 27 

Kvalitativ eller kvantitativ metod 27 
Undersökningsgrupp 28 
Material 28 
Genomförande 28 
Databearbetning 29 
Etiska överväganden 30 
Bortfall 31 
Validitet och reliabilitet 31 

 
RESULTAT 33 

Arbetsbeskrivning av arbetssätt och undervisning 33 
Varför detta arbetssätt 33 
Hur är arbetssituationen runt undervisning 34 

Gruppstorlekens påverkan på arbetssättet 36 



Eleven i fokus 37 
Arbetssättet och kompetensutveckling 39 

 
DISKUSSION 41 

Analys av resultat 41 
Samarbete, undervisning och gruppstorlek 41 
Samarbete och kompetensutveckling hör samman 42 
Bedömning och individualiserad undervisning 42 
Konflikter och konflikthantering 43 

Metodkritik 44 
Avslutande diskussion 44 
Förslag till fortsatt forskning 45 

 
KÄLLFÖRTECKNING 47 
 
 
Bilaga 1: Intervjumanual 
Bilaga 2: Intervjumanual för e-postintervju 



 1 

INLEDNING 
 
Jag kommer i den här studien att belysa positiva och negativa effekter som uppstår när 
två klasser slås ihop till en klass med två lärare som har ett delat ansvar för klassen. Jag 
är intresserad av att ta reda på vilken syn och uppfattning lärare som arbetar ute på fältet 
har angående klassammanslagningar och dess effekter för lärarna själva och deras 
elever. Utgångspunkten i studien kommer att vara ett sociokulturellt perspektiv eftersom 
den bakomliggande tanken till arbetet är att lärarnas individuella och gemensamma 
kompetenser skall vidareutvecklas genom dialog och samarbete då detta skapar en 
större utvecklingspotential för lärarna. Klassammanslagningar skapar möjligheter för 
lärarna att gå emellan klasserna vilket gör att eleverna kan ta del av skolans samtliga 
lärares samlade kompetens utan att tryggheten försvinner då en lärare som eleverna 
känner väl alltid finns kvar i klassen. 
 
Tanken på två lärare i varje klass medför större elevgrupper. Några argument som lyfts 
fram emot större elevgrupper är att det blir svårare att hinna med alla elever i stora 
klasser och att eleverna blir drabbade av en försämrad kontakt med vuxna. 
Diskussionerna har därför nästan alltid handlat om att minska klasstorlekarna. För att 
minska klasstorlekarna behövs dock resurser, men debatten om bristande resurser är 
enligt min mening viktig att undvika inom den enskilda skolan för att den skall kunna 
utvecklas till sin fulla potential. Jag ska nu förklara närmare varför det är viktigt. 
 
Skolan får idag mycket kritik från samhället som kräver en förbättring samtidigt som 
skolan och dess personal ”skriker” efter resurser, ”Vi kan inte förändra någonting om vi 
inte har eller får de resurser som krävs” sägs det från skolans håll. Jag är starkt kritisk 
till denna inställning utan tycker istället att vi bör fokusera på vad vi har för tillgångar 
och hur vi med dem kan förbättra verksamheten, inte ”drömma efter guld och gröna 
skogar”. Psykoterapeuten, författaren och ledarskapscoachen Lena Nevander Friström 
belyser problematiken med att vi skjuter ifrån oss problemen på andra, till exempel på 
arbetsledare, politiker eller på organisationen som helhet där problemen sägs ”sitta i 
väggarna” och därmed är en del av organisationens kultur, för att på så sätt skapa ett 
lugn inom oss själva genom att lägga över ansvaret att lösa problematiken på andra. 
Nevander Friström menar istället att individerna inom organisationen själva måste inse 
att de kan påverka verksamheten och att det är viktigt att varje individ försöker påverka 
eftersom det skapar en grogrund till förändring och utveckling. Hon säger dock att de 
personer som försöker förändra en organisation ofta möts av en uppgivenhet och 
vanmakt från övriga individer inom verksamheten.1 
 
Med detta som bakgrund kan vi fundera över om skolans personal gör rätt som lägger 
ned tid på att diskutera resurser och klaga på politiker då skolans personal faktiskt kan 
skapa stora förändringar med hjälp av små resurser. Alla resurser behöver inte heller 
vara pengar, inom skolan arbetar ett flertal olika yrkesgrupper och individer som alla 
bär med sig personliga resurser som kan användas för att utveckla organisationen. 
Skolan behöver, enligt min mening, öppna sig för nya idéer och tankebanor för att på så 
sätt hitta nya vägar att utveckla sin verksamhet. Vi kan inte lyssna på eller låta det som 

                                                 
1 Lena Nevander Friström, seminariet Den stora balansjakten, arrangerat 2005-10-20 och sändes i repris 
2005-11-14 kl. 13.30-15.00 i SVT. 
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”sitter i väggarna” bestämma hur en organisation ska fungera eftersom det är vi 
individer inom verksamheten som kan åstadkomma en förändring. Skolan och lärare 
måste komma förbi problematiken med att skylla på organisationen i allmänhet och 
politiker eller resursbrister i synnerhet om vi ska kunna föra en god dialog om den 
enskilda skolans utvecklingsmöjligheter. Jag vill med detta arbete belysa att det finns 
andra vägar att färdas på. 
 
Arbetslivet har förändrats under historiens gång och företagen och samhället ställer allt 
högre kompetenskravkrav på dess personal och medborgare. Idag efterfrågar 
arbetsmarknaden personal som behärskar lagarbete och som kan ta stort ansvar eftersom 
befogenheter och ansvarsområden inom företag och organisationer har decentraliserats 
från högre nivåer till enskilda individer för att effektivisera verksamheterna. Eleverna 
kommer därmed att vara tvungna att utveckla dessa förmågor för att efterfrågas på 
arbetsmarknaden och skolan måste börja bedriva undervisningen så likt arbetslivet som 
möjligt.2 Skolans personal behöver därmed, för att kunna bedriva en undervisning som 
bygger på arbetslivets kompetenskrav på lagarbete, utveckla sin egen kompetens inom 
detta område. Jag tror personligen att detta är möjligt genom ett närmare lärarsamarbete 
där lärarna gemensamt utvecklar de andras och sin egen samarbetsförmåga samt den 
individuella kompetensen inom de nödvändiga arbetsformerna. Detta skapar även 
förutsättningar till en förbättrad och mer kvalitativ undervisningsmetodik. 
 
Från och med år 2006 kommer det att ställas högre krav på lärare eftersom skolan från 
och med detta år ska införa individuella utvecklingsplaner för varje elev. Bakgrunden 
till detta är en ändring i grundskoleförordningen. Enligt skolverket definieras 
individuella utvecklingsplaner som en framåtsyftande planering där lärare sätter upp 
mål för elevens lärande på kort och lång sikt i samverkan med eleven och dess 
vårdnadshavare. Elevens lärande och resultat som redovisats vid utvecklingssamtal ska 
sedan utgöra grunden för utvecklingsplanen.3 Det är emellertid svårt att göra rättvisa 
(objektiva) bedömningar av varje elev eftersom lärare alltid bär med sig en subjektiv 
förförståelse vilket Broady beskriver utifrån Bourdieus teori;  
 

”Ett i Bourdieus utbildningssociologiska studier återkommande exempel är lärarnas 
förmåga att utpeka bestämda elever som begåvade. Dessa elever besitter bestämda 
symboliska tillgångar – nedärvt kulturellt kapital, den speciella form av språkbehärskning 
som skolan premierar etc – som lärarna är snara att tillerkänna värde av det enkla skälet 
att deras, lärarnas, egna dispositioner formats under loppet av en levnadsbana där just 
detta slag av tillgångar skattas högt.”4  

 
Jag tror dock att detta problem kan minimeras om flera lärare tillsammans utvärderar 
den enskilda eleven eftersom det då blir en mer objektiv/korrekt bedömning av varje 
elev. Detta leder i sin tur till att skolan/rektorn kan få en bättre fungerande 
resursfördelning eftersom rektorn enligt Lpo94 ska anpassa stödåtgärderna efter lärarnas 
värderingar av den enskilde elevens utveckling.5 Denna studie kommer närmast att 

                                                 
2 Assermark, Gert & Sörensson, Katarina. (1999) Arbetslag i skolan. Stockholm: Liber. 
3 Skolverket, Internet, 2005-11-06 
4 Broady, Donald. (2000). Kapitalbegreppet som utvecklingssociologiskt verktyg. I Bjerg, Jens. (2000). 
Pedagogik. Stockholm: Liber. s. 440. 
5 Skolverket. (2002) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: 
Lpo94. Stockholm: Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. 



 3 

undersöka lärares tankar om att arbeta tillsammans med en annan lärare i ”sin klass” och 
intresset ligger inom skolutveckling där skolan anpassar sin verksamhet efter samhällets 
kompetenskrav. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att belysa lärares erfarenheter av positiva och negativa 
effekter som uppkommer genom att sammanfoga två klasser till en. Arbetet utgår ifrån 
följande frågeställningar; 
 
•••• Vilka positiva och negativa effekter uppkommer vid en klassammanslagning/ökad 

gruppstorlek för lärarnas undervisning och den enskilda eleven? 
•••• Hur påverkar en klassammanslagning/ökad gruppstorlek konflikthantering och 

individanpassad undervisning?  
•••• Hur kan ett tätare samarbete mellan lärare påverka lärares kompetensutveckling, 

bedömning och värdering av elevers lärande? 
 

Definition av begrepp 
 

Lärare 
 
Lärare i denna studie definieras som lärare i grundskolan, det vill säga i skolår ett till 
och med nio. 
 

Klassammanslagning 
 
I detta arbete innebär begreppet klassammanslagning en sammanslagning av två 
skolklasser till en skolklass, det vill säga att lärare och elever inom dessa två klasser 
arbetar i samma klass. 
 

Arbetslag 
 
I denna studie betyder arbetslag den samverkan som sker mellan individerna i 
arbetslaget utifrån de ramar och mål som verksamheten lagt upp. Denna samverkan 
innehåller ett ”grovt” samarbete där enbart större delar bearbetas exempelvis 
friluftsdagar, olika teman och så vidare. Det arbete som sker inom arbetslagen kommer i 
denna studie att benämnas arbetslagsarbete.6 
 

                                                 
6 Ohlsson, Jon. (2004a). Arbetslag och samarbete i skolan. I: Ohlsson, Jon (red.) (2003). Arbetslag och 
lärande – Lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning. Lund: 
Studentlitteratur. s. 55-80 
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Lärarsamarbete 
 
Lärarsamarbete är ett närmare samarbete mellan lärarna än vad arbetslagsarbete är, det 
vill säga två (eller fler) lärare arbetar tillsammans och har ett gemensamt ansvar över 
undervisningssituationen i en klass. Huvudansvaret för enskilda elever och ämnen kan i 
ett lärarsamarbete delas upp mellan lärarna men planering och analys/utvärdering gör 
lärarna gemensamt, dock med möjlighet att vid utförandet dela upp elevgruppen mellan 
sig med olika undervisningsinnehåll.7 Lärarna kan vidga samarbetet över 
skolklassgränser. 
 

Kompetensutveckling 
 
Kompetensutveckling sker genom att distansera sig ifrån och reflektera över det egna 
handlandet och situationen.8 Individen behöver analysera sin egen syn och på ett 
systematiskt sätt reflektera över sina egna för-givet-taganden.9 Eftersom individen 
behöver befinna sig utanför sin egen person för att se helheten, kan inte individen själv 
upptäcka allt och behöver därmed hjälp av utomstående personer för att nå sin 
maximala utvecklingspotential.10 
 
 
 

                                                 
7 Ohlsson (2004a) 
8 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. (2004). Undervisning i teori och praktik – en introduktion i 
didaktik. Umeå: Umeå universitet. 
9 Kroksmark, Tomas. (1997). Undervisningsmetodik som forskningsområde. I: Uljens, Michael (red.) 
(1997). Didaktik – teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. s. 77-97 
10 Igland, Mari-Ann & Dysthe, Olga. (2003) Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori. I: Dysthe, Olga 
(red.). (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. s. 95-117 
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BAKGRUND 
 
I detta avsnitt kommer samhällets och arbetsmarknadens ökade kompetenskrav att 
beskrivas för att tydliggöra hur det påverkar skolan. Detta kommer att beskrivas och 
jämföras med vad som finns uttryckt i dagens läroplan för grundskolan, Lpo94. Vidare 
kommer begreppet arbetslag att belysas samt hur arbetslagstanken infördes i skolan. 
 

Samhällsutvecklingens kompetenskrav 
 
Idag lever vi i ett informationssamhälle vilket innebär att information blir tillgänglig 
nästan omedelbart efter att den lagrats. Kontrollerande organisationer måste därför 
genomgå rekonstrueringsprocesser och inta en organisationsstruktur med utrymme för 
utveckling både för individen och för verksamheten för att överleva. Krav på 
mångsidighet och en god gruppkompetens är därmed exempel på vad ett framtida 
samhälle kommer att kräva11 eller som före detta SAS-chefen Jan Carlzon säger; ”En 
anställd utan information kan inte ta ansvar. Med information kan han inte låta bli att 
ta ansvar.”12 
  
Inom företagsverksamheten har stora förändringar skett för att effektivisera 
produktionen av varor och tjänster. Vårt samhälle befinner sig i dag i en global 
ekonomisk och teknisk omvandling där den internationella konkurrensen ständigt ökar 
och ställer allt högre kompetenskrav på såväl organisationen inom företagen som 
individerna inom organisationen. Sedan 1850-talet har samhällets kompetenskrav ökat 
och med dagens snabba utvecklingstakt kommer vi även att kunna förvänta oss en rad 
förändringar under 2000-talet.13 
 
Taylorismen, som uppkom under industriexpansionen, har, enligt Assermark och 
Sörensson, under lång tid influerat skolans organisation. Detta eftersom Taylorismen 
efterfrågar en smal och specialiserad kompetens där stordrift, tidsstudier, regelstyrning, 
hierarkisk organisation och en rationell arbetsledning utmärks. Inom skolan synliggörs 
detta genom en uppdelning av skolämnen där ambitionen är att eleverna ska skaffa sig 
lärdom genom ett mekaniskt upprepande utan att ifrågasätta varför, för att med ett 
effektivt och snabbt system ”producera” den kompetens som samhället kräver.14 
 
Under 1980-talet började produktionen bli mer kundanpassad och kunskapsbaserad 
vilket ökade kompetenskraven ytterligare. Detta fortsatte in på 1990-talet där begrepp 
som exempelvis målstyrning, kvalitetssäkring, flexibilitet och problemlösning började 
bli moderna vilket ställde högre krav på individers ansvar genom ökade befogenheter 
och engagemang i förbättringsarbetet.15 
 

                                                 
11 Boström, Lena & Wallenberg, Hans. (2001). Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i 
klassrummet. Jönköping: Brain books. 
12 Ibid s. 43 
13 Assermark & Sörensson (1999)  
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Idag präglas arbetsmarknaden av organisationer med målstyrning där 
ansvarsfördelningar och befogenheter är starkt decentraliserade. Detta innebär att 
individerna är organiserade i arbetslag som arbetar utifrån givna arbetsuppgifter i olika 
projekt som är tidsbestämda där ansvarsfördelningen ligger på både arbetslaget som 
helhet och individerna inom arbetslaget. I takt med att arbetsuppgifterna breddas ökar 
kompetensutvecklingen inom organisationen samtidigt som individerna söker 
arbetsuppgifter som är utvecklande för dem.  Arbetsformer förändras och tidigare 
definierade gränser mellan yrkesroller luckras upp på grund av den tekniska 
utvecklingen. Organisationerna måste byggas upp inifrån för att hänga med i den 
moderna utvecklingstakten.16  
 

Skolans roll i samhällsutvecklingen 
 
Skolans roll är att förbereda eleverna för ett livslångt lärande genom att motivera och 
skapa möjligheter för eleverna att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som 
behövs för det lärandet. En av skolans viktigaste uppgifter är därmed att förbereda 
eleverna inför arbetslivet och samhällslivet genom en god basutbildning som lägger 
grunden för företagens kompetenskrav.17 I dagens läroplan (Lpo94) står det att eleverna 
skall kunna orientera sig i samhällets stora informationsflöde som idag existerar i den 
komplexa verkligheten,18 men om eleverna skall kunna utveckla de kunskaper som 
krävs från samhället och arbetslivet behövs ett alltmer utvecklingsinriktat och kreativt 
lärande i skolan. Eleverna behöver lära sig att binda ihop undervisningsinnehållets olika 
delar och forma samband vilket skapar ett krav på en ämnesintegrering. Lärarna 
behöver inse att deras undervisningsämne inte utgör en helhet utan snarare är en del av 
helheten samt belysa detta med hjälp av ämnesintegreringar för att eleverna ska kunna 
se samband samt kunna skapa en verklighetsanknytning som motiverar dem och skapar 
förståelse. Att införa arbetslag i en skola är ingen garanti för skolutveckling, men det 
skapar möjligheter genom att bygga upp en ny struktur som kan bryta ner och analysera 
de inbyggda hinder som finns i den traditionella organisationen.19 För att främja lärande 
förutsätts en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp inom den enskilda skolan och om 
hur kunskapsutveckling sker eftersom skolan skall sträva efter att samla de bästa 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.20 
 

”Förmedlingspedagogiken måste idag till stora delar ersättas med ett kunskapssökande 
och personlighetsutvecklande arbetssätt som medför helt nya arbetsuppgifter för läraren. 
[…] För att vara en auktoritet behövs också ett ökat pedagogiskt kunnande om 
inlärningsprocessen, om problembaserad inlärning, om projektarbete och om gruppers 
dynamik.”21 

 
Internationaliseringen och arbetslivets snabba förändringar genom ny teknologi har 
även utökat kraven på människors ansvars- och initiativtaganden. Skolan har till uppgift 
att förbereda eleverna för livet i det framtida samhället och ska överföra de värden, 

                                                 
16 Assermark & Sörensson (1999) 
17 Ibid. 
18 Skolverket (2002) 
19 Assermark & Sörensson (1999) 
20 Skolverket (2002) 
21 Boström & Wallenberg (2001) s. 48 
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kunskaper och färdigheter som alla individer i samhället behöver. Eleverna ska kunna 
orientera sig i informationsflödet som den komplexa verkligheten skapar under en snabb 
förändringstakt vilket kräver bra studiefärdigheter och förmågan att tillägna sig och 
använda ny kunskap.22 
 
Eftersom arbetsorganisationer och arbetsformer är under ständig utveckling och 
förändrar kompetenskraven behöver även skolan utveckla sin organisation och 
oavbrutet arbeta med att vidareutveckla arbetslagsarbetet. Undervisningen måste 
förändras genom en inriktning mot en mer arbetslagsorienterad undervisning om 
eleverna skall förberedas för det framtida arbetslivet. Lärare behöver därmed samverka 
mer än tidigare för att kunna strukturera och organisera en undervisning som skapar 
möjligheter för eleverna att utveckla egenskaperna som de kommer att behöva. Den 
pedagogiska utvecklingen är därmed viktig för att förbättra skolans kvalitet inom till 
exempel undervisningsmetodik och arbetsformer. Arbetslagets samlade kompetens kan 
åstadkomma detta vilket är själva syftet med lagarbetet om skolan verkar för en 
organisatorisk förändring.23 
 

Utvecklande av arbetslag 
 

Vad är arbetslag 
 

”Att organisera en verksamhet i arbetslag innebär att laget tilldelas och utformar 
gemensamma uppgifter där alla har ansvar för att uppgifterna genomförs. En 
lagorganisation skiljer sig därför från en traditionell hierarkisk regelstyrd organisation 
där varje arbetsuppgift är omgiven av regler för utförandet, och där vanligen uppgifterna, 
och ibland även arbetsmoment, är preciserade på individnivå.”24 

 
Ordet samverkan och ordet samarbete skiljer sig åt. Ohlsson menar att samverkan har en 
betydelse av att människor verkar gemensamt i en verksamhet, vilket innebär att ordet 
samverkan har en mer övergripande betydelse medan ordet samarbete handlar om det 
konkreta utförandet av gemensamma arbetsuppgifter. Dock behöver inte samarbetet, 
enligt Ohlsson, ske tillsammans på samma tid eller plats eftersom arbetet kan fördelas. 
Samarbete är alltid en samverkan medan samverkan inte alltid behöver vara samarbete. 
Inom en verksamhet samverkar alla arbetslag och individer efter målen och ramarna 
inom verksamheten, men samarbetsomfattningen varierar.25 
 
Assermark och Sörensson definierar arbetslag som att lärarna organiserar sig i lagarbete 
och samplanerar undervisningen där lärarna får ett större inflytande genom att 
beslutsnivån flyttas ifrån skolledarnivå till arbetslaget inom ett flertal 
verksamhetsområden. Med detta menar de att arbetslaget själv definierar och formulerar 
sina mål samt att arbetslaget har befogenhet att fatta beslut inom ramen för dem. Detta 
medför att arbetslaget får ett ökat ansvar genom en vidgad beslutsrätt vilket skapar ett 
större utrymme och ökad frihet för egna initiativ. Allt detta medför i sin tur att skolan 

                                                 
22 Läroplanskommittén, SOU 1992: 94. (1992). Skola för bildning. Stockholm: Allmänna förlaget. 
23 Assermark & Sörensson (1999) 
24 Ohlsson (2004a) s. 56 
25 Ibid. 
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enklare kan utvecklas i takt med samhället och att undervisningens innehåll och 
utformning kan utgå ifrån elevernas krav på meningsfullhet vilket skapar en ökad 
arbetsglädje inom personalgruppen som kan förbättra resursutnyttjandet.26 
 

Skolans konservativa ton 
 
”Framtidsmänniskan” ska vara kreativ och flexibel samt ha god samarbetsförmåga, 
dagens elever behöver därför kunna analysera kunskap, lösa problem och se 
konsekvenser. Tidigare har skolsystemet varit slutet med entydig kunskap som varit 
klart definierad, dagens skola med en relativ kunskapssyn kräver därmed en högre 
mental beredskap. Enligt Boström och Wallenberg sker förändringen inom skolan 
väldigt planlöst om vi jämför med arbetslivet27; 
 

”Handlingsplaner med tidsramar och ansvarsfördelning förekommer sällan utan vi 
konfererar många gånger i våra arbetslag och arbetsgrupper utan någon riktig 
målstyrning. Samverkan med ämneskollegor följer ofta gamla rutiner och nytänkandet och 
experimentslustan saknas hos många. Många tidsslösande diskussioner förs utan 
konstruktiv uppföljning. Många är rädda för förändring och många vågar inte 
misslyckas.”28 

 
Samhället, skolan och lärare är väldigt traditionella och det är svårt med en omställning 
eftersom vanemässiga mönster är svåra att bryta, trots att det kommer att vara 
nödvändigt.29 
 

”Dagens skolverksamhet styrs av en stark tidsbundenhet, en bundenhet till läroboken och 
en stor tilltro till prov av olika slag som kunskapsmätare. Ett beroende som hela tiden låser 
fast verksamheten i stället för att frigöra och skapa möjligheter till förnyelse.”30 

 
Denna konservativa syn strider mot läroplanen (Lpo94) där det anges att den enskilda 
skolans utveckling kräver att undervisningsmålen ständigt prövas och att resultatet följs 
upp genom utvärderingar för att vidareutveckla och pröva nya metoder. Detta kräver ett 
aktivt samspel mellan skolans personal, elever, elevers vårdnadshavare och det 
omgivande samhället. Den enskilda skolan måste vara tydlig i fråga om mål, innehåll 
och arbetsformer genom att vara saklig och allsidig för att elever och deras 
vårdnadshavare skall kunna ges inflytande och kunna påverka skolans utveckling, samt 
för att vårdnadshavarna ska kunna lämna sina barn i skolan med förtroende.31  
 

Utvecklandet från individualitet till arbetslag 
 
Organisationsförändringar sker hela tiden inom skolans värld, åtminstone hos 
beslutsfattarna. Skolan omorganiseras så fort ett samhälleligt problem framträder, 
därmed tycks skolan aldrig vara bra. Somliga påstår att trögheten inom skolan 

                                                 
26 Assermark & Sörensson (1999) 
27 Boström & Wallenberg (2001) 
28 Ibid. s. 44 
29 Ibid.  
30 Ibid. s. 162 
31 Skolverket (2002) 
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omöjliggör utvecklingssatsningar medan andra säger att skolan aldrig får den arbetsro 
som behövs för utveckling.32 
 
I den gamla byskolan fanns det ofta endast en lärare som hade hand om alla elever och 
samtliga ämnen. Kunskap ansågs länge kunna reproduceras eftersom den betraktades 
som en produkt som förmedlaren kunde styra och kontrollera. I detta behavioristiska 
synsätt, som nådde sin topp under 1960- och 1970-talet, var det centrala att belöna det 
korrekta beteendet för att stimulera detta till utveckling samt att bestraffa de 
oaccepterade beteendena. Synsättet användes flitigt under tidsperioden och hela 
inlärningssystem byggdes upp med väl utformade undervisningsmaterial som, 
tillsammans med lärarens ord, var utgångspunkten i lärarens planering och det som 
skulle läras in. Problemen med detta synsätt började dock visa sig och flera faktorer som 
inte ingick i synsättet började uppenbara sig, faktorer som till exempel elevens och 
lärarens förutsättningar och motivation. Teoretikern Piaget synsätt på utveckling 
började träda fram och enligt honom, säger Andersson och Carlström, är den 
individuella utvecklingen tidsprogrammerad av biologiska och psykologiska 
mognadsprocesser som dock är beroende av den fysiska miljön.33 
 

”I stället för att se lärande som en progression från ett faktainlärningsstadium över 
förståelse till analys kan lärande från en kognitivistisk ståndpunkt ses som en progression 
från enkla till kontinuerligt mer komplexa mentala modeller. […] I kognitiv inlärningsteori, 
som i synnerhet är inspirerad av Piaget, är lärande alltså en aktiv konstruktionsprocess 
där eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med vad de redan vet och 
om så krävs omorganiserar de mentala strukturerna för att den nya förståelsen skall passa 
in.”34 

 
Kritik emot dessa tankar har ökat under de två senaste decennierna med utgångspunkt 
från den svaga betoning av samspel och kulturella sammanhang som lärandet anses vara 
beroende av.35 
 
Många forskare har betonat att den individualistiska traditionen som varit stark inom 
skolan har hindrat samverkansarbetet. Denna tradition inom läraryrket är svår att bryta 
eftersom alla utvecklingssatsningar möter problem och motstånd. Läraryrket var, enligt 
Ohlsson med hänvisning till Lortie, år 1975 ett enskilt arbete där lärare arbetade med 
sina egna klasser ensamma. De var därmed fria från insyn och kritiska kommentarer 
från andra. Hargreaves påpekar år 1998, enligt Ohlsson, att dessa problem inte enbart 
kan betraktas som individuella problem hos läraren då det främst är 
arbetsplatsrelaterade aspekter som orsakar problemen med arbetssättsutvecklingen. 
Vidare menar Ohlsson att Hargreaves redogör för fyra grundläggande skolkulturer; den 
individualistiska, den samarbetsinriktade, den påtvingade kollegialiteten och den 
balkaniserade. Den individualistiska är den traditionella skolkulturen som, enligt 
Ohlsson, rymmer mycket värdefullt, exempelvis medvetenhet och säkerhet i arbetet. I 
                                                 
32 Ohlsson, Jon. (2004b). Skolan som arbetsplats. I: Ohlsson, Jon (red.) (2003). Arbetslag och lärande – 
Lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning. Lund: Studentlitteratur. s. 13-
29 
33 Andersson, Stefan & Carlström, Inge. (2005). Min skola och samhällsuppdraget – Praktik – reflektion 
– utveckling. Stockholm: Liber. 
34 Dysthe, Olga. (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I: Dysthe, Olga (red.). 
(2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. s. 36 
35 Andersson & Carlström (2005) 
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den samarbetsinriktade skolkulturen ingår frivilliga och spontana samarbeten mellan 
lärare medan den påtvingade kollegialiteten istället tvingar lärarna till samarbete. Den 
balkaniserade skolkulturen kännetecknas av olika grupperingar och statuskampen 
mellan dem. Dessa skolkulturer skapar alla en viss ”anda” på arbetsplatsen som inverkar 
på verksamhetens prioriteringar.36 
 
I dagens skola har lärarnas samhällsuppdrag utökats vilket gör att en lärare inte ensam 
klarar av att ta hela ansvaret som i den tidigare byskolan. Arbetsuppgifterna har delats 
upp till flera yrkesgrupper och bland flera lärare. Trots detta har alla inom skolan ett 
kollektivt och gemensamt uppdrag och för att detta ska kunna uppfyllas krävs en väl 
fungerande organisation som fördelar och samordnar uppgifterna. Det måste finnas ett 
regelverk som säger vad varje individ ska göra och vilka mål som skall uppnås.37  
 
År 1919 utkom den första undervisningsplanen som kan betraktas som det första 
nationella styrdokumentet som visade skolans och lärarens uppdrag. Lärarens roll 
tydliggjordes och de centrala myndigheterna visade sin ambition att genom skolan styra 
och driva samhällsutvecklingen.38 År 1955 utkom, efter en lång debatt, en ny 
utbildningsplan som ledde till att den allmänna skolan skulle utökas för att fler skulle 
kunna tillgodoses med god utbildning. Detta ökade kraven på lärarna inom den äldre 
realskolan som tidigare endast undervisat elever med goda betyg från folkskolan. Denna 
omställning tog flera decennier att genomföra och kommunerna gavs en tidsfrist för 
genomförandet till år 1973. Den individuella friheten som lärarna hade har traditionellt 
sätt varit stor, trots detta var alla lärare tvungna att anpassa sig efter skolideologin som 
styrdes centralt.39  
 
Inger Andersson belyser i sin rapport lärarnas kompetensutvecklingsbehov där hon 
skriver om politiska beslut och reformer som har förts fram för att förändra och utveckla 
skolpersonalens kompetens. Hon skriver att skolkommissionen år 1948 utgick med att 
grupparbeten skapar övning i samverkan och att studiecirkelverksamhet bör bli en viktig 
form av samarbete då dessa skapar mer ingående samtal och diskussioner. 
Skolkommissionen skrev även att det är nödvändigt att lärarna själva måste känna till 
tekniken inom studiecirkelarbete.40  
 
De nästkommande nationella styrdokumenten från år 1962 och år 1969 styrde allt inom 
skolan med ”pekpinnar” eftersom de var ytterst detaljrika. Elevinflytandet började 
införas med hjälp av elevråd där eleverna skulle kunna säga sin mening och 
förmedlingspedagogiken där läraren hade kontrollen var klart framträdande trots att 
eleverna skulle vara i centrum. Det traditionella agerandet i slutna klassrum bröts 
eftersom samarbetsformer gällande elevvård och kollegialt samarbete föreslogs. År 
1962 infördes även det relativa betygssystemet där bokstavsbetygen ersattes med siffror 
vilket lärarna hade stora problem med. Lärarna började dock komplettera sina 

                                                 
36 Ohlsson (2004b) 
37 Andersson & Carlström (2005) 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Andersson, Inger. (1996). Lärarfortbildning och kompetensutveckling i ett historiskt perspektiv – en 
policyanalys. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 
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värderingar av enskilda elevers prestationer med samtal med den enskilda eleven och 
dess vårdnadshavare.41  
 
Vid 1969 års läroplan (Lgr69) hamnade grundskolereformen, om att utöka den allmänna 
skolan, under debatt, då undersökningar visat att arbetarklassen fortfarande var 
underrepresenterad inom den högre utbildningen. När även motioner rörande 
vandaliseringar och störningar inom grundskolan lades fram beslöt riksdagen att en 
utredning skulle göras om ”skolans inre arbete” (SIA).42 
 

”Det betänkande, som SIA-utredningen presenterade 1974, fokuserar många aspekter på 
skolans inre arbete. Särskilt uppmärksammas arbetssättet och de grundläggande 
färdigheterna i läsning, skrivning och räkning. Bland orsakerna till de påtalade bristerna i 
elevernas motivation för skolarbetet framhålls den programmerade undervisningen som, 
enligt utredningen, inte hållit vad den lovat.”43 

 
I SIA-utredningen föreslogs att skolan bör utvärdera sin verksamhet och undervisning 
på olika nivåer. Dessa utvärderingar skulle fungera som underlag för till exempel 
resursfördelning. Vidare föreslog utredningen att skolenheter och arbetsenheter skulle få 
en ökad lokal frihet och för detta krävdes utvärdering för att skapa en stadga inom 
skolan.44 Detta skedde vid ungefär samma tidpunkt som behaviorismen kritiserades och 
ifrågasattes och vid övergången till 1970-talet fick dess stimulus-responsmodell träda 
tillbaka och Piaget trädde fram som den ledande teoretikern.45  
 
I regeringens proposition angående SIA-utredningen angavs, enligt Andersson, att det 
fanns en strävan efter att införa en heldagsomsorg för grundskolans elever vilket följdes 
upp av ett beslut om att alla personalkategorier inom skolan skulle få en gemensam 
personallagsutbildning. Denna utbildning syftade till att stimulera utvecklandet av det 
lokala arbetet.46 När SIA-reformen lades fram framhöll statsrådet Bengt Göransson att 
den friare resursanvändningen krävde en ökad utvärdering av skolverksamheten, med 
reformen inleddes därmed det för dagen rådande tankesättet om utvärdering.47 Den 
borgerliga regeringen presenterade i en proposition ett förslag om en ny läroplan för 
grundskolan där huvudtankar från SIA-utredningen fanns med;48 
 

”Det lokala utvecklingsarbetet skulle paras med lokal utvärdering och vara bestämmande 
för personalens fortbildning. Innehållet i och utformningen av densamma skulle m.a.o. 
baseras på den lokala skolans behov, dvs. vara skolbestämd.”49 

 
SIA-utredningen påverkade 1980 års läroplan (Lgr80) genom att den lokala friheten 
blev större vilket gav skolan större anpassningsmöjligheter till de lokala behoven. 
Lärarrollen förändrades och förmedlingspedagogiken ersattes av den självsökande 
aktive individen som själv letade efter kunskap samtidigt som kraven på samarbete 

                                                 
41 Andersson & Carlström (2005) 
42 Andersson (1996) 
43 Ibid. s. 12 
44 Hedenquist, Jan-Anders. (2002). Att utvärdera skolan. Stockholm: Statens skolverk. 
45 Andersson (1996) 
46 Ibid. 
47 Hedenquist (2002) 
48 Andersson (1996) 
49 Ibid. s. 18 
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mellan lärare stärktes. Nu infördes även den kommunala skolplanen och den lokala 
arbetsplanen som inverkade på hur läraren skulle genomföra undervisningen.50 Lgr80 
var fortfarande ett direkt styrmedel, men med regionalt organiserade 
personallagsfortbildningar som indirekta styrmedel skulle de politiska besluten kunna 
föras ut i den pedagogiska praktiken. Staten använde därmed särskilda resurssatsningar 
som styrmedel i en allt mer decentraliserad organisation, vilket krävde att 
projektverksamheterna skulle utvärderas lokalt för att staten skulle kunna kontrollera 
vad projektpengarna användes till.51 
 
En maktutredning som gjordes år 1989 visade att skolan var det område som var svårast 
att ha inflytande inom vilket följdes av en decentralisering för att skapa demokratiska 
beslutsprocesser inom skolan samt för att anpassa skolan efter lokala förhållanden. Den 
möjlighet som varje skola och kommun fick att själva välja medel och metoder blev 
även ett sätt att öka professionaliseringen inom skolans personal. Det successiva 
minskandet av de centrala reglerna som tidigare fanns inom skolan kunde dock bli ett 
problem eftersom den likvärdiga utbildningen kunde hotas, därför finns regler 
fortfarande kvar som syftar till att behålla eller främja den nationella likvärdigheten 
inom skolan. Styrningen uppifrån är numera främst inriktad mot att kvalitetssäkra 
skolan genom krav på kvalitetsredovisningar både inom den enskilda skolan som inom 
varje kommun. Skolan har därmed övergått till en mer deltagande styrning där lärare 
och elever har fått större frihet och ansvar över undervisningen, verksamheten och dess 
utformning.52 I den nya målrelaterade skolan skall kompetensutvecklingen styras från 
central och lokal nivå samtidigt.53 
 
Med den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) samordnades 
måldokument från samtliga skolformer, det vill säga från den obligatoriska skolan, 
sameskolan, specialskolan och från den obligatoriska särskolan. År 1998  ändrades 
Lpo94 till att även omfatta förskoleklass och fritidshem. Med Lpo94 avskaffades det 
relativa betygssystemet och det målrelaterade infördes. Med denna läroplan försvann 
detaljstyrningen eftersom den endast skulle ange den färdriktning som skolan skulle 
anpassa sig efter och kursplanerna föreskrev varken innehåll eller metoder utan angav 
enbart vad eleverna skulle kunna när kursen var avslutad. Dessa mål i kursplanerna är 
grunden för utvärderingar och resultatuppföljningar inom skolan.54 I Lpo94 står det att 
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling skall främjas genom 
utvecklingssamtal och att läraren ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, både 
muntligt och skriftligt utifrån de mål som anges i kursplanen. Läraren ska utnyttja all 
tillgänglig information om elevernas kunskaper vid betygssättning för att göra en så 
allsidig bedömning som möjligt. Läraren ska även samverka med andra lärare för att 
organisera och genomföra arbetet så att den enskilda eleven når utbildningsmålen.55 
 
Med det nya läraravtalet, ”Avtal 2000”, har den traditionella undervisningsskyldigheten 
som tidigare varit ett mått på lärarnas arbetstid förändrats. Lärarna har fått en reglerad 

                                                 
50 Andersson & Carlström (2005) 
51 Andersson (1996) 
52 Hedenquist (2002) 
53 Andersson (1996) 
54 Andersson & Carlström (2005) 
55 Skolverket (2002) 
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arbetstid som ska vara cirka 35 timmar per vecka samt en 10 timmars förtroendetid 
utöver den reglerade tiden. Avsikten med avtalet var att skapa möjligheter till en 
flexibel arbetsorganisation genom en minskad reglering av undervisningstiden för att på 
så sätt kunna ge upphov till nya organisations- och arbetsformer inom skolan. 
Lönesättningen förändras i och med detta avtal från att ha baserats på anställningstiden 
inom verksamheten till att istället baseras på lärarnas arbetsuppgifter, bidrag till 
förbättringar inom verksamheten och så vidare. Lönesättningen blev därmed mer 
individuell för att stimulera till förbättringsarbete inom skolan.56 

                                                 
56 Berg, Gunnar m.fl. (1999). Arbetslag och skolan som arbetsorganisation – en projektbeskrivning: 
Rapport 1 från SABO-2-projektet. Falun: Högskolan Dalarna. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Här kommer den sociokulturella teorin som kommer vara en av utgångspunkterna i 
resultatdiskussionen förklaras samt anges vad läraryrkets kompetens innebär och hur 
den utvecklas. Dessutom beskrivs varför individanpassad undervisning förespråkas. 
 

Sociokulturell teori 
 
För Dysthe är sociokulturell teori ett sätt att klä i ord de insikter som vi skapat genom 
praktiken som skapar en utökad förståelse av samband och som öppnar för nya sätt att 
tänka vidare på lärande.57 
 
Det sociokulturella perspektivet har sin betoning i att kunskap konstrueras genom 
samarbete i en kontext och därmed bygger denna teori på en konstruktivistisk syn. 
Kontext betyder i sociokulturell bemärkelse att alla delar är sammanvävda.58 Enligt 
Säljö är kulturen både materiell och immateriell. Den materiella kulturen är de fysiska 
redskapen, artefakter, som vardagen är fylld av till exempel, verktyg, 
kommunikationsteknologier, fordon och annat medan den immateriella kulturen kan 
vara idéer och värderingar. Säljö påstår att det finns ett intimt samspel mellan dessa 
olika kulturella dimensioner eftersom idéutvecklingen och intellektuella kunskaper kan 
användas till utveckling av materiella resurser, som i sin tur leder till nya idéer och 
kunskaper.59 
 
I denna teori anses inte färdigheter och kunskap vara biologiska fenomen. De anses 
istället ha med innebörd och mening att göra vilket gör dem till kommunikativa 
företeelser. Färdigheterna och kunskapen är uppbyggda utifrån historiska och kulturella 
sammanhang och dessa tar vi till oss genom interaktion med andra individer. Detta gör 
läroprocessen till en social verksamhet som vi behöver lära oss att hantera om vi ska 
kunna tillgodogöra oss kunskapen som finns distribuerad bland individerna i en grupp. 
Individerna har alla en specifik kunskap som skiljer dem ifrån den övriga gruppen och 
som kan användas för att gruppen gemensamt ska kunna få en klarare förståelse över 
helheten eller lösa problem. Ordet social används i två betydelser inom teorin där den 
ena är inriktad på historiska och kulturella sammanhang och den andra på relationer och 
interaktioner mellan människor. Interaktionen med de andra individerna i läromiljön är 
avgörande för vad som lärs och hur det lärs, därmed har omgivningen en väsentlig roll 
vid den individuella kunskapskonstruktionen.60 Enligt Säljö kan vi utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv inte undvika att lära oss utan det som vi ska fråga oss är vad 
som vi lär utifrån olika situationer. Institutionella traditioner medför ett 
kommunikationssätt som kan definiera vår egen verklighet och denna kan vara svår att 
se förbi om traditionerna är väl inbyggda. Detta betyder att skolans traditioner och 

                                                 
57 Dysthe, Olga. (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I: Dysthe, Olga (red.). 
(2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. s. 31-74 
58 Dysthe (2003) 
59 Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
60 Dysthe (2003) 
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tankar om lärandets natur kan bli svåra att se förbi för att hitta andra alternativ 
alternativa vägar.61  
 
Språket är centralt i teorin och varje språklig framställning vi uttalar säger något om vår 
bakgrund eftersom den avslöjar bland annat våra värderingar som vi tagit till oss utifrån 
en historisk och kulturell tradition.62 Människor har även en unik förmåga ett kunna 
dela med sig av erfarenheter till varandra genom språket. Genom detta kan vi byta 
information i samspelet med våra medmänniskor.63 
 

”Att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell; det ger oss tillgång till en kulturell 
mångfald som hela tiden utvidgas, från den innersta familjecirkeln till de talrika och skilda 
kontexter vi efterhand tar del av och ingår i. Inom vart och ett av dessa delvis mycket olika 
’diskurssamhällen’ lär vi oss att använda språket för att påverka andra eller få dem att 
handla och genom kommunikationen formar vi både oss själva och andra.”64 

 
Igland och Dysthe skriver att dialogen, enligt Bakhtin, är en förutsättning för utveckling 
och om vi skulle förhindrar en reell dialog förhindrar vi även en kreativ förståelse. Med 
detta menas att vi inte kan se helheten eller förstå oss själva eftersom vi måste befinna 
oss utanför den egna personen, alltså utanför oss själva, för att uppnå en djupare 
förståelse. Det är bara andra som kan se och förstå vårt verkliga yttre eftersom de kan se 
oss utifrån ett annat perspektiv och därmed upptäcka saker vi själva inte kan se. 
Individer kan belysa sina iakttagelser för varandra genom dialoger och genom denna 
kommunikation utvecklas de. Detta gäller inte bara på individnivå utan även i tiden, 
rummet och i kulturen. Människor kan se tillbaka i tiden med en annan förståelse och 
inse brister i hur det var förr, liksom de i framtiden kommer att kunna se tillbaka på oss. 
Människor ser på världen med olika synsätt i olika kulturer. Det som är intressant är att 
olikheter och olika uppfattningar kan belysas genom dialoger och därmed skapa 
utveckling, detta skall inte uppfattas som något hot utan som ett råmaterial för att skapa 
något nytt.65  
 

”Språket är en mekanism för att bildligt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse 
hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi 
jämföra och lära av erfarenheter. […] Förutsättningen för att människor skall kunna ta till 
sig och bevara kunskaper och information är således, att vi har kategorier och begrepp att 
ordna våra upplevelser med.”66 

 
Enligt, Dysthe och Igland, står den ryske psykologen och pedagogen Vygotskij för att 
lärande medför utveckling. Lärande krävs för att en rad utvecklingsprocesser ska kunna 
ske och därmed är inte utveckling och lärande identiska processer. Vygotskij menar, 
enligt Dysthe och Igland, att dess processer istället är tätt sammanvävda sedan födseln 
vilket medför att eleverna redan har en lång utvecklingshistorik när de kommer till 
skolan.67 

                                                 
61 Säljö (2000) 
62 Dysthe (2003) 
63 Säljö (2000) 
64 Dysthe (2003) s. 48 
65 Igland & Dysthe (2003) 
66 Säljö (2000) s. 34 
67 Dysthe, Olga & Igland, Mari-Ann. (2003) Vygotskij och sociokulturell teori. I: Dysthe, Olga (red.). 
(2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. s. 75-94 
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I Vygotskijs idévärld befinner sig människor, enligt Säljö, under ständig utveckling och 
förändring, det vill säga att människor kan ta till sig kunskaper från medmänniskor i 
samspelssituationer.68 Samspelssituationer kan även betecknas social samverkan och 
utvecklingen från denna till de individuella medvetenhetsfunktionerna betecknas 
internalisering i Vygotskijs idévärld. En beteckning inom internaliseringen är 
appropriering och med denna menas att man gör det man har blivit herre över till sitt 
eget vilket betyder att individen behärskar det han/hon tagit till sig.69 Individer är 
ständigt på väg att ta till sig nya former av redskap genom att appropriera dessa med 
stöd av deras tidigare erfarenheter. Utifrån detta synsätt finns det begränsningar som 
utgår ifrån vad en individ klarar av på egen hand och vad en individ klarar av med hjälp 
av andra individer som hunnit längre i sin utveckling. Detta betecknas i Vygotskijs 
idévärld som den närmaste utvecklingszonen. Enkelt beskrivet kan vi med hjälp av lite 
handledning lösa problem som vi skulle ha problem med att klara av på egen hand. 
Detta betyder att läraren behöver anpassa sina förklaringar efter elevernas intellektuella 
redskap och färdigheter om de ska bli mottagliga för stödet från läraren.70 Det handlar 
alltså om att ta reda på vart barnet befinner sig och vad det kan klara med assistans 
vilket gör bedömningen viktig. Vygotskij förespråkar att denna individbedömning 
koncentreras bland annat på processen och kvalitén i individernas arbete. Vidare hävdar 
Vygotskij, enligt Dysthe och Igland, att undervisningen ska riktas mot det som befinner 
sig i individens utveckling och inte mot det som redan uppnåtts och med detta förs ett 
motto fram71; 
 

”det enda som är bra är det som ligger i utvecklingens framkant”72 
 
Optimala utvecklingsförhållanden uppkommer därmed inte om man anpassar 
undervisningen till det som eleverna redan uppnått, utan läraren behöver sträcka 
undervisningen längre om inlärningen ska kunna ske maximalt. För detta är samverkan 
helt avgörande eftersom de andra individerna tillför något mer till situationen. Läraren 
och övriga elever är därmed betydelsefulla medarbetare i läroprocessen.73 
 

”I ett sociokulturellt perspektiv är detta ett slags modell för hur kunskaps- och 
färdighetstradering fungerar; vi exponeras för resonemang och handlingar i sociala 
praktiker, lär oss så småningom genomskåda dem, blir förtrogna med dem och kan kanske 
till slut genomföra dem från början till slut.”74 

 

Vad är lärarkompetens och hur utvecklas den  
 
Den enskilt viktigaste faktorn för elevers utvecklande lärande är en yrkesskicklig lärare, 
skriver Lindström och Pennlert och hänvisar till Gustafsson och Myrberg. En lärare 
behöver en väl utvecklad social kompetens eftersom pedagogen verkar bland 
människor. Läraren måste etablera goda relationer med eleverna själva och även försöka 
                                                 
68 Säljö (2000) 
69 Dysthe & Igland (2003) 
70 Säljö (2000) 
71 Dysthe & Igland (2003) 
72 Ibid. s. 81 
73 Ibid. 
74 Säljö (2000) s. 121 
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skapa fungerande och bra relationer mellan eleverna. Allt detta kräver en social 
kompetens.75  
 

”Hur vi formulerar de kvaliteter och de krav som vi ställer på en utbildad lärare, ger också 
svaren på frågan om vilka kompetenser den lärarstuderande bör utveckla i utbildningen. 
Detta förutsätter att lärarkompetens inte är en medfödd egenskap som några har begåvats 
med och andra inte. Vårt grundantagande är att lärarkompetensen är kunskapsgrundad 
och alltså något som går att utveckla genom studier, övning reflektioner och ännu mer 
övning.”76 

 
Vad är det som lärare har som inte andra yrkesgrupper har? Lärare ska ha en förmåga att 
skapa de bästa inlärningssituationerna, det vill säga att läraren är bättre på att undervisa 
än andra yrkesgrupper. Därmed är undervisningsskicklighet själva grunden inom 
lärarkompetensen. Lärarkompetensen innehar två sidor, den ena är innehavet av 
omfattande teoretisk kunskap och det andra bygger på erfarenheter av undervisning. 
Läraren måste ha insikt i flera undervisningsmetoder och ha förmågan att variera sig 
mellan dessa som läraren får tillgång till genom erfarenhet. Den teoretiska kunskap 
läraren innehar måste hela tiden rekonstrueras, omarbetas och anpassas efter 
moderniseringen som uppstår genom vetenskapliga framsteg utifrån nya krav och 
förändrade läroplaner.77 
 
Läraren behöver kunna distansera sig ifrån undervisningen och göra den till ett 
föremål att reflektera över för att kunna spegla sina erfarenheter mot andras. Detta 
är didaktisk kompetens och denna innehåller både kunskap om undervisning som 
kunskap i att undervisa. Genom reflektion kan läraren analysera och beskriva 
undervisningen utifrån olika infallsvinklar. Läraren behöver ta hänsyn till en rad 
olika faktorer i sin undervisning som till exempel; elevernas behov och 
förkunskaper, olika ramfaktorer och läroplaner. Läraren ska därmed ha kunskapen 
om att hitta olika former av undervisningsmetoder för att stimulera elevernas 
lärande utifrån innehållet.78 
 

”För att läraren skall kunna förvärva och utveckla kompetensen att göra analyser av den 
egna synen på ett eller flera skolämnesinnehåll krävs att han har förmågan att på ett 
systematiskt sätt träda ur och reflektera över sina egna för-givet-taganden eller, om man 
vill, sin egen förförståelse (med-erfarenhet), d.v.s. sina egna antaganden om såväl 
undervisningsinnehållet som undervisningsmetodens innehåll.”79 

 
”I en professionell kompetensutveckling ligger dessutom, att lärare också skall tillägna sig 
förmågan att sprida vunna lärdomar och kunskaper och låta dem kritiskt granskas och 
prövas av kollegor.”80 

 
Rutinerade lärare har komprimerat och strukturerat upp kunskap som de kan plocka 
fram när det är relevant för undervisningen på ett annat sätt än vad nybörjare kan. 
Rutinerade lärare har inte lika stort behov av information som nybörjare och tänker lite 
på andra handlingsalternativ innan de tar beslut. Det vill säga att lärare med rutin utför 
                                                 
75 Lindström & Pennlert (2004) 
76 Ibid. s. 9 
77 Kroksmark (1997) 
78 Lindström & Pennlert (2004) 
79 Kroksmark (1997) s. 88 
80 Andersson (1996) s. 46 
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mindre tankearbete om fördelar och nackdelar i sitt arbete vilket skapar utrymme för 
nya tankar, iakttagelser och andra sätt att handla. Rutin kan skapa förutsättningar för 
nya spelrum i handlingar. Rutinhandlingar utlöses om läraren uppfattar en välbekant 
situation som han/hon tidigare handlat framgångsrikt i.81 
 
Rutinerade lärare kan utifrån sin rutin glömma innebörden av det egna handlandet och 
bli mindre känslig och öppen för de signaler som eleverna sänder ut och därmed inte 
uppfatta dem. Läraren kan här börja använda rutinerna som ritualer för att garantera sin 
maktposition vilket gör det svårare för eleverna att förverkliga sina intressen eftersom 
läraren genomför det han/hon tror är riktigt och viktigt.82 
 

Individanpassad undervisning 
 
Alla elever är olika och har olika lätt för att lära vilket kan orsaka svårigheter i 
undervisningen. Fokuseringen i ett individuellt perspektiv ligger på eleven som genom 
sina erfarenheter bär med sig förmågor och brister.83 Enligt läroplanen ska läraren utgå 
från varje individs enskilda behov, förutsättningar och erfarenheter och därmed 
uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd som ska stimuleras och handledas 
därefter. Skolan ska ta ansvar för elever som har svårigheter att nå upp till målen och 
därför kan undervisningen inte utformas lika för alla.84 Åtgärder som läraren kan 
använda sig av kan till exempel vara individuellt stöd genom individuell undervisning 
eller undervisning i mindre grupper.85 
 

Olika individer har olika förutsättningar för lärande och därmed behöver de olika 
etappmål och olika lång tid till att nå dessa mål.86 Det talas om fyra olika typer av 
inlärare; den taktile, den kinestetiske, den auditive samt den visuelle. Hos eleverna, 
speciellt bland pojkarna, är det kinestetiska och det taktila sinnet mer dominerande i 
grupperna. Trots detta inriktas skolans traditionella undervisning mot det visuelle och 
auditiva sinnet.87  
 

”Våra tolkningar styr vad vi tror är möjligt att uppnå med ett barn.” 88 
 
I läraryrket är värderingar av elevernas arbeten eller ansträngningar oundvikliga och 
dessa är antingen medvetna eller omedvetna. Lärare behöver därmed utveckla medvetna 
strategier och metoder till exempel observationer och enskilda samtal för att kunna göra 
korrekta bedömningar. Vad som ska bedömas är resultaten och processen i elevens eller 
                                                 
81 Jank, Werner & Meyer, Hilbert. (1997). Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och 
handlingskompetens. I: Uljens, Michael (red.) (1997). Didaktik – teori, reflektion och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. s. 35-46 
82 Ibid. 
83 Lindström & Pennlert (2004) 
84 Skolverket. (2002) 
85 Lindström & Pennlert (2004) 
86 Emanuelsson, Ingemar. (2002). I behov av särskilt stöd – och ändå godkänd?. I: Skolverket. (2002). Att 
bedöma eller döma – Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Statens skolverk. s. 27-
38 
87 Boström & Wallenberg (2001) 
88 Johannessen, Eva. (1997). Barn med socioemotionella problem. Lund: Studentlitteratur. s. 91 
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gruppens lärande och inte individen eller gruppmedlemmarna som person. Det är viktigt 
för läraren att ta reda på vart eleven befinner sig i kunskapsutvecklingen eftersom 
elevens förkunskaper och erfarenheter är viktiga faktorer i val av innehåll och metod.89  
 

”Att framställa individuellt anpassade arbetsuppgifter som täcker de vida variationerna i 
fråga om behov, förutsättningar och intressen i en normalstor klass, är för det mesta ett 
orimligt omfattande arbete. Det finns gränser för möjligheterna till ’individualisering inom 
klassens ram’, hur mycket man än önskar leva upp till detta undervisningsideal.”90 

                                                 
89 Lindström & Pennlert (2004) 
90 Arfwedson & Arfwedson (1992) s. 35 
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TIDIGARE FORSKNING 
 
Under detta avsnitt kommer tidigare forskning som gjorts om grupper och arbetslag att 
redovisas. Förutom detta redovisas även forskning inom gruppstorlekens effekter på 
lärare och elever. 
 

Grupper och arbetslag 
 
Vi påverkas av grupper under hela vårt liv och vi ser denna gruppåverkan enklast 
genom att se hur vi beter oss annorlunda i grupp än när vi är själva. Därmed kan vi dra 
slutsatsen att vårt beteende justeras efter vem vi är tillsammans med. Förändringar sker i 
våra åsikter och attityder genom samspelet i en grupp, dock stärks gruppmedlemmarnas 
uppfattningar om någonting om de från början i en diskussion har liknande åsikter som 
utgångspunkt.91 På en skola räknas ibland olikheter som en tillgång och ibland inte då 
skolans personal kan värdera det gemensamma tänkandet eller handlandet högre. 
Lärarna på en skola kan tänka olika om undervisning och lärande och deras ålder och 
utbildningsbakgrund kan variera. Allt detta gör att skolans uppdrag kan tolkas olika av 
olika individer som vill göra olika prioriteringar. Dessa individer kan därmed vilja 
arbeta på olika sätt. När eleverna möter ett arbetslag av lärare blir kvalifikationen de 
möter både bredare och djupare än vad en enskild lärares kompetens kan erbjuda.92   
 

”Ett arbetslag bör så långt möjligt bestå av människor som hyser förtroende och tillit till 
varandra, och som har en så pass öppen kommunikation, att de kan utveckla och 
underhålla en gemensam grundsyn i arbetet.”93 

 
Ellmin påstår att det endast är genom de vuxnas samverkan som skolan kan utveckla en 
bra arbets- och utvecklingsmiljö. Han menar även att individualitet och samarbete 
kompletterar varandra och därmed är det viktigt att utveckla individualiteten och göra 
någonting av den tillsammans med andra. Inom en grupp behöver alla ta ansvar över sitt 
agerande samt ta ett gemensamt ansvar för varandra och genom samarbete kan den 
individuella och den samlade kompetensen mötas vilket kan göra arbetsgruppen till en 
stimulanskälla. Grupper som utnyttjar varandras kompetenser och specialkunskaper kan 
berika gruppens målmedvetna arbete.94 
 

”Oberoende av om de grupper vi är medlemmar av är frivilliga eller påtvingade, måste vi 
lösa vissa grundläggande problem som rör samspel, roller och relationer. Det uppstår 
därigenom en gruppkultur, ett typiskt sätt för gruppen att vara och handla på. Den består 
av de kollektiva bilder som medlemmarna har av sig själva, gemensamma kunskaper, 
delade erfarenheter, vanor och värderingar.”95 

 
                                                 
91 Stensaasen, Svein & Sletta, Olav. (2000). Grupprocesser – Om inlärning och samarbete i grupper. 
Stockholm: Natur och kultur. 
92 Lindström & Pennlert (2004) 
93 Liljegren, Britta. (2000). Elever i svårigheter,  familjen och skolan i samspel. Lund: Studentlitteratur. s. 
152 
94 Ellmin, Roger. (1992). Laganda och samarbete: Om skolmiljö och vuxensamspel. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell. 
95 Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin. (1994). Kommunikation – Samspel mellan människor. 
Lund: Studentlitteratur. s. 144 
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Gruppens samspel utgör gruppens identitet och medlemmarnas hela personlighet 
påverkar detta samspel. Med detta medföljer därmed även omedvetna aspekter som sker 
utöver den medvetna kommunikationen. Den omedvetna interaktionen kan påverka och 
förändra gruppens stämning utan att någonting blivit uttalat. Större grupper blir mer 
komplicerade än små grupper. Grupper av 3-4 personer har mer personlig 
kommunikation och en hög aktivitet och som därmed blir mer informella än större 
grupper. När grupperna blir större blir flera medlemmar relativt passiva i gemensamma 
diskussioner, dock medför större grupper en utökad talangmångfald och ett bredare 
antal sociala roller.96 
 
Målen som arbetslagen formulerar bör utformas med samtliga medlemmars deltagande 
och ska överensstämma med läroplaner, kursplaner och utbildningsmål samt vara 
realistiska, enkla och tydliga. Anledningen till att alla i arbetslaget bör vara med och 
formulera målen är för att alla ska vara överens om dem eftersom det är väsentligt för 
kvalitén i arbetet och för att undvika konflikter.97 
 

”I de flesta grupper finns t ex en eller flera informella ledare eller deltagare som sköter 
vissa betydelsefulla uppgifter, som de övriga känner sig förhindrade att lägga sig i.”98 

 
Konflikter i arbetsgruppen är något ofrånkomligt eftersom det är osannolikt att 
medlemmarnas syn kompletterar varandra och överensstämmer så väl att det inte 
uppstår någon form av konflikt. Arbetsgrupper agerar dock ofta som att konflikter inte 
existerar i gruppen.99 
 
Lärares arbetsenheter ställs inför samma problem och svårigheter som andra grupper. 
Gruppmedlemmarnas åsikter aktualiseras i dessa enheter på ett helt annat sätt än vid 
individualiserade arbetssätt. Hur lärarlag sätts samman genom administrativa 
motiveringar eller frivilligt genom diskussioner kan få betydelse över hur arbetet 
kommer att fungera, det vill säga att samarbete som byggs på tvång kan bli ineffektivt. 
När rutiner och arbetssätt förändras på en skola blir det mer eller mindre osäkert 
eftersom det invanda och trygga byts ut mot något oprövat och nytt som kan ta tid att 
installera i verksamheten.100 
 
Inge Johansson har i sin forskningsrapport intervjuat fritidspedagoger, förskollärare och 
lärare angående det samarbete de utformat tillsammans i arbetslag. Syftet med 
Johanssons studie var att studera hur samarbete hänger samman med effektivitet och 
kvalitet i integrerade verksamheter där fritidspedagoger, förskollärare och lärare ingick. 
I denna ansåg lärarna att det är främst barnen som tjänar på samarbetet eftersom de har 
fler vuxna att anknyta till vilket skapar en trygghet för barnen och som vidare främjar 
lärandet. Lärarna i Johanssons undersökning var själva överlag positiva till samarbetet 

                                                 
96 Granér, Rolf. (1991). Arbetsgruppen – Den professionella gruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur. 
97 Assermark & Sörensson (1999) 
98 Granér (1991) s. 110 
99 Ibid. 
100 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard. (1992). Arbete i lag eller grupp – Om grupparbete, tema, 
projekt, lärarlag och lokala arbetsplaner i skola och undervisning. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 



 23 

och anser att den utökade delen vuxna skapar möjlighet att dela barngruppen i mindre 
grupperingar.101 En lärare i forskningsrapporten sa; 
 

”Att arbeta i arbetslag är roligt och givande. Jag skulle inte vilja gå tillbaka och arbeta 
ensam. Samtidigt kan det kännas ibland att det blir mycket älta. Att vissa saker är 
’skitsaker’ att sitta och diskutera. Jag kan då känna att friheten blir beskuren och att om 
jag gör något som vi inte har diskuterat så kan jag ställas till svars för det.”102 

 

Stensaasen och Sletta anser att en ledare måste fundera över hur giltiga hans eller 
hennes antaganden är eftersom risken annars blir stor att han eller hon väljer fel metod. 
Därmed måste en ledare eller lärare ständigt ifrågasätta sina egna val. De skriver även 
att en ledare som erkänner sina fel ger ett mer förtroendeingivande intryck än en ledare 
som alltid anser sig ha rätt.103 
 
En annan lärare i Johanssons rapport sa så här; 
 

”Det är också bra att man förlorat lite av sin gloria som lärare. […] Då var man mer i 
centrum och viktigare som person. Att vara beroende av enbart en person kan vara en 
katastrof för vissa barn då man inte fungerar bra ihop. Nu finns det flera vuxna som kan 
hjälpas åt att se saker och att se kvaliteter hos barnen. Det som inte jag ser kanske någon 
annan kan se.”104 

 
Lärarna i Johanssons rapport är som sagt positiva till arbetslagsarbetet och anser att det 
har medfört ett nytillskott i arbetet eftersom lärarna har påverkats av fritidsledare och 
förskollärare. Vidare visar rapporten att arbetslaget har påverkat lärarna i fråga om vad 
som är viktigt angående vilka kunskaper som är nyttiga att ha. Detta handlar om att 
våga släppa kontrollen genom att släppa in det nya och inte bara hålla fast i det gamla. 
Barnen reagerar enligt lärarna i Johanssons undersökning positivt på de vuxnas 
samarbete och eftersom de ser de vuxnas samspel lär barnen sig ett socialt samspel. När 
de vuxna trivs blir de glada och när barnen ser detta påverkas de vilket skapar ett gott 
klimat. Vidare anser lärarna i Johanssons rapport att arbetssättet påverkar barnens 
sociala kompetens eftersom de ser att barnen leker bättre tillsammans. Genom att 
barnens sociala kompetens ökar känner de sig säkrare i sig själva och får det då lättare 
att ta till sig nya kunskaper.105  
 

”De [barnen] blir modigare att uttrycka sig i grupp och stå upp och prata inför andra, 
överhuvudtaget att framträda mera, […] Det är mycket utvecklande för barnen.”106 

 
”Ett lärarlag har rimligen oftast större resurser och kunskaper än en enskild lärare då det 
gäller att ta hand om svåra klassrumssituationer. Genom flexibelt och taktiskt utnyttjande 
av tillgänglig lärartid kan möjligheter öppna sig att komma till rätta med elevers problem 
och problem med elever – möjligheter som inte den ensamarbetande läraren har (eller kan 

                                                 
101 Johansson, Inge. FoU-rapport 2000:8. (2000) Innehållet i den nya skolan – erfarenheter från 
verksamheter som innehåller förskoleklass, skola och fritidshem. Stockholm: Socialtjänstförvaltningen, 
Forsknings- och utvecklingsenheten. 
102 Ibid. s. 43 
103 Stensaasen & Sletta (2000) 
104 Johansson (2000) s. 43 
105 Ibid. 
106 Ibid. s. 60 
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utnyttja). Nya eller oerfarna lärare och vikarier kan också ges möjlighet att lära av äldre 
kolleger när de ingår i arbetslag.”107 

 
Flertalet lärare i Johanssons undersökning anser att det är främst bristen på tid som 
hindrar diskussioner om det pedagogiska innehållet. Den tid som finns till samtal ägnas 
åt praktiska saker vilket gör att det pedagogiska innehållet kommer i andra hand. Detta 
stämmer dock inte överallt, enligt Johansson. Vidare har samtalet stimulerat 
utvecklingen av individernas professionella kompetens eftersom pedagogerna lärt sig 
mycket som de kan använda i sitt arbete av de andra i personalen. Samtidigt visar 
Johanssons undersökning på att samarbetet blivit mer tidskrävande men att trivseln har 
ökat inom verksamheten.108 
 

Effekten av en ökad gruppstorlek 
 
I sin avhandling som behandlade interaktionen i klassrummet som genomfördes i 13 
skolor i Östergötland uppmärksammade Einarsson bland annat vilken betydelse 
gruppstorleken, lärarens och elevens kön och elevens ålder hade för interaktionen 
mellan lärare och elev. I den påstår hon att undersökningar angående klasstorlekar 
sällan har i någon större utsträckning fokuserat på klassrumsprocesserna utan att det är 
en vanlig föreställning att den enskilda individen har mer interaktion med läraren i 
mindre klasser eftersom de då har mindre klasskamrater att konkurrera om lärarens tid 
med. I hennes studie som omfattade 58 klassrumsobservationer deltog sammanlagt 41 
lärare och 1 168 elever. Resultatet i Einarssons undersökning visar att små 
undervisningsgrupper inte generellt eller självklart gynnar elever i interaktionen med 
läraren. I mindre grupper som omfattar mellan 9 och 19 elever kan interaktionen mellan 
elever och lärare förklaras till 16 procent av gruppstorleken, resterande 84 procent 
förklaras av andra faktorer som inte har med gruppstorlek att göra. I grupper som har 
mellan 20 och 29 elever visar det sig att gruppstorleken inte har någon signifikant 
betydelse för kontakten mellan lärare och enskilda elever. Einarssons undersökning 
visar även att det är några enskilda elever som förser sig med mer kontakter med läraren 
i mindre grupper vilket innebär att genomsnittseleven inte får fler kontakter med läraren 
i mindre grupper.109 
 
I Einarssons undersökning upplevde lärarna att de inte hade tid med individuell 
interaktion med alla elever i större grupper samt att de inte hade tid att lägga på elever 
som ligger på olika kunskapsnivåer. De vill kunna utmana de ”duktiga” eleverna 
samtidigt som de vill ge de ”svagpresterande” eleverna mer tid till hjälp. Detta går hand 
i hand med tidigare forskning som Einarsson lagt fram i studien om att lärare upplever 
att det finns ett samband mellan ökad klasstorlek och ökad stress vilket tyder på att 
lärarna försöker att kompensera för att eleverna går i stora klasser med en ökad 
arbetsbelastning. Denna arbetsbelastning ökar genom att lärarna försöker hinna med alla 
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elever vilket ökar upplevelsen av stress. Fler elever innebär bland annat fler saker att 
rätta och fler utvecklingssamtal att planera.110 
 
Einarsson skriver att resultatet i Lindhals undersökning visade på signifikanta effekter 
vid olika gruppstorlekar på elevernas kunskapsutveckling där elever i mindre klasser 
hade en större utveckling än vad elever i större klasser hade över ett skolår. Dock anger 
hon inte i beskrivningen hur stora de olika grupperna var i Lindhals studie. Vidare tar 
Einarsson upp Colneruds studie från 1988 där Colnerud visade att elever i svårigheter 
uppmärksammades mer i större undervisningsgrupper av läraren än när de befann sig i 
mindre vilket Einarsson anser visar att undervisningsgruppen storlek inte självklart kan 
förutsäga elevens och lärarens interaktion.111 
 

”Studier av elevers upplevelse av klasstorlek visar att elevernas inbördes kommunikation är 
oberoende av klasstorlek. Klasstorleken påverkar inte heller elevernas upplevelse av 
utbytet av lektionen.”112 

 
Skillnaden är stor vad gäller lärares och elevers syn på behovet av fler vuxna inom 
skolan. 44 procent av eleverna i rapporten ansåg att det behövdes fler vuxna medan 90 
procent av lärarna i rapporten ansåg att det behövdes fler vuxna inom skolan år 2003.113  
 

”När man närmar sig ett 20-tal deltagare i en grupp har möjligheten till personliga 
kontakter mellan samtliga deltagare blivit så liten att sannolikheten att förbli anonym och 
’osynlig’ är överhängande.”114 

 
Antalet möjliga relationer ökar med klasstorleken och det är osannolikt om inte någon 
av dessa individuella relationer kan hamna i konflikt med varandra. Dessutom finns det 
undergrupper inom grupper som har sina rollfördelningar där konflikter också kan 
uppstå. Denna relationsproblematik är ständigt närvarande i undervisningen.115 
 
Lektionens längd och gruppens storlek begränsar individernas talutrymme. Detta gör att 
elever tvingas in i en passivitet eftersom tiden inte räcker till att ge alla elever ett större 
talutrymme under en normal undervisningssituation. Dock behöver inte lyssnande vara 
passivt. Storleken på elevgruppen avgör därmed möjligheten till enskilda och personliga 
samtal med enskilda elever eftersom dessa minskar tiden till de övriga eleverna. I 
dagens grundskola är även variationen stor vad gäller elevernas motivation och 
prestationsförmåga vilket får stor betydelse för undervisningen. Detta ökar kraven på 
lärarnas professionella kompetens, speciellt när kraven på individualisering också 
ökar.116 
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METOD 
 
Den här undersökningen kan betecknas som en kvalitativ standardiserad intervjustudie 
där intervjuerna har genomförts på olika sätt men utgår från samma frågeställningar. 
 

Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Den kvalitativa studien inbegriper verbala formuleringar som är skrivna eller talade, 
därmed är instrumentet i denna metodik det traditionella ordet till skillnad från 
kvantitativa studier som ofta är numeriska observationer. Genom den kvalitativa 
metoden betraktas den omgivande verkligheten utifrån ett subjektivt perspektiv vilket 
medför att verkligheten är en individuell, social och kulturell konstruktion. Det är 
människors uppfattningar och tolkningar av verkligheten som är det intressanta inom 
den kvalitativa metodiken. Undersökningsfrågorna ställs utifrån hur individen tolkar 
eller formar sin verklighet.117 Enligt denna definition är denna studie kvalitativ då det är 
respondenternas subjektiva verklighet som efterfrågas utifrån frågor som; ”Hur kommer 
det sig?”, ”Vad tänkte du/ni?”, ”Vad anser du/ni?”, ”Har ni och varför?” och så vidare. 
Det är alltså respondenternas tolkningar av arbetssättet som lyfts fram med frågorna och 
är det intressanta i den här studien. 
 
Enligt Lantz är intervjun ett sätt att samla information. Metoden kräver att det finns ett 
syfte med den utfrågning som intervjuaren gör där ansvaret för genomförandet av 
intervjusituationen ligger hos intervjuaren. För att en utfrågning ska kunna kallas för en 
intervju måste processen i förväg ha en bestämd färdriktning vilket betyder att det måste 
finnas en avgränsning inom vad som skall tas upp.118 Hur frågorna är formulerade är 
viktigt eftersom de påverkar svaren då personer kan tolka frågorna på olika sätt.119 
Intervjuer sker genom muntlig kommunikation där det vanligtvis är en intervjuare som 
intervjuar en respondent i taget. Det är endast vid undantagsfall som det intervjuas flera 
respondenter samtidigt och det är viktigt att intervjurespondenter väljs noggrant 
eftersom intervjuer tar tid vid förberedelse, insamling och bearbetning.120 
 
Studiens syfte blev utgångspunkten i frågekonstruktionen för att informationen som 
efterfrågades till arbetet skulle bli tillgänglig. Frågorna bearbetades utifrån områdena; 
arbetsbeskrivning, gruppstorlek, undervisning och eleven i fokus som i sin tur 
preciserades i frågeställningar som stämde överens med syftet om lärarsamarbete genom 
klassammanfogning. Eftersom detta är en intervjustudie blir frågornas formuleringar 
inte lika avgörande som vid exempelvis en enkätundersökning då intervjuaren kan 
förtydliga frågan om respondenten missförstått den. 
 
Det finns två typer av intervjuer; den standardiserade där frågorna i hög grad är 
formulerade på förhand och den icke-standardiserade där enbart ämnesområdena är 
fastställda i förväg där respondenternas svar leder till nya frågor för att klargöra och 
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fördjupa respondentens svar.121 Denna studie klassificeras som en standardiserad 
intervjustudie trots att vissa inslag i studien stämmer in på den icke-standardiserade 
intervjun. 
 

Undersökningsgrupp 
 
Undersökningsgruppen innefattar fyra lärare, två kvinnliga och två manliga, som arbetar 
inom grundskolan och har erfarenhet av klassammanslagningar och/eller 
lärarsamarbete. Dessa lärare representerar tillsammans tre olika kommuner i Norrland. 
Lärarnas ålder är mellan 29 år och 55 år och deras yrkeslivserfarenhet varierar från 
mindre än 1 år till 32 år. Deras erfarenhet inom lärarsamarbete varierar från cirka en 
termin till sju år. Respondent ett arbetade i de tidigaste åren i grundskolan, det vill säga 
det som tidigare hette lågstadiet. Respondent två och tre arbetade i årskurs sex medan 
respondent fyra arbetade i årskurs sju. 
 
Undersökningsgruppen utgörs av de lärare som jag fick tag på och som kunde tänkas 
ställa upp i studien. Vissa av lärarna hade jag pratat med tidigare på praktiker under 
lärarutbildningen och vissa som jag planerat att intervjua gick inte att få tag på. Under 
sökandet efter respondenter fick jag tips om andra tänkbara respondenter som jag 
kontaktade per telefon. 
 

Material 
 
Det material som användes vid intervjuerna betecknas intervjumanual, se Bilaga 1, och 
utformades efter ovannämnda process. På intervjumanualen medfördes frågorna till 
intervjuerna och anteckningar som intervjuaren kunde ta hjälp av om någon fråga skulle 
missuppfattas. Intervjumanualen som bifogas i Bilaga 1 är komprimerad då 
anteckningsfält fanns vid intervjutillfällena. Vid intervjuerna medtogs även en MP3-
spelare som vid tillåtelse användes för inspelning av intervjuer. 
 
Intervjumanualen omvandlades även till en manual för e-postintervjuer, se Bilaga 2, 
vilket krävde en mer detaljerad beskrivning. Därmed infördes i denna manual en 
inledande beskrivning om vad arbetet handlar om, kontaktinformation samt en notis om 
att det är respondentens erfarenhet och tankar som efterfrågas i undersökningen. Vissa 
frågor kompletterades med en förklarande/exemplifierande text om vad frågorna 
handlade om vilket även tillades i den inledande texten. Detta gjordes efter den första 
intervjun då det framkommit att vissa frågor behövde förtydligas. 
  

Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes efter inbokade tider vid två tillfällen; den 12 december och 
den 19 december år 2005. Vid det första tillfället intervjuades en respondent 
(respondent ett) under cirka 24 minuter och vid det andra tillfället intervjuades två 
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respondenter (respondent två och tre) samtidigt under drygt 38 minuter. Den sista 
respondenten (respondent fyra) besvarade frågorna via E-post. Frågorna skickades till 
respondenten via e-post natten mot den 20 december år 2005 och svaret inkom på 
kvällen den 20 december år 2005. 
 
Intervjuerna som gjordes på plats spelades in, med respondenternas samtycke, med 
hjälp av en MP3-spelare. Anteckningar skrevs även som en säkerhetsåtgärd om 
inspelningen skulle bli misslyckad. Den första intervjun skedde i ett klassrum utan 
några större störningsmoment medan den andra intervjun gjordes i ett personalrum där 
vissa störningsmoment oundvikligen dök upp i form av passerande och samtalande 
individer, nyfikna kollegor till respondenterna och musik från en radio. Vid den andra 
intervjun fortsatte samtalet efter att MP3-spelaren stängts av. Detta var ett intressant 
samtal och därför kom jag överens med respondenterna om att jag skulle sammanställa 
detta samtal när jag kom hem för att sedan posta det med e-post till respondenterna som 
skulle kontrollera innehållet.  
 
Vid intervjuerna förklarades först vad studien handlade om och vid den första intervjun 
bad respondenten att få läsa igenom frågorna innan intervjun startade, vilket 
respondenten också fick. Vid den andra intervjun bads respondenterna att prata högt och 
tydligt för att inspelningen skulle bli enklare att avlyssna. Till denna hade en fråga 
tillkommit som ej fanns med vid den första intervjun. Denna fråga är den sista frågan i 
intervjumanualen, se Bilaga 1. Frågan skickades senare, efter ett telefonsamtal, via e-
post till den respondenten som intervjuades vid det första tillfället. Dock har svaret ej 
inkommit vilket gör detta till ett internt bortfall122 då respondenten ej besvarat denna 
fråga. 
 

Databearbetning 
 
Databearbetningen inleddes med att skriva ner de inspelade intervjuerna vilket var 
väldigt tidskrävande. Detta medförde även en del problem då inspelningen blev av 
väldigt låg volym vilket gjorde vissa delar ohörbara, men i det stora hela kunde 
inspelningen uttolkas utan att innebörden föll bort eftersom det endast var fråga om 
några enstaka ord som var ohörbara. Under denna fas filtrerades återupprepade och ej 
väsentliga ord bort för att senare underlätta sammanfattningarna av intervjuerna. 
 
När intervjuerna var nedskrivna och e-post intervjuerna hade kommit in påbörjades 
resultatsammanfattningen. I denna sammanfattning har alla namn som framkommit 
under intervjuerna ändrats till *** för att minimera risken för att identiteten på 
respondenterna röjs. Respondenterna är därmed konfidentiella i undersökningen då 
deras identitet inte är viktig för studien. Vidare har språket i de citat som redovisas i 
resultatavsnittet ändrats lite för att göra dem mer läsvänlig genom att ta bort 
återupprepningar samt att i vissa fall förändra ”talspråk” till ”skriftspråk”. 
 
I resultatavsnittet har svaren från olika intervjufrågor sammanfattats under resultatets 
olika delar. Svaren på en enskild fråga som respondenterna gett kan därmed vara 
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sammanvävda med svaren från andra frågor, därför redovisas inte alltid frågorna enskilt 
utan kan även vara hopbundna till en sammanfattning av ett ämnesområde. I den första 
delen av resultatet redovisas svaren på frågorna som berör arbetsbeskrivning och 
undervisning, förutom frågan om kompetens- och skolutveckling. Den andra delen 
omfattar svaren på frågorna om gruppstorleken medan den tredje delen redogör svaren 
på frågorna om eleven i fokus, förutom frågan där respondenterna jämför deras 
arbetssätt med det ”vanliga” arbetslagsarbetet. Detta redovisas istället i den fjärde delen 
av resultatavsnittet tillsammans med svaren angående kompetens- och skolutveckling. 
Dock gick ofta svaren, som tidigare nämnts, in i varandra. Denna sammanfattning 
medför dock en potentiell risk för externa omtolkningar av respondenternas svar. 
 

”För att intervjun skall ha ett värde som datainsamlingsmetod, krävs däremot bl.a. att 
datainsamlingen kan granskas kritiskt i syftet att besvara frågorna: Har intervjuaren ställt 
de frågor som krävs? Speglar det som sagts under intervjun intervjupersonens uppfattning? 
En sådan granskning kräver att metoden för datainsamling och data kan kontrolleras av 
utomstående personer ur tillförlitlighets- och giltighetsaspekter.”123  

 
Den icke-verbala kommunikationen som intervjuaren använder i form av minspel och 
kroppsspråk kan påverka i respondenternas svar beroende på vad syftet med intervjun 
är, därmed bör dessa utgöra ett underlag under analysen.124 
 

Etiska överväganden 
 
Att spionera på någon anses vara omoraliskt i forskningssyfte, detsamma gäller att påstå 
att en person sagt något som ej uttalats av vederbörande. Källor som studier har utgått 
ifrån får ej förvanskas vilket medför att respondenternas svar inte får förändras.125  
 
I denna studie har ändringar gjorts i respondenternas uttalanden då respondenternas svar 
annars skulle bli svårtolkade för läsarna. Detta finns beskrivet under databearbetningen. 
Detta har i min uppfattning inte förändrat innebörden av respondenternas svar vilket 
därmed inte medför några etiska svårigheter. Dock kan inte ändringarnas validitet till 
hundra procent garanteras eftersom talspråk kan vara svårt att uttyda i efterhand. Mina 
tolkningar kan oavsiktligt ha tillkommit vid resultatsammanfattningen, detta är dock ej 
trovärdigt då samråd med en utomstående individ minimerar risken för detta. 
 
Forskare kan inte kräva ovillkorlig tillgång till information och forskaren ska utgå ifrån 
att respondenterna endast frivilligt går med på att ge information samt informera 
respondenterna om att det är frivilligt att besvara enskilda frågor. Förutom detta ska de 
tillfrågade få tillfälle att godkänna sammanfattningen innan den publiceras.126 
Respondenterna ska bli ordentligt informerade om undersökningens syfte samt att det är 
frivilligt att delta i studien127. Respondenterna i denna studie ställde upp frivilligt efter 
tillfrågan. De informerades kort om vad studien skulle handla om vid förfrågandet och 
vid informationsinsamlandet samt om frivilligheten att besvara enskilda frågor. Dock 
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fick respondenterna inte möjlighet att godkänna resultatsammanfattningen på grund av 
tidsrestriktionen. 
 
Ibland kan frågor beröra känsliga områden och kan därmed behöva gå igenom en 
forskningsetisk granskning.128 Detta blev dock ej nödvändigt i denna studie eftersom 
inga känsliga områden ingick i frågeområdena. Känsligheten är dock subjektiv vilket 
innebär att etiska problem aldrig kan uteslutas. 
 

Bortfall 
 
Utöver respondenterna som ingår i studien var det ytterligare en lärare som tackat ja till 
en e-postintervju. Frågorna skickats till denna lärare den 19 december år 2005 efter att 
ett kontrollbrev visat att e-postadressen var den rätta. Dock hade ej något svar inkommit 
från denna person vid sammanställningens tidpunkt vilket gör detta till ett externt 
bortfall129. 
 
Ett internt bortfall tillkom som finns beskrivet under genomförandet på frågan som löd; 
”Hur är ert arbetssätt jämfört med det vanliga arbetslagsarbetet (om det finns ett 
sådant)? Beskriv gärna kort det vanliga arbetslagsarbetet.” 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Begrepp som vanligtvis används för att beskriva värdet på en intervju är reliabilitet och 
validitet, där reliabilitet anger hur tillförlitlig metoden är och där validitet visar 
resultatets giltighet.130  Reliabilitet visar undersökningens tillförlitlighet, det vill säga 
om tillvägagångssättet ger samma resultat vid liknande omständigheter vid andra 
tillfällen. Validiteten är giltigheten av resultatet och därmed behövs ett så representativt 
urval av populationen som möjligt för att målsättningen ska kunna uppfyllas. 131 
 
Reliabiliteten på denna studie kan ifrågasättas eftersom intervjuerna genomförts på tre 
olika sätt vilket har bidragit till att frågorna framställts på olika sätt. Detta påverkar 
resultatet eftersom svaren på frågorna är beroende av hur frågorna ställs. Frågorna i e-
postintervjun kan exempelvis ha blivit mer ledande med den exemplifierande texten 
medan de muntliga frågorna antagligen har påverkats av intervjuarens inställning. 
Reliabiliteten kan även ifrågasättas eftersom respondenterna inte hade samma 
förutsättningar med tanke på olika gruppstorlekar och så vidare. 
 
Den kritik som främst kan läggas fram emot denna undersökning är antalet respondenter 
som endast uppgår till fyra lärare. Av denna anledning går det inte att säga att det 
resultat som framkommit i arbetet är allmängiltigt eller på något sätt beskriver en 
generell trend om lärarsamarbete, undersökningens validitet går därför att diskuteras 
eftersom studien utgår ifrån en alldeles för liten population. Det var dock inte i denna 
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uppsats möjligt att genomföra fler intervjuer på grund av tidsrestriktionen då 
intervjuarbete kräver mycket tid i exempelvis förberedelse och sammanställning. Ett 
ytterligare problem med denna studie var tidpunkten för genomförandet av intervjuerna, 
med tanke på det annalkande jullovet hade lärarna mycket på sin agenda vilket kan vara 
orsaken till de bortfall som uppstått. En ytterligare faktor som försvårade arbetet är att 
lärare i allmänhet är svåra att få kontakt med under arbetstid eftersom de inte har någon 
utskriven kontorstid. 
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RESULTAT 
 
Resultatavsnittet är uppdelat i fyra delar. Den första delen handlar om respondenternas 
arbetsbeskrivning, varför de arbetar på det sätt de gör samt hur arbetssättet påverkar 
konflikter och konflikthantering. Den andra delen redogör för gruppstorlekens 
påverkan på arbetssättet medan den tredje delen handlar om eleven i fokus. Den 
avslutande delen behandlar lärarnas kompetensutveckling och hur de anser att 
skolutvecklingen som helhet påverkas av arbetssättet samt hur de anser att deras 
arbetssätt fungerar i jämförelse med det ”vanliga” arbetslagsarbetet. 
 
Tre intervjuer med totalt fyra personer presenteras i resultatet. Den första respondenten 
arbetar i det som tidigare kallades lågstadiet med en barngrupp om 45 till 49 elever. 
Denna respondent kallas för respondent ett. Den andra intervjun genomfördes med två 
respondenter som arbetar i årskurs sex med en barngrupp på 29 elever. De kommer att 
kallas respondent två och tre eller presenteras som grupp. Den sista respondenten, 
respondent fyra, arbetar i årskurs sju med en elevgrupp om 74 elever. 
 

Arbetsbeskrivning av arbetssätt och undervisning 
 

Varför detta arbetssätt 
 
För respondent ett var en omorganisering anledningen till varför lärarsamarbete infördes 
eftersom det skulle bli en åldersblandning på skolan. Läraren ansåg att arbetssättet 
antagligen skulle bli bra eftersom de själva hade valt att arbeta två och två. Även i 
gruppintervjun framkom att respondenterna själva hade valt att arbeta tillsammans, men 
säger dock att de hade andra alternativ att välja på, exempelvis att dela upp gruppen i 
två klasser istället; 
 

”Vi delade upp *** klass. Åtta elever där gick in i min […] vi är två mentorer för två 
grupper, men vi är en klass på 29 elever. […] lokalerna här är så små, vi kan ju omöjligt 
jobba med 29 elever i ett klassrum här. Största klassrummen är väl ämnade för kanske, just 
över 20 egentligen. Så därför valde vi att jobba med det som en klass men två grupper.” 

 
När de fick veta att de skulle arbeta tillsammans tyckte de att det skulle bli roligt 
eftersom de anser att läraryrket kan vara ganska ensamt ibland trots att de har många 
kollegor; 
 

”Det kan ju kännas ensamt ibland att dra det här lasset, men just därför är det kul att ha 
den här chansen. […] Så känner jag i alla fall.” 

 
Den fjärde respondenten fick däremot inte välja arbetssättet själv eftersom lärarens 
provanställning påbörjades efter att beslutet fattats. Läraren tyckte dock om sin kollega 
från början och säger att det kändes bra att börja arbeta med en lärare som har större 
erfarenhet. Läraren sa även att det var helt ok med samarbetet eftersom åldersskillnaden 
mellan dem inte var speciellt stor. 
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Hur är arbetssituationen runt undervisning 
 
Respondent ett berättar att det vid lärarsamarbete tar längre tid att planera hur dagen ska 
se ut, men att det samtidigt är mindre förberedelser eftersom lärarna har delat upp 
huvudansvaret inom olika ämnen. Den ena läraren har huvudansvaret för svenskan, den 
andra för matematiken medan de delar på resten av ämnena. Denne respondent berättar 
även om arbetsscheman inom matematik och svenska som de arbetat fram tillsammans 
med andra lärare på skolan och dessa utgår lärarna ifrån varje morgon, ofta fram till 
lunchen. Respondenten berättar även att de ibland delar upp gruppen eftersom 
åldersgrupperna ibland undervisas i olika ämnen. 
 
Respondenterna i gruppintervjun berättar att de minst en gång i veckan gör en 
grovplanering över veckan. De berättar även att det blir praktiskt enklare att utnyttja 
varandras styrkor när det går snabbt att byta elevgrupp med varandra. Fördelen med 
samarbetet är även att de alltid kan bolla idéer med varandra; 
 

”Det blir mycket mer naturligt att bolla idéer om du har två stycken som jobbar inom 
samma område/grund. Det tycker jag och sen kan man fördela arbetet mycket bättre [...] på 
något sätt blir det ju lättare genom att du kan dela upp; jag kör matten och du ser till och 
ha svenskan. […] Det är ju praktiskt lättare när man är två i samma årskurs.” 

  
Om nackdelen inom planeringen säger de så här; 
 

”Nja, det går ju bra så länge båda två är vakna och är med på det. Idag rörde jag ihop det, 
men det är ju lätt hänt. Nu har vi ju ganska bra kemi tror jag. […] Jag tror inte det är 
alldeles givet att ett sådant här arbetssätt fungerar. Nu har vi ju jobbat på samma skola i 
många år så vi kände ju varandra ganska bra innan, men jag tror inte att man plockar ihop 
vilka som helst och tar till två sådana här grupper, man kan inte ta för givet att det 
fungerar. […] Om du är klasslärare kan du köra som du själv tycker är bra och inte bry dig 
om någon annan lärare. Nu måste man dock göra det; ’Men sa vi inte att vi skulle köra 
matte nu eller?’ Det är sådana där grejer, man kan inte köra sitt eget rejs på samma sätt. 
Men samtidigt har man högt till tak och vågar och det är det som jag tror är viktigast. […] 
och sen att man vågar säga till; ’Men du kom igen vi ska ju ha matte nu’ och att man inte 
tar illa vid sig.” 

 
Dessa respondenter berättar att de i vissa lägen tvingats ha alla 29 elever i samma 
klassrum vilket de inte tyckte var hållbart eftersom de märkte att lokalerna inte är 
ämnade för det antalet elever. Det blev för rörigt i klassrummet. Förutom de två 
respondenterna finns det ytterligare tre vuxna som har hand om eleverna inom olika 
ämnen, totalt är de alltså fyra manliga och en kvinnlig lärare. De tycker att den 
kvinnliga läraren är en bra tillgång eftersom hon har bättre kontakt med eleverna inom 
andra områden än vad de manliga lärarna har. Att lärarna har olika kön inom ett 
lärarsamarbete är därmed ingen nackdel, att det finns en kvinnlig lärare ses istället som 
en tillgång, för både lärarna och eleverna. Olikheter kan vara ett problem om lärarnas 
personkemi inte stämmer och de inte är öppna mot varandras olikheter men även något 
positivt då de kan hitta andra vägar genom de olika tillgångarna de har. Det viktigaste 
inom ett lärarsamarbete är öppenheten mellan lärarna, så länge de är öppna mot 
varandra blir det ett bra arbetsklimat.132 
 
                                                 
132 En sammanfattning av samtal som följde efter att intervjun avslutats. 
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Den sista respondenten är ensam om att vara behörig/utbildad lärare i lärarsamarbetet 
och svarade att allt ansvar över planering och bedömning när det gäller lektioner och 
elever därför ligger hos henne. Läraren anser dock att det är lättare att kunna dela upp 
gruppen/ansvaret samt dela upp arbetet med till exempel de svagare eleverna. Läraren 
säger även att de positiva delarna med arbetssättet är; 
 

”Det som är bäst är ju att vi stöter, blöter, reflekterar och diskuterar allt som vi har tänkt 
och funderat på när det gäller undervisning och utvärdering. Det gör ju att vi försöker 
tillsammans att variera allt det vi gör med våra elever.” 

 

Respondent fyra säger även att nackdelarna med lärarsamarbetet är att det är alldeles för 
lite tid till gemensam planering eftersom de inte alltid ligger i fas schemamässigt vilket 
drar ner kvaliteten på undervisningen. Dessa lärare arbetar på det som tidigare kallades 
högstadiet och har därmed andra klasser/elever och ämnen. Läraren säger att 
nackdelarna med arbetet är; 
 

”Nackdelen är att jag har huvudansvaret själv och när det gäller rättningar av uppgifter 
och prov så ligger allt detta på mig. Det svåra är även att vi ger exakt lika information till 
eleverna som annars har mycket lätt för att bli förvirrade. Man kan inte heller ändra sig 
tvärt i föreläsning och prova något annat för att kollegan inte är informerad om detta.” 

 
Vid utvärderings- och analysdelen säger respondent ett; 
 

”Då träffades vi varje eftermiddag när barnen gick hem. Då så satte vi oss alltid, vi två, och 
det är ju den stora fördelen. Då är man två som har sett och hört och varit med under 
dagen. Även om det är många barn så är det ändå flera ögon som har varit med.” 

 
Denna respondent anser inte att dessa träffar var påfrestande på något sätt eftersom de 
gav så mycket. Det var detta som anses vara det bästa med arbetssättet av denna 
respondent. 
 
Lärarna i gruppintervjun har liknande åsikt och säger att det är bra med två lärare i 
klassrummet som ser ”bitarna” samt varandras och elevernas brister. Det som de 
upptäcker i klassrummet och bland eleverna diskuterar de med varandra vilket sedan 
skapar möjligheter till punktinsatser inom en viss elevgrupp som behöver mer stöd. De 
”svaga” eleverna kan på så sätt stärkas på ett väldigt bra sätt eftersom det går relativt 
snabbt att göra punktinsatser efter att brister upptäckts. Dessa lärare säger även att det 
blir mindre rättning eftersom gruppen blivit mindre per lärare. 
 
Under undervisningsfrågorna belystes även om det uppkommit några konflikter mellan 
lärarna vid någon situation och en av respondenterna, respondent ett, sa att det inte 
uppkommit några konflikter men att de kunde ha lite olika syn på saker och ting. Detta 
var dock inget problem eftersom de alltid hade tid att diskutera igenom hur de ville ha 
det. Dessa två lärare har arbetat tillsammans i sju år. Respondent fyra sa att de inte 
heller haft några konflikter kolleger emellan. De två lärare som intervjuades i grupp 
tillade även; 
 

”Det handlar om personkemin – om man inte går ihop, då är det inte bra. […] Nä men det 
är viktigt, det tror jag. Nä men man säger ju fler vuxna, men det stämmer inte alltid. Och 
jag tror att, skulle man ha lite taskig personkemi då skulle barnen genomskåda det på en 
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gång. Även om man skulle försöka undvika att visa det i klassrummet så skulle de ändå 
märka att de där två, de går inte ihop. Vi spelar ut dem mot varandra. Det tror jag de skulle 
göra ganska snabbt.” 

 
Vid frågan om hur arbetssättet påverkade konflikthantering säger respondent ett; 
 

”Det är ju också fantastiskt att man kan vara två hela tiden, och att man lär av varandra, 
hur den andre löser konflikter. Ja jag tror man lär sig väldigt mycket av hur andra hanterar 
konflikter och ibland passar det bättre att den ena kanske tar huvudansvaret just kring 
konflikterna. En kanske passar bättre ihop med det barnet eller känner det bättre och har 
en bättre relation, men att man ändå kan finnas med bägge två. Även när det gäller samtal 
med föräldrar är det stor hjälp att vara två.” 

 
De andra respondenterna påpekar att inte alla elever behöver drabbas av konflikter och 
respondent två och tre uttryckte det på följande sätt; 
 

”Det är så mycket enklare, jag menar, en av oss kan gå ut med en grupp om det varit 
någonting och den andre tar bara resten, istället för om du är själv. Ja herre gud när ska 
jag ta det där? Då måste jag lämna gruppen vind för våg och så ska jag diskutera det här 
med dem som har ställd till det. Då vet jag inte vad de gör i klassrummet och då blir det 
oordning där. Det är positivt med lärarsamarbete, man är fyra ögon istället för två och fyra 
öron istället för två.” 

 

Gruppstorlekens påverkan på arbetssättet 
 
Gruppstorlekarna på respondenternas klasser varierar. I den minsta gruppen är det 
29 elever och i den största klassen är det 74 elever. Den respondent som hade längst 
erfarenhet av lärarsamarbete hade haft grupper med varierande storlek som uppfattades 
ligga mellan 45 och 49 elever.  
 
För respondenterna i gruppintervjun har klassen blivit större men de har fått mindre 
gruppstorlek att arbeta med per lärare eftersom de har delat in gruppen i två så kallade 
mentorsgrupper. Trots detta pratar de om varandras elever och försökte bry sig lika 
mycket om alla och anser även att de har stor koll på samtliga elever och tror att det 
troligtvis inte finns lärare som inte skulle dela upp huvudansvaret över eleverna i ett 
lärarsamarbete; 
 

”Jag tror inte att det finns lärare som sitter två stycken och planerar 29 eller 30 
utvecklingssamtal och genomför dem tillsammans. Jag tror inte någon gör det. Möjligtvis 
att man kanske sitter och naturligtvis funderar hur det går i svenskan för just den här 
eleven, men du utför samtalet med 15 elever var.” 

 
Den ena gruppen hade varit liten innan klassammanslagningen. Respondenterna i 
gruppintervjun tycker att klassammanslagningen var positivt, speciellt den av dem som 
har minskat ”sin mentorsgrupp” som anser sig få mer tid till varje elev eftersom det är 
stor skillnad på 23 elever och 14 elever. 
 

”Det är inte helt givet att du under ett mattepass med 23 elever ens hinna ha kontakt med 
alla elever, tyvärr, så det är stor skillnad nu.” 
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Dessa respondenter fick även en fråga om hur de trodde att deras arbetssätt skulle ha 
påverkats om de slagit samman två ”fullstora” klasser och de svarade att de nog ändå 
skulle kunna arbeta ganska likt det sätt de arbetade på nu.  
 
Respondent ett sa att det som påverkar arbetssättet mest är åldersblandningen men att 
gruppstorleken även påverkar arbetssättet eftersom det kräver en annan organisering, 
speciellt inom planeringen. Dessa lärare har delat upp huvudansvaret för alla barnen 
eftersom de annars skulle bli för många. Men eftersom de träffade alla elever så 
samtalade de om samtliga elever. Den respondent som hade minst erfarenhet, 
respondent fyra, var ny i klassen och kunde inte svara på om gruppstorleken blivit större 
men sa så här angående gruppstorlekens påverkan på arbetssättet; 
 

”Det kan vara ganska svårt när man ska ta hänsyn till alla olika elever och deras olika 
svagheter. Man måste alltid tänka efter ordentligt om vissa saker går att genomföra pga att 
de är så många. Det kan även vara svårt att göra grupparbeten eftersom det då har en 
tendens att bli allt för surrigt. […] Vid diskussioner med eleverna upplever jag att det går 
mycket smidigare, de eggar varandra i att tycka saker. Det finns även en möjlighet att dela 
in eleverna i olika grupper för att kunna ge de svagare eleverna mer lärarstöd. […]Men de 
elever som har en tendens att vilja smita undan kan klara det ett tag. De blyga kan få ännu 
mer svårt för att göra sin röst hörd. Jag tror även själv att man inte skulle vara lika slut i 
huvudet efter dagens slut som man är idag. Många elever kan nog känna att vi inte hinner 
ge den hjälp som de vill ha.” 

 
Denna lärare anser ansvaret vara mycket tungt eftersom allt ansvar för eleverna låg på 
respondenten. 
 

Eleven i fokus 
 
I den elevgrupp som är störst anser läraren att eleverna tar ett större ansvar samtidigt 
som de elever som vill smita undan lätt kan göra det. Respondent fyra anser även att 
ljudvolymen kan bli ganska hög och att de blyga eleverna kan få det jobbigt i stora 
grupper. Respondent ett säger i denna fråga; 
 

”Det finns ju naturligtvis elever som har det jobbigt i större grupper, det finns det ju. Som 
mår bra när det är en liten grupp. Men den lilla gruppen får man just aldrig till så liten 
som man egentligen skulle behöva ha den. Men det är ju väldigt viktigt att de blir inskolade 
i det här arbetet när de är så här många. Det är så väldigt mycket som måste fungera, man 
måste lära sig ta hänsyn, man måste lära sig lägga grejerna på rätt ställe och man måste 
tänka på andra.” 

 
Respondent två och tre anser att gruppstorleken på det stora hela påverkar de flesta 
elever positivt eftersom gruppen i deras fall blivit mindre. De tillade dock; 
 

”Det är inte självklart att en liten grupp lär sig mer. Men det är ju klart, du har en helt 
annan tid – ju mindre elever ju mer tid. Det är som en ekvation, men däremot kan man inte 
säga att en liten grupp är lika med små problem. Utan det kan ju bli problem med små 
grupper, det här har vi ju sett. Men man har ju mer tid till varje elev i små grupper, det är 
ju så. De blir mer sedda helt enkelt.” 
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När ämnet om hur lärarnas arbetssätt påverkar eleverna tror respondent fyra att de 
elever som behöver mer lärarstöd känner att de kan få det i ett lärarsamarbete. Lärarna i 
gruppintervjun sa att eleverna tvingas bli sedda eftersom de inte kan gömma sig i 
mängden, det märks när någon är tystlåten i en liten grupp. Respondent ett säger att 
eleverna nog tycker det är roligt eftersom de vuxna trivs med arbetssättet; 
 

”Och det är ju så att, ja jag menar, trivs de vuxna så blir det ju bra, då spelar det ju ingen 
roll vilket arbetssätt man har. Det blir ju bra det som man som vuxen tycker är bra.” 

 
Denna lärare sa även att det är lättare för eleverna att lära sig om de har roligt och om 
arbetsmiljön är bra. De i gruppintervjun sa att arbetssättet medförde att det var lättare att 
”ta tag i” och ”fånga upp” eleverna när det är två lärare i klassen och att ingen elev 
därmed behöver ”falla genom stolarna”. De ansåg även att det är lättare att hitta tid till 
punktinsatser. 
 
Inom elevbedömning anser lärarna att det är bra att vara två som ser olika saker. 
Respondent två och tre uttrycker det enligt följande; 
 

”Åter igen, man är två som ser eventuella brister och styrkor. Hur det än är så är det 
bedömningar hela tiden, jag menar att jag kanske ser en elevs sätt att skriva och stava på 
medan min kollega kanske ser, ’Ja, men det där kanske inte är så illa ändå, kanske bara 
behöver läsa mer eller nått’ […] Eleverna hittar även en chans att se olika typer av lärare 
och pedagoger. […] Jag menar *** kör på ett sätt och jag kanske kör på ett annat sätt, jag 
menar, kommer de upp på högstadiet så får de kanske se tio olika sätt. Här får de i alla fall 
en hint om att det kan ställas olika krav; ena ställer krav på att man ska ha jätteordning 
och reda medan den andra har krav att man ska ha läxorna välgjorda, där är vi ju också 
olika. Det tycker jag är bra. Det tror jag är ett underskattat problem, det här med att man 
har så många lärare på högstadiet. Man är ju olika som lärare också, man är ju jätteolika, 
helt naturligt. Och jag menar du vandrar ju från ämne till ämne på högstadiet och 
förväntas liksom köpa alla de här olika lärarnas sätt att se på saker och ting, utan problem. 
Det har ju våra elever redan fått prova på. Det är ju bra.” 

 
Angående elevernas trygghet och säkerhet kom relationen mellan lärare och elev upp i 
två av intervjuerna; 
 

”De har ju fler vuxna att vända sig till. För jag menar att det är en kemi även där alla 
elever tycker inte om alla lärare men vid lärarsamarbete har de en chans att gå till en 
annan lärare som de har större förtroende för. […] För just den biten är ju otroligt viktig, 
jag menar skär det sig med klassläraren så finns det ju en annan lärare i gruppen ganska 
ofta som kan gå till. Det sociala planet är ack så viktigt.” 

 
”Man har bättre relation till vissa barn och lättare att prata med vissa barn och så, så det 
kan man ju fördela lite grann […] till de barnen som man vet att man har en bra relation 
till. Och vet man att det är ett barn eller en familj där man absolut inte fungerar ihop så 
har man inte ansvar för den, och i en vanlig klass då har man ju ansvar för alla ” 

 
Respondent fyra tror att de ”starka” eleverna känner en ökad säkerhet samt att de 
”svaga” eleverna även känner det med det ökade lärarstödet, medan de blyga istället 
sliter som djur eftersom de inte har mod att fråga om hjälp. 
 
Ingen av lärarna anser att någon elev glöms bort med arbetssättet eftersom de diskuterar 
eleverna med varandra samt för att de delat upp ansvaret för olika elever inom gruppen. 
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Alla respondenter anser att arbetssättet bidrar till en mer individanpassad undervisning. 
Några respondenter pratar om att de brukar dela upp grupperna vilket gör dem väldigt 
flexibla. Respondent fyra säger att de arbetar med individuella lärgrupper där de tar 
hänsyn till det stöd eleverna behöver medan lärarna i gruppintervjun säger att de kan ge 
mer individuellt stöd tack vare arbetsättet; 
 

”Om du har upptäckt en svaghet hos en elev på ett förhör eller prov eller nått sånt där så är 
det lättare att gå in och göra åtgärder så att säga. Helt klart, det är det absolut i jämförelse 
med om du skulle vara själv. Och det är samma sak med starka elever, vi ska ju inte 
glömma bort dem. Ja, vi körde ekvationer då ena gruppen var borta […]Vi provade på hur 
det är att göra ekvationer i högstadiet och började lite där. Då ser man ju de starka 
eleverna också, och det skulle man kunna utnyttja ännu mer, att stärka de här starka 
eleverna. Det är ju oftast så att man fokuserar på att alla ska nå målen, och det är prio 
nummer ett. Men man får inte glömma de starka eleverna. Det tror jag man kanske gör lite 
grann, tyvärr, i svenska skolan.” 

 
Respondent ett berättar om arbetsscheman inom svenska och matematik som till viss del 
är uppbyggt individuellt eftersom vissa saker kan tas bort eller läggs till. Grunden är 
dock densamma och detta schema var utarbetat med andra lärare; 
 

”Vi jobbade ju dels med de här arbetsschemana, dels hade vi ju, för att nå alla barn, 
undervisning på annat sätt också. Att man kunde berätta om olika saker, arbeta på många 
olika sätt för att alla skulle ha chansen. […] Det är andra som lär sig på andra sätt, 
exempelvis genom att lyssna. Vårt arbetsschema, ja du har ju sett det när du var inne på 
*** och praktiserade, det är ju lika. Vi lärare gjorde det tillsammans. Vi satt ju ett helt år 
och gjorde det där […] Man träffar ju alla barn längs vägen. Så de jobbar inte bara på 
med arbetsscheman och tar ett nytt arbetsschema utan det är alltid en genomgång med 
någon vuxen. Man kan sitta med ett barn eller man kan sitta med en grupp.” 

 

Arbetssättet och kompetensutveckling 
 
Alla respondenter anser att arbetssättet bidrar till kompetensutveckling. Respondent fyra 
tror dock att det är viktigt att både arbeta ensam och tillsammans med någon annan;  
 

”Det bästa med att vara två är ju att vi båda har idéer om förbättring och förändringar som 
görs för elevernas bästa.” 

 
Vid gruppintervjun sa respondenterna att det är ett erfarenhetsutbyte inom allt från det 
lilla till det stora; 
 

”Jaha, kan man lägga upp en friluftsdag på det sättet. […] allt från det lilla till det stora. 
Man gör ju på olika sätt. Ja oftast är det ju de här små grejorna alltså, som man fått se, 
jaha du tänkte så i NO, eller du tänkte så på SO:n, ja men det var ju inte så dumt.” 

 
Respondent ett som har störst erfarenhet inom lärarsamarbete säger att lärare utvecklas i 
samarbete och om de känner varandra vågar man prata om saker. Samma lärare sa att de 
kände varandra väl och hade lång erfarenhet innan deras samarbete började och sa att 
det var en bra förutsättning. Respondenten fick frågan om hur det hade varit om en av 
dem varit nyutexaminerad varpå läraren svarade; 
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”Ja för den hade det ju varit den bästa skolan naturligtvis. Och det är så man önskar att det 
skulle vara när man kommer ut som nyutexaminerad lärare, att man ska få jobba nära 
någon och lära sig för det är då man lär. Och samtidigt är det viktigt att man blir två 
likvärdiga, att man törs ta för sig lika mycket. Så den som har jobbat längre måste vara 
väldigt ödmjuk. […] och inte bara säga ’Så här har jag nu gjort i alla år och då måste det 
vara så’, det måste ju vara lyhört för det nya också, men för den som kommer som 
nyutexaminerad måste det ju vara fantastiskt.” 

 
Vad gäller hur arbetssättet påverkar skolutvecklingen kommer ingen av respondenterna 
med något klart svar. Respondent ett tror att skolutvecklingen påverkas positivt av deras 
trivsel eftersom trivsel gör saker och ting bra. Respondent fyra sa att eleverna lär sig att 
söka hjälp hos varandra eftersom det oftast går snabbare än att vänta på hjälp från 
läraren. Detta var i klassen med 74 elever. Vid gruppintervjun säger lärarna att de 
kanske fick mer tid att ta huvudansvaret för friluftsdagar och att det kan påverka 
skolutvecklingen, men att båda var idrottsintresserade och kanske alltid gjort det ändå. 
 
När lärarna ombads jämföra deras samarbete med det ”vanliga” arbetslagsarbetet på 
skolan sa respondent fyra att hela arbetslaget arbetar på samma sätt medan respondent 
två och tre sa att arbetslagslagsarbetet på deras skola kom igång ganska sent och att du i 
arbetslaget kanske gör något utbyte och utnyttjar varandras kompetenser men inte så 
omfattande;  
 

”Du kanske gör något utbyte och utnyttjar varandras kompetenser på ett sätt, ’ja jag har 
engelska och går och har engelska i femman’ eller nått sånt där. […] men du kan inte sitta 
och planera prov, test och utvärderingar, för det är ju två olika årskurser […] det blir ett 
mer komplicerat sätt och därför drar du dig från att göra det. Här blir det som mer 
naturligt genom att vi ska uppfylla samma mål så att säga. […] Vi träffas ju var tredje 
vecka där vi gör mycket tematiskt eller mycket där man kör vissa teman och då planerar 
man ju tillsammans. Men just det här vardagliga, alltså vecka för vecka, där finns det ju 
ingenting kan man ju egentligen säga. […] Så att det är ganska skönt om man skulle ha haft 
två sexor jämt och två femmor eller två fyror. Då skulle det vara ett helt annat läge. Då 
skulle det vara ett helt annat läge tror jag.” 
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DISKUSSION 
 
Den snabba samhällsutvecklingen har förändrat kraven på individerna i samhället mot 
en mer ansvarstagande och flexibel inriktning vilket i sin tur har påverkat utvecklingen i 
skolan. Samarbete blir alltmer viktigare i och med decentraliseringen från statlig central 
kontroll till kontroll på kommunal- och skolnivå.  Kraven på lärare i den enskilda skolan 
har därmed ökat markant under de senaste årtiondena då lärarna har fått bredare och 
bredare arbetsuppgifter. Skolan har, liksom arbetslivet, infört arbetslag i sin 
organisation vilket medfört att det traditionella ensamarbetet inom skolan har utmanats. 
Det har visat sig att den individualistiska traditionen har varit starkt rotat och att 
samverkanstanken har haft svårt att slå igenom. Dock har styrningen från centralt håll 
mer och mer pekat på en statlig vilja att införa samarbete inom skolans väggar. Denna 
undersökning syftar till att se vad lärare som samarbetar nära varandra anser om 
arbetssättet samt hur det påverkar lärarnas undervisning, kompetensutveckling och den 
enskilda eleven enligt dessa lärare.  
 

Analys av resultat 
 

Samarbete, undervisning och gruppstorlek 
 
Resultatet indikerar att lärare tycker att det är lättare att planera vid samarbete trots att 
det i regel tar längre tid. Tid som lärarna i Johanssons133 undersökning dock anser att de 
inte har vilket indikerar på att lärarsamarbete skapar större möjligheter till att diskutera 
det pedagogiska innehållet än vad ett arbetslag har. I Lpo94134 efterlyses en aktiv 
diskussion om kunskapsbegrepp och kunskapsutveckling för att de främsta 
betingelserna för bildning ska främjas som tidigare beskrivits i skolans roll i 
samhällsutvecklingen. Denna diskussion får stor möjlighet att skapas vid lärarsamarbete 
eftersom lärarna behöver föra en dialog om samarbetet ska fungera. Samtidigt synliggör 
deras dialog arbetsformerna och innehållet på ett konkret sätt vilket krävs för att elever 
och deras vårdnadshavare ska få inblick och inflytande i verksamheten som Lpo94135 
efterlyser. 
 
I undervisningssituationen anser lärarna i undersökningen att det är praktiskt enklare att 
utnyttja varandras kompetens vid lärarsamarbete än vid det ”vanliga” arbetslagsarbetet. 
Resultatet antyder även att gruppstorleken har betydelse för hur undervisningen 
organiseras samt över hur lärare uppfattar tid till enskilda elever. Lärare i små klasser 
anser sig ha mer tid till varje elev än lärare i stora klasser där elever istället tar hjälp av 
varandra.  Detta stämmer överens med vad lärarna i Einarssons136 undersökning 
upplevde, det vill säga att de inte hade tid till interaktion med alla elever i större 
grupper. Dock visar Einarssons undersökning att lärarnas upplevelser av att eleverna får 
mer tid med läraren i mindre grupper inte stämmer överens med Einarssons resultat som 
visar att eleverna inte nödvändigtvis får mer tid med läraren i små elevgrupper. 
                                                 
133 Johansson (2000) 
134 Skolverket (2002) 
135 Ibid. 
136 Einarsson (2003) 



 42 

Resultatet i denna studie stämmer även överens med det Arfwedson och Arfwedson137 
påstår, det vill säga att det finns gränser för möjligheterna till individualisering, 
eftersom de lärare som i denna undersökning hade större elevgrupper anser att det är 
svårt att ta hänsyn till alla elever då det är viktigt att eleverna blir inskolade i arbetet för 
att det ska fungera. 
 

Samarbete och kompetensutveckling hör samman 
 
Resultatet i undersökningen indikerar att lärare som samarbetar i en klass är positiva till 
arbetssättet och anser att det gynnar deras kompetensutveckling. Några av de tillfrågade 
lärarna anser att läraryrket kan bli lite ensamt i en vanlig ”traditionell” 
undervisningssituation. Lärarna menar även att erfarenhetsutbytet de kan göra vid det 
närmare lärarsamarbetet visar dem nya vägar att gå vilket stämmer överens med den 
sociokulturella teorin eftersom läroprocessen i denna teori anses vara en social 
verksamhet samt att kunskaperna/erfarenheterna är distribuerade mellan individerna138. 
Det stämmer även in på resultatet i Johanssons139 undersökning där lärarna tillsammans 
med fritidsledare och förskollärare hade påverkats till nya sätt att se på kunskap.  
Kroksmark140 är inne på att en del av lärarkompetensen är att kunna rekonstruera och 
omarbeta den teoretiska kunskapen i takt med de förändringar som görs och både 
Johanssons141 och denna undersökning pekar på att samarbetet skapar förutsättningar 
för detta. Dysthes142 tanke om vad den sociokulturella teorin är stämmer även in på 
resultatet av denna studie eftersom lärarna i undersökningen förde en dialog kollegor 
emellan och skapade därmed en större förståelse samt öppnade upp för andra vägar hos 
varandra att tänka om undervisning. Resultatet om kompetensutveckling i denna 
undersökning stämmer överens med de teorier och den forskning som presenterats i 
uppsatsen vilket antyder att lärarsamarbete är utvecklande för lärare. 
 

Bedömning och individualiserad undervisning 
 
Lärarna i denna undersökning klargör att de genom samarbete får en klarare bild av 
eleverna. Det stämmer överens med det Igland och Dysthe143 påstår om Bakhtins teori, 
det vill säga att vi måste vara utanför oss själva för att få en djupare förståelse. Den 
klarare bilden som lärare får av eleverna menar Vygotskij, enligt Dysthe och Igland144, 
är viktig i sina tankar om den närmaste utvecklingszonen, eftersom det är viktigt att 
göra en korrekt utvärdering för att anpassa undervisningen efter den enskilda eleven. 
Kroksmark145 belyser även han i sin teori om lärarkompetens det som Igland och 
Dysthe146 beskrev i Bakhtins teori, det vill säga hur viktigt det är för lärare att kunna 
distansera sig från sig själva samt att lärare behöver kunna reflektera över sina 
                                                 
137 Arfwedson & Arfwedson (1992) 
138 Dysthe (2003) 
139 Johansson (2000) 
140 Kroksmark (1997) 
141 Johansson (2000) 
142 Dysthe (2003) 
143 Igland & Dysthe (2003) 
144 Dysthe & Igland (2003) 
145 Kroksmark (1997) 
146 Igland & Dysthe (2003) 
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erfarenheter och spegla dem mot andras. Detta tyder på att säkerheten inom 
individbedömningen ökar när lärare får mer tid till att diskutera enskilda elever utifrån 
sina erfarenheter. Respondenterna anser att dessa bedömningsmöjligheter gör det lättare 
att lägga in punktinsatser och att kunna dela upp gruppen vilket bidrar till en mer 
individanpassad undervisning, något som Vygotskij anser, enligt Dysthe och Igland147, 
är viktigt eftersom lärare måste ta reda på vart eleven befinner sig för att kunna anpassa 
sina förklaringar till eleven. Enligt Lpo94148 ska lärare som tidigare beskrivits utnyttja 
all tillgänglig information om elevernas kunskaper för en allsidig bedömning vilket den 
här undersökningen antyder att en aktiv diskussion skapar förutsättningar för. 
 

Konflikter och konflikthantering 
 
Resultatet tyder på att lärare anser att konflikthantering underlättas vid ett 
lärarsamarbete där en lärare kan ta hand om konfliktproblematiken och den andra ta 
hand om övriga elever. Arfwedson och Arfwedson149 påstår att antalet relationer ökar 
med klasstorlek vilket i sin tur kan öka antalet konflikter. Konflikter kan ta upp mycket 
av lärares tid ute i skolorna och detta har jag personligen erfarenhet ifrån. När läraren är 
tvungen att ta hand om konflikter lämnas ofta den övriga klassen vilket gör att eleverna 
som inte ingår i konflikten ändå drabbas av den. Respondenterna i denna undersökning 
säger dock att de inte behöver oroa sig för oordning i klassrummet vid konflikter 
eftersom kollegan då kan ta hand om klassen. Vid lärarsamarbete kan lärarna även välja 
vem av lärarna som ska ta hand om konflikten utifrån vem som har bäst kontakt med 
individerna som ingår i konflikten, vilket ses som positivt. 
 
Ingen av respondenterna i denna studie påstår att de varit i konflikt med sin kollega och 
det är osannolikt att detta resultat är allmängiltigt bland lärare. Granér150 påstår att 
konflikter i en arbetsgrupp är något ofrånkomligt, men att arbetsgrupper kan agera som 
att konflikter inte existerar. Detta behöver dock inte betyda att respondenterna försöker 
dölja att de haft konflikter, utan det kan snarare bero på hur respondenterna definierar 
konflikter eftersom de inte fick någon definition att utgå ifrån vid frågan. En av 
respondenterna berättade dock att det kunde uppstå meningsskiljaktigheter som de löste 
genom samtal. Respondenterna tror även att ett lärarsamarbete inte på något givet sätt 
kommer att fungera eftersom personkemin måste stämma mellan lärarna samt att de 
behöver vara ödmjuka mot varandras idéer. I denna studie hade de flesta respondenter 
valt själva att ingå i ett samarbete vilket kan ha medfört till att samarbetet fungerat bra, 
det var endast en nybliven lärare som inte fått välja. Det är intressant med tanke på att 
den läraren med mest erfarenhet ansåg att lärarsamarbete är den bästa skolan för 
nyutexaminerade lärare. 
 

                                                 
147 Dysthe & Igland (2003) 
148 Skolverket (2002) 
149 Arfwedson & Arfwedson (1992) 
150 Granér (1991) 
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Metodkritik 
 
Resultatets giltighet går att diskutera eftersom datainsamlingen har skett på olika 
villkor. Tre olika intervjumetoder har används och dessa har påverkat respondenterna på 
olika sätt. Den första respondenten intervjuades enskilt och i denna intervjumetod 
påverkar intervjuaren respondentens svar genom sättet att ställa frågor och följdfrågor. 
Den andra intervjun genomfördes i par vilket kan få till följd att respondenterna kan bli 
återhållsamma i sina svar om ämnet är känsligt. Här kan dock respondenterna diskutera 
mer själva vilket minskar intervjuarens påverkan av resultatet. Den sista intervjun 
skedde via e-post där den exemplifierande texten påverkar respondenten. 
 
Den metod jag skulle rekommendera andra att använda är gruppintervju eftersom 
respondenterna själva håller igång samtalet och spinner vidare på ämnet. Dock är det 
lätt hänt att respondenterna hamnar utanför ämnet. 
 
Annan kritik som kan framhävas är det ringa antalet respondenter som drar ner 
möjligheterna till vetenskaplig giltighet. Resultatet kan därmed bara ses som en 
fingervisning av hur verkligheten ser ut inom lärarsamarbete. Det bristande antalet 
informanter beror dels på tidsaspekten, dels på tidpunkten av studiens genomförande. 
Tyvärr begränsade tiden även den tänkta återkopplingen av det sammanfattade resultatet 
till respondenterna för godkännande. Detta var en tänkt säkerhetsåtgärd för att utesluta 
att respondenternas uttalanden förvanskats vid omarbetningen från talspråk till 
skriftspråk. Tiden orsakade även de bortfall som framkom eftersom frågeformuläret inte 
var tillräckligt utarbetat vid den första intervjun då en fråga saknades. 
 

Avslutande diskussion 
 
Lärarsamarbete genererar villkor för ett erfarenhetsutbyte som kan utnyttjas till att 
utveckla undervisningen eftersom utbytet leder till kompetensutveckling. Diskussioner 
som lärare för vid den pedagogiska planeringen skapar förutsättningar för att belysa 
lärarnas underliggande värderingar som Dysthe151 beskriver att varje språklig 
framställning gör. Dock framkommer inte detta i den här undersökningen. När dessa 
värderingar framträder kan de utnyttjas för att förändra verksamheten samt individerna 
inom den. Enligt min uppfattning skapar lärarsamarbete fler möjligheter till detta utbyte 
än vad som annars finns inom verksamheten eftersom detta inte bara sker på raster och 
möten utan även under lektioner. 
 
Vid individbedömning talar resultatet i undersökningen sitt tydliga språk. Lärarna får en 
tydligare bild av enskilda elever eftersom de ser individen utifrån olika synvinklar. 
Dessa synvinklar belyser de genom dialog vilket skapar en mer objektiv helhetsbild än 
den bild de hade var för sig från början. Detta underlättar i sin tur möjligheten till en 
individualiserad undervisning eftersom lärarna tillsammans analyserar var eleven 
befinner sig och därmed kan anpassa undervisningen till den enskilda individens nivå. 
 

                                                 
151 Dysthe (2003) 
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Gruppens storlek verkar som tidigare sagts ha betydelse för hur lärarna uppfattar sin tid 
till enskilda elever. Dock visar Einarssons152 studie att det är enskilda elever som tar 
upp lärarens tid och att genomsnittseleven inte får mer tid med läraren i mindre grupper. 
Einarsson belyser även att lärarna försöker kompensera för de elever som går i stora 
klasser med en ökad arbetsbelastning. Frågan som kan ställas här är när 
arbetsbelastningen blir för stor för lärarna samt vart ”smärtgränsen” ligger i antal elever 
per pedagog? 
 
I denna undersökning anses konflikthanteringen vid ett lärarsamarbete underlättas när 
en lärare tar hand om konflikten samtidigt som den andra pedagogen undervisar den 
övriga gruppen. De övriga eleverna behöver i och med detta inte förlora 
undervisningstid. Den undervisningstid som konflikter i genomsnitt tar upp i skolan 
under en termin antar jag är ganska omfattande vilket, enligt mig, skapar ett ganska 
starkt argument för ett lärarsamarbete. Det finns dock andra yrkesgrupper inom 
skolverksamheten som kan hjälpa till vid konflikter, till exempel fritidspedagoger. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Enligt Dysthe153 är interaktionen mellan individerna inom den sociokulturella teorin 
avgörande för vad som lärs och hur det lärs och därmed har omgivningen en väsentlig 
roll i kunskapskonstruktionen. I och med detta kommer pedagogerna naturligt att närma 
sig varandra i sitt synsätt vilket även Stensaasen och Sletta154 är eniga om. Individer 
justerar sina beteenden efter vilka de är tillsammans med. Nilsson och Waldemarson155 
påstår att det bildas en gruppkultur som anger det typiska sättet gruppen ska handla på. 
Hur påverkar detta lärarsamarbetet? Hur länge kan pedagoger ingå i ett samarbete och 
fortfarande nyttja varandras olika erfarenheter? Hur länge kan de vara öppna i sina 
iakttagelser utan att påverkas av de institutionella traditioner som Säljö156 beskriver? 
När kommer de positiva effekterna av lärarsamarbetet mellan två pedagoger att avta och 
när är det därmed dags att byta partner? 
 
Något som jag inledningsvis funderade på att ta med i undersökningen var 
klassrumsstorlekar och dess begränsande effekter på förändringar. Två respondenter i 
denna studie lyfte fram problemet med för små klassrum till för stora klasser vilket 
förmodligen kan vara ett stort problem att kringgå vid klassammanslagningar. Det 
skulle därför vara intressant att undersöka hur stor påverkan klassrumsstorlekarna har 
samt hur möjligheterna till att förändra dessa ramfaktorer ser ut. En undersökning av 
vilka ramfaktorer som hindrar dessa förändringsmöjligheter skulle även vara intressant 
att ta del av. 
 
En undersökningsgrupp som inte kom med i denna studie är lärare som inte har någon 
erfarenhet av ett närmare lärarsamarbete. Det skulle vara intressant att undersöka hur 
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denna grupp ställer sig till detta arbetssätt samt även hur arbetslagsarbetet ser ut på olika 
skolor och mellan olika arbetslag på en enskild skola. 
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 1 

Bilaga 1: Intervjumanual 
 
Intervjumanual 
 
Kön:   Ålder:   
 
Yrkeslivserfarenhet och bakgrund som lärare samt elevbakgrund: 
 
Arbetsbeskrivning: Hur ser ert arbete ut? 
Hur länge har Ni arbetat tillsammans i samma klass? 
 
Hur kommer det sig att Ni arbetar tillsammans i den klassen? 

Fick ni bestämma själva att ni skulle arbeta ihop eller blev ni tvingade in i 
arbetssättet? 

 
Vad tänkte Du/Ni när ni fick veta att ni skulle arbeta tillsammans? 
 
Gruppstorlek 
Hur många elever går i klassen? 
 
� Har elevgruppen blivit större när ni började arbeta två och två? 
� Hur har elevgruppens storlek påverkat ert arbete? (Större eller ej anpassar frågan) 

Vilka fördelar har framkommit med gruppstorleken?  
Vilka nackdelar har framkommit med gruppstorleken? 
(Hur tror Du/Ni att en ökad gruppstorlek skulle påverka ert arbete?) 

 
Har ni delat upp ansvaret för olika elever eller utvärderar ni alla elever gemensamt och 
varför?  
 
Undervisning 
 
Hur ser ert arbete ut runt undervisning? (Ansvarsområden, gör allt gemensamt osv) 
Vid planering?  
� Vilka fördelar kommer fram vid det arbetssättet? 
� Vilka nackdelar kommer fram vid det arbetssättet? 
� Har arbetssättet påverkat era handlingsmöjligheter och i så fall hur? 

Ex: tid, konflikter, kvalitet och handlingsutrymme 
 

Vid undervisning? 
� Vilka fördelar kommer fram vid det arbetssättet? 
� Vilka nackdelar kommer fram vid det arbetssättet? 
� Har arbetssättet påverkat era handlingsmöjligheter och i så fall hur? 

Ex: tid, konflikter, kvalitet och handlingsutrymme 
 

Vid analys? 
� Vilka fördelar kommer fram vid det arbetssättet? 
� Vilka nackdelar kommer fram vid det arbetssättet? 
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� Har arbetssättet påverkat era handlingsmöjligheter och i så fall hur? 
Ex: tid, konflikter, kvalitet och handlingsutrymme 

 
 
 
 

Vid utvärdering? 
� Vilka fördelar kommer fram vid det arbetssättet? 
� Vilka nackdelar kommer fram vid det arbetssättet? 
� Har arbetssättet påverkat era handlingsmöjligheter och i så fall hur? 

Ex: tid, konflikter, kvalitet och handlingsutrymme 
 
Hur påverkar ert arbetssätt vid konflikthantering? 
 
Anser Du/Ni att ert arbetssätt påverkar er kompetensutveckling positivt eller negativt 
jämfört med om ni jobbat enskilt och varför? 

Påverkas skolutvecklingen genom ert arbetssätt och i så fall hur? 
 
Eleven i fokus 
 
Hur anser Du/Ni att gruppstorleken påverkar den enskilda eleven? 

Ex: störande, bortglömd. 
 
Hur anser Du/Ni att ert arbetssätt påverkar den enskilda eleven? 
� Elevernas lärande? 
� Inom elevbedömning? 
� Tror ni att eleverna kan känna en ökad eller minskad säkerhet med ert arbetssätt och 

i så fall hur? 
Ex: Kan den enskilda eleven glömmas bort under lektionerna om ingen lärare 
har enskilt ansvar? Problem om ej enskilt ansvar? 
Hur påverkar er ansvarsuppdelning av elever om det finns en sådan den 
enskilda eleven i fråga om bedömningskvalitet? Objektiv 

 
Bidrar ert arbetssätt till en mer individanpassad undervisning och i så fall hur? 
 
Hur är ert arbetssätt jämfört med det vanliga arbetslagsarbetet (om det finns ett sådant)? 

Beskriv gärna kort det vanliga arbetslagsarbetet 
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Bilaga 2: Intervjumanual för e-postintervju 
 
Arbetet jag skriver syftar på två lärares samarbete. Det vill säga att två lärare har gemensamt 
ansvar för en klass. Det är den arbetsformen som jag vill veta mer om och därmed utgår 
frågorna från detta arbetssätt. 
 
Jag vill att du svarar på frågorna, gärna i ett worddokument där du skriver in svaren mellan 
frågorna. 
 
Frågorna är egentligen gjorda för en intervju så jag har lagt till lite hjälpande text kursivt för 
att frågorna skall kunna tolkas. Blir det några problem kan du maila mig eller ringa på *** -
*** ** **157. Jag har en intervju under måndagen från klockan 13.00 till 15.00 och är då 
oanträffbar. 
 
Tänk på att det är dina erfarenheter och tankar jag är ute efter och det som står kursivt under 
frågorna bara exemplifierar vad frågan kan handla om. Har du andra tankar ta gärna med dem. 
 
Intervjumanual 
 
Ålder: Hur gammal är du?   
 
Yrkeslivserfarenhet och bakgrund som lärare: 

Ex. När du blev lärare, din inriktning, hur många år du arbetat som lärare. 
Erfarenhet av att arbeta två och två etc. 

 
Arbetsbeskrivning: Hur ser ert arbete ut? 
 
Hur länge har Ni arbetat tillsammans i samma klass? 
 
Hur kommer det sig att Ni arbetar tillsammans i den klassen? 

Fick ni bestämma själva att ni skulle arbeta ihop eller blev ni tvingade in i 
arbetssättet? Av rektor eller på annat sätt? 

 
Vad tänkte Du/Ni när ni fick veta att ni skulle arbeta tillsammans? 
 
Gruppstorlek 
 
Hur många elever går i klassen? 
 
� Har elevgruppen blivit större när ni började arbeta två och två? 
� Hur har elevgruppens storlek påverkat ert arbete? 

Vilka fördelar har framkommit med gruppstorleken?  
Vilka nackdelar har framkommit med gruppstorleken? 
(Hur tror Du/Ni att en ökad gruppstorlek skulle påverka ert arbete?) 

 
Har ni delat upp ansvaret för olika elever eller utvärderar ni alla elever gemensamt och 
varför?  
 
                                                 
157 Bortaget telefonnummer. 
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Undervisning 
 
Hur ser ert arbete ut runt undervisning? (Ansvarsområden, gör allt gemensamt osv) 

Dessa frågor är underlag för planering, undervisning, analys och utvärdering och dessa 
kan du om du vill slå ihop till en fråga med ett välutvecklat svar. 

 
� Vilka fördelar kommer fram vid det arbetssättet, vid planering, undervisningssituationen, 

analys och utvärdering? 
� Vilka nackdelar kommer fram vid det arbetssättet, vid planering, 

undervisningssituationen, analys och utvärdering? 
� Har arbetssättet påverkat era handlingsmöjligheter, vid planering, 

undervisningssituationen, analys och utvärdering och i så fall hur? 
Ex: tid, konflikter, kvalitet och handlingsutrymme 

 
Hur påverkar ert arbetssätt vid konflikthantering? 
 
Anser Du/Ni att ert arbetssätt påverkar er kompetensutveckling positivt eller negativt jämfört 
med om ni jobbat enskilt och varför? 
 
Påverkas skolutvecklingen genom ert arbetssätt och i så fall hur? 
 
Eleven i fokus 
 
Hur anser Du/Ni att gruppstorleken påverkar den enskilda eleven? 

Ex: Blir gruppen ett störande moment eller kan en elev bli bortglömd eller något 
annat. 

 
Hur anser Du/Ni att ert arbetssätt påverkar den enskilda eleven? 

Vilka effekter tror du eleven påverkas av? Denna fråga behandlar de i punktlistan 
nedan. 

 
Inom  
� Elevernas lärande? 
� Inom elevbedömning? 
� Tror ni att eleverna kan känna en ökad eller minskad säkerhet med ert arbetssätt och i så 

fall hur? 
Ex: Kan den enskilda eleven glömmas bort under lektionerna om ingen lärare har 
enskilt ansvar? 
Hur påverkar er ansvarsuppdelning av elever om det finns en sådan den enskilda 
eleven?  

 
Bidrar ert arbetssätt till en mer individanpassad undervisning och i så fall hur? 
 
Hur är ert arbetssätt jämfört med det vanliga arbetslagsarbetet (om det finns ett sådant)? 

Beskriv gärna kort arbetslagsarbetet och vad som är bättre eller sämre jämfört med 
ert arbetssätt 


