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SAMMANFATTNING

Bakgrund

Ett mål för mitt arbetslag har sedan starten 2001 varit att arbeta i ämnesövergripande projekt.

Jag upplever dock att samarbetet mellan ämnena inte har prioriteras.

Syfte

Syftet med min aktion var därför att försöka stärka samarbetet mellan ämnena. Min

frågeställning var hur arbetslaget kan arbeta tillsammans för att underlätta ämnesövergripande

projekt.

Metod

Aktionsforskning syftar till att åstadkomma en förändring av en verksamhet och skapa insikt

och kunskap om hur denna förändring går till. För att genomföra föreliggande

utvecklingsarbete har jag använt mig av aktionsforskningens metoder. Jag har initierat en

handling i arbetslaget, följt processen och reflekterat över den på ett systematiskt sätt genom

observationer, loggboksskrivande och gruppintervjuer. Aktionen genomfördes läsåret 2006-

2007.

Resultat och diskussion

Genom att driva frågan om ämnessamverkan systematiskt har de pedagogiska diskussionerna

blivit ett stående inslag på våra arbetslagsmöten. Vi har också planerat flera

ämnesövergripande projekt under läsåret. Aktionen har skapat ett engagemang och en ökad

medvetenhet om vad vi vill åstadkomma. Att ha ett tydligt mål att sträva mot är en viktig

faktor för samverkan. Att inse vinsterna med kollegialt samarbete är också betydelsefullt. Var

arbetslaget befinner sig i grupputveckling styr också kvaliteten på samarbetet.
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FÖRORD

Jag vill tacka Aranäsgymnasiets skolledning som gett mig möjlighet att delta i

aktionslärandekursen vid Högskolan i Halmstad. Vidare vill jag tacka arbetslag och kollegor

som stött mig i genomförandet av aktion och kurs. Slutligen vill jag också tacka min

handledare Else Stjernstrøm, Universitetet i Tromsø, för snabb, positiv och konstruktiv

respons.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Det gymnasium jag arbetar på är sedan fem år tillbaka organiserat i arbetslag utifrån program.

Jag ingår i ett arbetslag på samhällsvetenskapliga programmet. Ett mål för arbetslaget från

starten 2001 har varit att hitta ämnesövergripande projekt. Mestadels har det inneburit att två

ämnen samverkat inom ett visst arbetsområde. Svenska A-kursen kan t ex samarbeta med

Samhällskunskap A när eleverna ska skriva en faktauppsats. Det har varit upp till de lärare

som haft en given kurs att organisera samarbetet med kollegorna. En tanke bakom samarbetet

har varit att minska antalet inlämningsuppgifter och göra samverkan mellan ämnena uppenbar

även för eleverna, så att uppgifterna känns mindre konstruerade. En annan tanke har varit att

programmets karaktärsämnen ska färga av sig på innehållet i kärnämnena. Ytterligare en

målsättning med ämnesövergripande projekt är att vi skall förbereda eleverna för högre

studier och öka deras möjligheter att hantera den situation som de kommer att befinna sig i

om de väljer att fortsätta på högskola eller universitet. Detta innebär också att eleverna skall

tränas att ta ett större ansvar för sina egna studier och även att öka deras förmåga att

samarbeta för att slutföra en uppgift.

Ett dokument med förslag på ämnesövergripande projekt skrevs ihop redan under arbetslagets

första år 2001. Sedan har vi återkommit till behovet att hålla dessa tankar vid liv. Under en

studiedag våren 2004 berättade vi lärare därför för varandra om våra ämnen och skrev ner

förslag på ämnesövergripande projekt i de olika årskurserna. Men uppföljningen av detta

dokument har varit bristfällig. Dokumentet har plockats fram i början av varje termin för att vi

skulle stämma av eventuella samarbetsprojekt men jag upplever att vi efter hand brytt oss allt

mindre om att följa dessa intentioner. Min erfarenhet är att samarbetet mellan ämnena inte

prioriteras av oss.

1.2 Gymnasiereformen som sköts upp

Att ämnena ska färgas av programmålen finns fastslaget i läroplanen men att nå dit är

uppenbarligen inte så lätt. Under läsåret 2005/2006 planerade min arbetsplats för den nya

gymnasiereform (GY-07) som skulle träda i kraft hösten 2007. GY-07 innebar en

vidareutveckling av det nuvarande programgymnasiet. Det fanns flera bakomliggande motiv

till reformen, bl a ville man åstadkomma mer helhet och fördjupning, få fler elever att uppnå
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målen och fler att fortsätta studierna på högskolor direkt efter studentexamen.

Förändringsarbetet sammanfattades i flera steg. Ett av stegen handlade om att stärka

samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen. Förberedelserna inför gymnasiereformen

låg väl i linje med mina egna tankar avseende arbetslagsarbete.

Efter riksdagsvalet hösten 2006 och efterföljande regeringsskifte fattades beslut om att

gymnasiereformen skulle uppskjutas. Den nya borgerliga regeringen har meddelat att man

avser att göra en mer omfattande reformering av gymnasiet men att en del inslag i GY07

kommer att finnas med. Oavsett vad den nya regeringen kommer fram till att skolan ska ändra

på upplever jag att det finns anledning att arbeta vidare med samverkan mellan ämnena. Nu

kan vi dock få mer tid att i lugn och ro fundera över dessa frågor. Eftersom vi haft detta på

agendan i arbetslaget alltsedan starten 2001 utan att riktigt få fart på arbetet finns det all

anledning att försöka utveckla vårt samarbete.

En effekt av den skrinlagda reformen är att vårt gymnasium fått medel från kommunens

gymnasieförvaltning att genomföra en arbetslagsutbildning. Denna kommer att starta trots att

reformen blivit uppskjuten. Utbildningen omfattar samtliga arbetslag i kommunens båda

gymnasieskolor och löper under tre terminer. Syftet är att vidareutveckla samarbetet i

arbetslagen för att skapa mer effektiva arbetslag. Ursprungligen var syftet också givetvis att

främja implementeringen av GY-07. För mitt arbetslag innebär detta att vi höstterminen 2006

får tre föreläsningar om att arbeta i grupp och sedan åtta handledningstillfällen med en

psykolog under 2007.  Jag tror att detta kan vara till stöd för mina tankar om att utveckla

samarbetet mellan ämnena.

1.3 Syfte och problemställning

Inom ramen för aktionslärandekursen vid högskolan i Halmstad, vill jag sätta igång en

process i mitt arbetslag under läsåret 06/07, följa upp den och reflektera över den.

Huvudsyftet med min aktion är att stärka samarbetet mellan ämnena i arbetslaget och därför

blir min frågeställning:

Hur kan arbetslaget arbeta tillsammans för att underlätta ämnesövergripande arbete?
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2. TEORI

2.1 Förändrad lärarroll

I Lärare av i morgon försöker Carlgren och Marton (2003) att pejla in bilden av

morgondagens lärare och skola. De tror att skolans samhällsfunktion kommer att bestå.

Datorer kommer inte att göra lärarna överflödiga utan lärarens viktigaste uppgift kommer

även fortsättningsvis att vara att utveckla elevernas lärande. Det som kommer att förändras är

på vilket sätt lärarna fullgör sina yrkesuppgifter. Läraryrket håller på att skifta fokus från ett

hur- till ett vad-pespektiv. Mål och resultat står i fokus framför metoder (ibid). Att utveckla

elevers förmågor och förhållningssätt utgör lärarens professionella objekt. För att lärarnas

kollektiva kompetens ska utvecklas måste vi inse vad som är vårt gemensamma professionella

objekt.

Hur förändras då läraryrket enligt Carlgren och Marton? Det finns många betingelser som

påverkar läraryrket, dels olika samhällsförändringar såsom arbetslöshet, teknisk utveckling,

ekonomisk åtstramning, dels mer skolspecifika förändringar som nya läroplaner, resurser på

den lokala skolan mm. Det är intressant att fundera över hur man som lärare förhåller sig till

dessa betingelser. Ser man dem som möjliga att påverka eller ser man dem som påtvingade

och sig själv som ett offer för omständigheter man inte kan råda över. Professor Anders

Persson (2006) talar om att det livslånga lärandet gör att vi aldrig kan slå oss till ro med vårt

lärande. Vi är alltid inne i en process och måste ständigt lära oss nytt. Detta ställer också krav

på den kompetensutveckling vi får som lärare.

Samhällsförändringar påverkar skolans arbete samtidigt som skolan har betydelse för

samhällsutvecklingen. Varje ny läroplansreform ställer nya krav på lärarna. Tidigare var

läroplanerna väldigt detaljerade beträffande kunskapsstoff och arbetssätt. Numera är

läroplanerna mer allmänt hållna och förutsätter att lärarna själva vet vilka metoder som är

bäst. De nya läroplanerna innebär ett slags brott i yrkets kunskapsutveckling. Alla lärare

hänger inte med. Carlgren och Marton (2003) tycker inte att det är så konstigt att en del lärare

blir så kallade reformförstörare. Man ställer sig kanske inte direkt avvisande till en reform

men försöker genomföra den med gamla, etablerade metoder. Professor Anders Persson

(2006) använder ordet vanmakt, vilket jag tycker passar in väl. Han beskriver det som ett

slags handlingsförlamning, en känsla av att man inte har möjlighet att göra det man vill.

Kanske är det denna känsla som är grunden för reformförstörarnas handlingssätt.
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De senaste läroplansreformerna har handlat om att byta perspektiv från regel- till målstyrning.

Staten anger vad lärararbetet ska resultera i men metoderna för att nå dit fastslås inte. Detta

medför att lärarna själva måste fundera på vad eleverna ska utveckla för kompetens och hur

läroplanens intentioner ska förverkligas. Frågor som lärarna och arbetslaget måste fundera

över är hur målen ska nås, hur man kan utnyttja resurserna på bästa sätt, hur arbetet ska

organiseras för att nå målen. Hur man lägger upp undervisningen och lektionerna, är inte givet

på förhand utan är något som man måste diskutera. Dessa nya betingelser kräver ett nytt slags

professionalism, menar Carlgren och Marton (2003). När stödstrukturerna i läroplanen blir

färre måste det kollegiala samtalet bli desto viktigare. Lärare måste lita mer till sitt eget

kunnande och omdöme. Det är också viktigt att ha god kännedom om vad skolforskningen

säger. Men hur ska samarbetet mellan lärarkollegor kunna utvecklas? Läraryrket utmärks av

progression och denna förändring har över tiden medfört att det professionella uppdraget

förändrats. Idag är möjligheten att utveckla lärarens professionalitet större eftersom man har

större möjligheter att påverka verksamheten i skolan. Uppdraget som lärare är inte så styrt

som det var tidigare (ibid).

2.2. Arbetslagets organisation och utveckling

Ökad målstyrning och decentralisering av ansvar utmärker arbetslivets organisation sedan

mitten av 1990-talet. Detta har också satt spår i skolornas organisation och i lärarrollen enligt

Assermark och Sörensson (1996). De tar upp vilka organisatoriska förutsättningar som krävs

för att arbetslagsarbetet ska fungera och hur arbetet kan utformas. När man bestämt vilka

lärare som ska ingå är det viktigt att tydliga mål sätts upp för arbetslagets arbete. Målen ska

vara enkla och konkreta och överensstämma med kurs- och programmål och övriga

styrdokument. Det är också vikigt att alla är överens om målen. Arbetslaget bör vidare ha en

samordnare som kan förmedla information och kommunicera med skolledning och andra

arbetslag. Det en fördel om denna roll roterar mellan medlemmarna i arbetslaget, bl a för att

alla blir mer engagerade om arbetsbördan fördelas jämnt.

Assermark och Sörensson går också igenom hur arbetslagets planeringsmöten bör gå till. De

rekommenderar en planeringsträff per vecka med en stående dagordning som alla har

godkänt. Dessa möten ska ha ett meningsfullt innehåll och kunna ersätta viss planeringstid.

Feldt et al (2006) framhåller att arbetslagsmötena ska ligga tidsmässigt så att alla i arbetslaget

alltid kan delta och att det måste finnas klara regler för hur beslut ska fattas och

dokumenteras. Minnesanteckningar ska alltid föras. Om lärarna ska bli duktiga på att
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handleda sina elever, måste de kanske börja med att rannsaka sig själva och skärskåda hur den

egna gruppen fungerar (ibid).

Arbetslagets befogenheter ska styras utifrån de målsättningar som finns. Arbetslaget kan t ex.

ha ansvar för viss ekonomisk planering, arbetsfördelning, schemafrågor, pedagogisk

utveckling, kompetensutveckling och marknadsföring. Arbetslaget ersätter dock inte den

administrativa personalens uppgifter.

Inför arbetslagsarbetet är det viktigt att lärarna ges möjlighet att diskutera varför man ska

arbeta så här och vilka konsekvenser denna organisation får för skolan, lärarna och eleverna.

Om kompetens inom ett speciellt område saknas, bör lärarna ges möjlighet att vidareutbilda

sig. Det kan gälla t ex marknadsföring, metodik, ekonomi, sammanträdesteknik.

Planeringsträffarna blir mer effektiva om innehåll och arbetsformer upplevs vara av hög

kvalitet. Assermark och Sörensson (1996) hävdar att för att samverkan mellan ämnena ska

fungera, måste lärarna se de möjliga kopplingarna mellan varandras ämnen. Att kunna

använda informationsteknologin på ett effektivt sätt kan också underlätta samordning av

ämnena.

Förändring av en organisation tar tid, som måste avsättas för förberedelsearbete och

kompetensutveckling. För att komma överens i arbetslaget är det t ex av vikt att känna till hur

man samarbetar, hur man löser konflikter och hur grupputveckling går till. Feldt et al (2006)

tar upp FIRO-modellen, för att beskriva grupputveckling. FIRO betyder Fundamental

Interpersonal Relationship Orientation och utvecklades av psykologen Will Schutz. Enligt

denna modell genomgår en grupp tre olika faser under sin utveckling mot öppenhet och

effektivitet. De tre faserna är tillhörandefasen, rollsökningsfasen och öppenhetsfasen. Grupper

genomgår dessa faser under olika lång tid och alla når inte fram till den sista fasen.

Ulf Blossing (2007) har studerat hur skolutveckling styrs av olika faktorer. Han menar att ett

förbättringsarbete tar tid och att det genomgår fyra faser, som kan pågå delvis samtidigt. Den

inledande fasen är initieringen. Då försöker man förstå det nya och vad som ska göras. Nästa

fas är implementeringsfasen, då man genomför det nya arbetet. I den följande

institutionaliseringsfasen, uppfattar man inte längre det nya som nytt utan som en rutin.

Förbättringsarbetet har slagit rot. När man nått denna fas kan man räkna med vissa kvalitets-



11

och tidsvinster. Den sista fasen, spridningsfasen, innebär att erfarenheterna av

utvecklingsarbetet sprids.

Hur väl ett förbättringsarbete slår igenom beror enligt Blossing (2007) på skolkulturen. I

skolor med  en särbokultur, får varje lärare ta hand om förbättringsarbetet på egen hand. Här

ses lärandet som personligt styrt, både för elever och för lärare. Enligt Blossing är detta den

vanligaste typen av skolkultur. I de skolor som präglas av en samarbetande kultur, grundar sig

lärandet på den sociala arbetsgemenskapen. En mellanform är den familjära kulturen. Här

finns samarbete men anpassningen till varandra är inte så stor.

2.3 Styrdokument avseende ämnesövergripande arbete

De styrinstrument lärare har att arbeta utifrån är framförallt skollagen, läroplanen,

programmålen, kursmålen och den lokala arbetsplanen. Läroplanen, programmålen och

kursmålen är kortfattade och anger vilka mål som ska uppnås men inte hur man ska uppnå

dem. Att arbeta ämnesövergripande är inget mål i sig men däremot ett medel att förverkliga

målen. Under rubriken Mål och riktlinjer, punkt 2.1, står det i läroplanen att

” Alla som arbetar i skolan skall…samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.”

” Läraren skall… samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen.”

(Lpf 94, 2.1)

I programmålen för samhällsvetenskapsprogrammet framgår att syftet är att

”utveckla redskap att formulera, analysera och lösa problem inom flera ämnesområden”

Vidare står det att syftet är att

”utveckla förmågan att förstå samband mellan ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap och

andra vetenskaper”

Längre fram står också att

”Ett tvärvetenskapligt förhållningssätt är ofta nödvändigt.”

 (Skolverket 2007)

I skolans lokala arbetsplan finns också skrivningar som stöder ett ämnesövergripande arbetssätt.
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3. METOD

3. 1 Aktionsforskning / Aktionslärande

Mattsson (2004) ger en översikt över forskningstraditioner med anknytning till

praxisorienterad forskning. Utmärkande för dessa traditioner är grundtanken att människan

kan förändra sig själv och sin omgivning. Denna typ av forskning tar sin utgångspunkt i

praktiken och utvecklar olika grader av kontroll över kunskapsprocessen i ett samarbete

mellan forskare och deltagare. Mattsson redovisar olika forskarroller och förhållningssätt som

förkommer inom praxisorienterad forskning. Aktionsforskaren, den deltagarorienterade

forskaren samt praktikerforskaren är några av de roller han tar upp.

Redan på 1940-talet utvecklade socialpsykologen Kurt Lewin metoder för möten mellan

forskare och deltagare. Han kom att stå för en mer samhällsinriktad och problemorienterad

forskning i motsats till den mer traditionella akademiska forskningen. Han ansåg att forskning

skulle bidra till att lösa samhällsproblem och inte bara utmynna i rapporter. Mattsson skriver i

detta sammanhang att aktionsforskning

”syftar till ny kunskap och förändrad praktik bland de närmast berörda och, i ett större

perspektiv, förbättrade samhälleliga förhållanden och relationer.”(Mattsson 2004, s 25)

Mattsson nämner Gustav Jonsson som en aktionsforskningspionjär i Sverige på 1950- och 60-

talen med sin praktiknära studie av Barnbyn Skå. En senare företrädare för aktionsforskningen

i Sverige är Bengt Starrin. Enligt Mattsson skiljer Starrin mellan aktionsforskning och

deltagarorienterad forskning beroende på deltagarnas delaktighet och kontroll. I den förra

samarbetar forskare och praktiker men det är forskaren som har kontroll över

kunskapsprocessen. I den senare forskar forskaren tillsammans med deltagarna. Denna

forskning har en mer demokratisk karaktär.

Tiller (2002) gör en liknande distinktion mellan begreppen aktionsforskning och

aktionslärande. Aktionsforskning handlar om den verksamhet som skolforskare från

universiteten bedriver och aktionslärande om motsvarande forskning som bedrivs av lärare

och skolledare. Tiller använder också begreppet forskande partnerskap för att beskriva

samarbetet mellan skolans lärare och skolledare å ena sidan och universitetens skolforskare å

den andra. Praktikern forskar med forskarens stöd på sin egen arbetsplats, vilket skapar

inflytande över det egna lärandet. Jag uppfattar Tillers åtskillnad mellan aktionsforskning och
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aktionslärande mest som en skillnad i utövarens akademiska grad. I båda fallen handlar det

dock om att forskningen ska komma praktikerna till godo och utveckla och förändra

verksamheten. Aktionslärande handlar alltså om att som praktiker sätta igång en handling på

skolan, följa upp processen och reflektera över den på ett systematiskt sätt. Syftet är att

utveckla den egna praktiken och utnyttja sina vardagserfarenheter som en viktig tillgång.

Aktionslärande är därmed en form av erfarenhetsbaserat lärande. Tiller definierar

aktionslärande som

”en kontinuerlig lärande- och reflektionsprocess, som är stöttad av kolleger och där

intentionen är att uträtta något.”(Tiller 2002, s 63)

Aktionslärande syftar alltså dels till att skapa en förändring av verksamheten, dels till att ge

insikt och kunskap om hur denna förändring går till.

Rönnerman (2004) kopplar ihop aktionsforskningen med utbildningssektorn. Hon tar upp den

forskartradition som i USA benämns practitioner research, som är inriktad mot skolutveckling

och bygger vidare på John Deweys tankar. Hon beskriver hur aktionsforskning ingått i

lärarutbildningen i England och USA i flera decennier. I Norden däremot är det förhållandevis

nya teorier inom utbildningssektorn.

En central tankegång inom aktionsforskningen är att den åstadkommer en professionell

utveckling hos deltagarna. Aktionen består i att man iscensätter en handling på sin arbetsplats.

Sedan följer man handlingen på ett systematiskt sätt och slutligen analyserar man den och

tillägnar sig ny kunskap. Utmärkande för aktionsforskningen är med andra ord att den är

problemorienterad, praktikerorienterad och förbättringsinriktad. Aktionen liknas ofta vid en

spiral. Den kan ta sin början i en reflektion som leder till att en handling sätts igång. Sedan

följs förändringen upp med att en ny aktion startas och så fortsätter processen.

Persson (2006) uppmanar oss lärare att skapa politikerfria zoner, där vi kan bestämma något

själva. Ökad målstyrning borde ge utrymme för en större frihet, även om också ekonomin är

en styrande faktor. Han vill se aktionsforskning ur ett maktperspektiv, som ett sätt att motstå

handlingsförlamning. Makt är handling och aktionsforskning är handling. Det ger alltså en

möjlighet att skapa eget handlingsutrymme. Detta stämmer väl överens med Rönnermans

(2004) beskrivning av aktionsforskning. Hon betonar att denna typ av forskning har ett

bottom-up-perspektiv. Det är praktikern själv som ställer frågorna och verkar för en

förändring. Mattsson (2004) använder i detta sammanhang begreppet empowerment –
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egenmakt – som kan vara både en process och ett mål för forskning och som innebär en ökad

makt för svaga grupper i samhället. Jag tror att förmågan att fånga frirummet och utnyttja

bottom-up-perspektivet är förbundet med hur långt arbetslaget kommit i grupputvecklingen.

En arbetsgrupp som kommit förbi de initiala faserna, har större förutsättningar att ta och

behålla initiativet på arbetsplatsen.

3.2 Metoder inom aktionsforskning

Aktionsforskning bidrar med metoder och strukturer för att genomföra ett utvecklingsarbete.

Metoderna är kvalitativa och systematiska. Rönnerman (1998) utgår från Lewins modell när

hon liknar aktionsforskningen vid en cyklisk process innehållande delarna att planera – agera

- observera – reflektera. Eftersom reflektion är en del i aktionsforskningen, blir aktiv

skrivning en viktig metod för ökad förståelse av vardagen. Aktiv skrivning sker i form av

loggböcker eller dagböcker. Rönnerman tar upp hur skrivandet dokumenterar och tydliggör

skolvardagens handlingar och underlättar förståelsen av händelserna samt blir ett verktyg för

egen insikt och reflektion. Andra metoder kan vara intervjuer, enkäter men också

strukturerade handledningssamtal och kollegiala samtal. Genom dessa olika metoder försöker

man att systematiskt skaffa sig ny kunskap om sin yrkesvardag och därmed öka

medvetenheten i arbetet.

Observationen som metod är grundläggande både för att reflektera och föra loggbok. Enligt

Bjørndal (2005) finns det två olika former av observationer. Observationer av första

ordningen förekommer då observatören har detta som sin primära uppgift och inte splittrar sig

på någon annan uppgift. Observationer av andra ordningen sker samtidigt som andra

aktiviteter. Detta är vanligt i undervisningssammanhang, läraren observerar samtidigt som en

pedagogisk verksamhet pågår.

För att komplettera observationerna kan intervjuer användas. Bjørndal (2005) skiljer mellan

fyra olika typer av intervjuer med olika grad av struktur. Det informella samtalet är den mest

ostrukturerade formen och intervjuer med fasta svarsalternativ är den mest strukturerade.

Stensmo (2002) menar att intervjustudier alltid är av fenomenologisk karaktär, då man är ute

efter människors personliga upplevelser och erfarenheter. Intervjuaren bör ställa öppna frågor.

Svaren kan inte vara rätt eller fel, utan måste analyseras och kategoriseras eller tolkas utifrån

en teori.
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Mattsson (2004) menar att flera av forskningsmetoderna inom praxisorienterad forskning ger

forskaren en pedagogisk roll. Berättarcaféer, fokusgrupper och öppna seminarier har bl a en

pedagogisk funktion, då syftet är att öka deltagarnas kunskap. Forskarens val av metoder styrs

av viljan att de involverade deltagarna ska erövra ett mer kritiskt och reflekterande

förhållningssätt och därmed lära sig att kunna påverka sin vardag.

3.3 Kritik mot aktionsforskning

Forskning kännetecknas enligt Mattsson (2004) av distans och autonomi utifrån

inomvetenskapliga kriterier. Praktiknära kunskap har i regel lägre status. Den är kontextuell

och handlingsorienterad till skillnad från traditionell forskning som söker generaliserbar och

allmängiltig kunskap. Eftersom aktionsforskning handlar om att få till stånd en förändring av

verksamheten är den inte neutral eller värderingsfri. Forskaren blir själv aktör i ett

förändringsarbete. Mattsson ser en risk med att om forskaren blir en del av aktionen så

hämmas teoriutvecklingen och forskarens självständighet. Man kan fundera över var

aktionsforskaren har sin lojalitet och därmed hur fri aktionsforskaren är. Mattsson sätter in

aktionsforskaren i ett mellanrum mellan två kunskapsfält, högvetenskap och lågvetenskap, där

högvetenskap står för legitimitet och generell kompetens och lågvetenskap inbegriper

erfarenhetslärande och levnadsvisdom.

Utifrån detta resonemang kan man undra om aktionsforskning kan vara vetenskaplig. Enligt

Rönnerman (2004) finns aktionsforskningen i spänningsfältet mellan vetenskap och vardaglig

kunskap och äger rum i samarbete mellan forskare och praktiker. Aktionsforskningen

förhåller sig till kunskap generellt men söker kunskap i hur det är i det specifika fallet. Till

skillnad från akademisk forskning startar processen i vardagen genom praktikerns frågor och

resultatet blir ingen generellt överförbar kunskap. Val av metoder och lösningar kännetecknas

också av större öppenhet jämfört med strikt akademisk forskning. Dokumentationen sker på

ett för vetenskapen otraditionellt och oakademiskt sätt eftersom målet är att nå en bredare

läsekrets.

3.4 Trovärdighet

Traditionell kvantitativ forskning är en del av den positivistiska traditionen och följer vissa

validitetskrav. Praktikerforskningen är mer påverkad av kvalitativa studier men har behov av

egna validitetskriterier, anser Anderson et al (1994) och ger förslag på validitetskriterier som

passar för praktikerforskare. De förklarar behovet av egna validitetskriterier med att
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praktikerforskaren till skillnad från en kvalitativ forskare inte är utifrån kommande utan en

insider som aktivt deltar i det egna forskningsområdet. För att upprätta trovärdighet gentemot

mer traditionell kvantitativ och kvalitativ forskning måste praktikerforskningen därför skapa

egna validitetskriterier.

Anderson et al föreslår fem validitetskriterier som de anser är användbara på

praktikerforskning. Det första är demokratisk validitet, som handlar om hur olika intressenters

perspektiv tas tillvara i studien. Involveras alla som berörs av studien? Resultatvaliditet är det

andra kriteriet och det handlar om i vilken grad aktionen leder till en lösning av problemet

man studerar. Processvaliditet, det tredje kriteriet, innefattar bl a metodtriangulering. Genom

att använda flera metoder så begränsas inte forskaren till en enda typ av källa. Katalytisk

validitet, det fjärde kriteriet, uppnås om alla som deltar i forskningsprocessen omformar sin

syn på verkligheten genom projektet. Forskningsjournaler blir här ett viktigt instrument för att

följa deltagarnas förändringsprocess. Dialogisk validitet, slutligen, uppstår när forskningen

utsätts för en kritisk och reflekterande granskning av tex. en arbetskamrat eller en annan

forskare.

4. MIN AKTION

4.1 Syfte och upplägg

Syftet med min aktion under läsåret 06/07 var att stärka samarbetet mellan ämnena i

arbetslaget. Aktionen pågick vecka 34 hösten 2006 till vecka 10 våren 2007.

Jag planerade aktionen på följande sätt:

1. I samråd med arbetslaget strukturerade jag innehållet i arbetslagsmötena så att vi

skulle få regelbunden tid för gemensam planering av kurserna, t ex. en timme

varannan eller var tredje vecka. Då skulle vi ägna tid åt ämnesövergripande planering.

2. Jag utarbetade en mall för rapportskrivning och en mall för muntliga framträdanden,

vilka kunde gälla generellt för alla ämnen inom arbetslaget. Tanken var att dessa

skulle användas så att vi fick en enhetlig mall att arbeta med gentemot eleverna och en

gemensam utgångspunkt för bedömningar.
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3. Jag skulle i intervjuer utvärdera om punkt 1 förändrade synsättet på och

medvetenheten om ämnessamverkan. Vad hände när vi själva försökte bestämma över

vår tid?

4. Genom intervjuer skulle jag utvärdera om punkt 2 kunde vara ett stöd vid

ämnesövergripande projekt.

5. Jag skulle också observera kollegornas reaktioner och inställning till

ämnesövergripande arbete under arbetslagsmötena.

6. Jag förde fortlöpande loggbok över processen.

Det kan förefalla vara enkelt att ha som aktion att genomföra pedagogiska möten i arbetslaget.

Men när erfarenheten hittills varit att vår arbetslagstid tenderar att ägnas åt allmän information

och akuta administrativa problem, så handlade det om att ta makten över arbetslagstiden

(Persson 2006), när vi bestämde att avsätta viss tid för pedagogiska diskussioner. Häri ligger

kärnan i aktionen. Förändringen kom inte bara uppifrån, styrd av skolledningens eller en

eventuell gymnasiereforms intentioner, utan uttryckte en vilja från lärarnas sida att bestämma

över sin tid. Jag vill dock påpeka att jag inte hade för avsikt att styra deltagandet. De kollegor

som var närvarande vid aktuella arbetslagsmöten kom automatiskt att delta. Men jag ställde

inte kravet att alla måste komma varje gång vi hade arbetslagsmöten som innehöll arbete med

detta projekt. Vårt arbetslag består av elva personer, varav flera arbetar deltid.

4.2 Val av metoder

Jag valde att använda olika redskap för att genomföra studien. På så sätt kunde kriteriet

processvaliditet tillgodoses (Andersson et al 1994). För att systematiskt inhämta erfarenheter

och följa upp projektet valde jag följande metoder:

1. Observationer

Jag iakttog vad som hände på arbetslagsmötena genom att föra anteckningar. Syftet

var dels att fortlöpande samla information om vad som hände, dels att få underlag att

bedöma om en förändring ägde rum över tiden. Här är av vikt att vara medveten om

min egen roll i arbetslaget. Jag observerade samtidigt som jag själv var aktör. Ibland
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medförde detta att det kunde vara svårt att hinna notera allt som hände. Jag är själv en

person som vill få något gjort och försöker vara pådrivande i fråga om samarbete. Sett

ur projektets synpunkt var jag vad Stensmo (2002) skulle kalla en deltagande

observatör, som måste distansera mig från den vardagliga situationen. Att

observationen ändå speglar mina egna attityder, värderingar och vad jag redan tror mig

veta kan man inte bortse ifrån.

2. Loggboksskrivande

Jag förde också fortlöpande loggbok över mina funderingar kring projektet samt

reflekterade över resultaten. Detta skrivande skedde i snar anslutning till

arbetslagsmötena eller efter ett samtal med kollegor. Det utgjorde ett stöd för minnet,

synliggjorde arbetslagsarbetet och gav en distans till händelserna. Här antecknades

också frågor och idéer jag ville ta med mig till kommande möten med arbetslaget.

3. Intervjuer

För att få synpunkter från kollegorna om ämnessamverkan och för att utvärdera

projektet avslutade jag aktionen med att genomföra några gruppintervjuer under vecka

8-10. Jag delade in deltagarna i tre intervjugrupper och delade ut en frågeguide som de

kunde fundera över som en förberedelse inför intervjun (se bilaga nr 1). Vid

intervjutillfället bandade jag samtalen, så att jag kunde lyssna på dem igen efteråt och

skriva ut valda delar av intervjuerna. Varje intervju var 20-30 minuter lång.

Genom att gå tillbaka och läsa igenom mina anteckningar i loggbok och observationer fick jag

anledning att reflektera över processen, hitta nya aspekter på problemet och få nya idéer som

jag ville testa.

4.3 Genomförande

4.3.1 Aktionen tar sin början

Vid första arbetslagsmötet i augusti presenterade jag min idé om att arbeta med

ämnesövergripande projekt. Arbetslaget enades om att tid för ämnesövergripande arbeten

borde finnas vid varje arbetslagsmöte. Man ville inte planera in detta till vissa veckor under

terminen, vilket hade varit min tanke, utan ha det som en stående punkt på dagordningen.

Eftersom vi är många i arbetslaget som arbetar deltid, var min första tanke att vi framför allt
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skulle ha de pedagogiska diskussionerna när så många som möjligt närvarande, men detta fick

jag inte gehör för. Vi diskuterade också hur läsårets arbetslagsmöten skulle struktureras och vi

enades om att vi måste bli mer effektiva på så sätt att ren information måste kortas ner och

bara sådant som berörde alla skulle tas upp i början av varje arbetslagsmöte.

4.3.2 Mallarna presenteras

De närmaste veckorna presenterade jag de båda mallarna, en för rapportskrivning och en för

muntliga framträdanden. Kollegorna ägnade en stund åt att läsa igenom texterna och gav

genomgående positiv respons. De tyckte att modellen för rapportskrivning i stort

överensstämde med deras egna upplägg vid sådana uppgifter men att det var bra att ha en mall

att diskutera utifrån. Mallen för muntlig framställning kommenterade framför allt

språklärarna. Det framgick att flera av språkkollegorna redan jobbade på liknade sätt men att

de tyckte att mallen kunde vara ett bra stöd för gemensamma bedömningar. Utifrån mallen

diskuterade vi också vikten av att få åhörarna engagerade och hur man kan åstadkomma det.

4.3.3 Fronter

Ett nytt moment i aktionen tillkom när jag la in de båda mallarna i arbetslagets digitala rum på

Fronter, skolans digitala informationskanal. Det slog mig att det vore bra om vi kunde samla

de gemensamma projekten på Fronter, så att material fanns tillgängligt för alla.

4.3.4 Trög start

Några veckor in på terminen började jag misströsta. Trots att vi bestämt att ha

ämnesövergripande projekt som en stående punkt på dagordningen, verkade intresset rätt

svalt. Jag insåg att jag måste göra något. Därför bestämde jag mig för att höra med arbetslaget

om vi skulle kunna enas om något tema att jobba mer långsiktigt med, t ex FN-rollspelet som

är en årligen återkommande aktivitet i åk 2 och 3 på samhällsvetenskapliga inriktningen och

som hittills i huvudsak omfattat kurserna i samhällskunskap, geografi och historia med lite

sporadisk hjälp från andra ämnen. Jag bestämde mig också för att höra om vi kunde lägga de

pedagogiska diskussionerna först vid arbetslagsmötena och föreslå att vårt Fronterrum kunde

bli en plats att bygga upp en idébank för arbetslaget, så att vi fortlöpande kunde dokumentera

vad vi gjorde. I Fronter kan man lägga upp mappar som man döper till olika projekt och sedan

samlar dokument i.
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4.3.5 Samarbetet tar fart

När vi bestämt att lägga den pedagogiska diskussionen först på dagordningen kom

planerandet igång. Vi bestämde oss för att fokusera på ett gemensamt arbete i sänder och att

vi borde börja med att planera FN-rollspelet. Vi enades också om att när FN-rollspelet var

färdigplanerat, så skulle vi förbereda ett nytt tema för åk 1, eftersom FN-rollspelet  bara

omfattar åk 2 och 3. Ett förslag som kom fram var att utveckla ett tema kring hållbar

utveckling. Alla var eniga om att detta tema skulle omfatta flera av kurserna i åk 1 och det var

viktigt att planering gjordes i god tid. Jag tog också upp hur Fronter kunde användas och att

jag skulle göra en mapp för varje projekt, och att var och en kunde lägga in material i dessa

mappar. Efter detta kändes det som om mitt projekt fått ny fart, vi hade enats om att dra upp

riktlinjerna för både FN-rollspelet och ett nytt projekt i åk 1. Enda smolket i bägaren var att

alla inte varit med när vi kom överens om detta arbete, sex av elva kollegor var närvarande

vid detta tillfälle.

4.3.6 FN-rollspelet

Samarbetet inleddes med att en av samhällskunskapslärarna berättade om hur FN-rollspelet

organiseras innehållsmässigt och tidsmässigt. Arbetslaget fick också klart för sig vilka

inlämningsuppgifter eleverna arbetar med inför FN-rollspelet. Vi enades om att alla lärare

skulle fundera över hur våra andra ämnen kunde bli mer delaktiga. Eftersom FN-rollspelet är

ett grupparbete där två till tre elever representerar ett land i FN: s generalförsamling, ansåg vi

det viktigt att inom några veckor få reda på hur eleverna skulle delas in. Den pedagogiska

diskussionen drog ut på tiden vid detta arbetslagsmöte, alla visade stort intresse och många

frågor dök upp. Avseende åk 2 bestämdes att jag skulle utarbeta en kulturuppgift, som FN-

grupperna kunde arbeta med i svenskämnet några veckor före FN-rollspelet.

4.3.7 GY07 senareläggs

Vecka 41 fick vi reda på att regeringen beslutat att senarelägga gymnasiereformen och jag

funderade över om detta möjligen skulle sparka undan benen för mitt projekt men vid

arbetslagsmötet förstod jag att mina kollegor inte alls såg den kopplingen utan ville fortsätta

med samarbetet. Vår gymnasiechef skrev i sitt veckobrev apropå gymnasiereformens

fördröjning, att arbetslagen trots allt kunde arbeta vidare med mycket av förberedelserna.

Bland annat nämnde han ämnesövergripande projekt, vilket kändes bra att få bekräftat.
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4.3.8 Hur vidga den pedagogiska diskussionen?

Inför höstens studiedagar föreslog jag att vi skulle läsa och diskutera ett kapitel ur Levande

lärarskap som handlade om att planera samarbetsprojekt. När jag delade ut texten samt några

frågeställningar att fundera på fick jag klart för mig att endast fem personer skulle vara med

på studiedagen. Återigen funderade jag på hur man kan optimera samarbetet, när alla inte är

närvarande varje gång. I och för sig är inte alla berörda av alla projekt men samtidigt känns

det viktigt att alla hålls informerade om vad som händer i arbetslaget och framför allt tror jag

att alla har goda idéer att tillföra diskussionerna även om man inte är direkt berörd. Den sista

studiedagen, då vi var fem i arbetslaget som skulle ägna oss åt ämnesövergripande projekt och

textdiskussion, blev inställd pga av snöoväder.

4.3.9 Shakespeareprojektet

Vid terminsstart hade vi lärare i svenska och engelska planerat för ett samarbete kring

Shakespeare. Tanken var att vi tillsammans med ett annat arbetslag skulle förbereda ett

ämnesövergripande tema i åk 2 veckorna före och efter jul. Fyra klasser och fem lärare var

involverade. De involverade lärarna i mitt arbetslag arbetade fram en idé om hur vi ville lägga

upp arbetet och sedan var det dags att planera med lärarna ur det andra arbetslaget. Vi var

överens om att vi måste använda arbetslagstiden till detta planeringsarbete. Mina kollegor

tyckte att det var viktigt att all gemensam tid användes så effektivt som möjligt. När jag

senare skulle boka in ett möte med lärarna i det andra arbetslaget, kom jag att tänka på hur

viktigt det är att ha god framförhållning. Det visade sig nämligen att vi inte kunde hitta någon

tid förrän tre veckor senare, vilket var endast två veckor innan projektet med eleverna skulle

starta.

4.3.10 Vad vet vi om varandras arbete?

Vid ett arbetslagsmöte nämnde en kollega att hon använde sig av mallen för muntliga

presentationer och en annan kollega talade om att hon funderade på att översätta den till ett

annat språk för att ha den på språklektionerna. Det var roligt att få reda på att mallen kommit

till användning. Under en diskussion i arbetslaget om en inbjudan till ett EU-projekt framgick

att en kollega redan var engagerad i ett EU-språkprojekt. Tanken slog mig att detta var något

som vi andra inte kände till. Hur kommer det sig att vi inte är mer medvetna om varandras

arbete?
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4.3.11 Ett projekt blir klart

Arbetet med planeringen i svenska och engelska kring Shakespeare forsatte. Nu var vi fem

kollegor, tre från mitt arbetslag och två från ett annat arbetslag på samhällsprogrammet.

Arbetet kändes inspirerande och effektivt. Alla samarbetade bra och hade ett gemensamt mål.

Vi gjorde projektet kort och avgränsat och lite lättsamt med tanke på att det var elevernas sista

arbete före jullovet. Det kändes roligt att hitta på ett projekt som låg nära i tid och som snart

skulle ge resultat. Vecka 2 avslutades projektet och vi gjorde en utvärdering med eleverna och

med oss själva. Alla var i stort sett nöjda med arbetet och eleverna tyckte att de på kort tid lärt

sig mycket om Shakespeare. Material och resultat la jag in i en ny mapp i Fronter, så att de

som har kurserna i åk 2 nästa år skulle kunna se vad vi gjort.

4.3.12 Forsatt planering av FN-rollspelet

På arbetslagsmötet vecka 48 fick alla reda på elevgrupperna till FN-rollspelet. Att i så god tid

före FN-rollspelet veta hur eleverna grupperat sig, hade vi inte fått reda på tidigare. Detta var

också en förutsättning för att starta kulturuppgiften i svenska som eleverna skulle arbeta med

veckorna 3-6 och som skulle ge eleverna ökad medvetenhet om sitt och andra länders

kulturliv. Språklärarna konstaterade att eleverna inte hade valt FN-länder utifrån sina

språkkunskaper, vilket de tyckte var synd, för annars hade de kunnat hjälpa dem att översätta

inledningsanförandena till landets språk och eleverna hade fått möjlighet att använda sig av

sina språkkunskaper. Språklärarna var dock villiga att hjälpa de elever som önskade stöd inför

inledningsanförandena. Allt kändes nu färdigt inför FN-rollspelet.

4.3.13 Nytt samarbetsprojekt

När allt var färdigplanerat inför FN-rollspelet passade jag på att fråga om det var läge att gå

över till att planera det nya temat för åk 1. Vi hade ju redan varit inne på att det skulle handla

om hållbar utveckling och att flera ämnen i åk 1 kunde delta. Arbetslaget började genast spåna

och många idéer om innehåll och form lades fram. Trots att vi redan ägnat en god stund åt

ämnessamverkan var  alla pigga på att fortsätta planeringen. Vi enades om att de ämnen som

skulle ingå i projektet var samhällskunskap, geografi, naturkunskap, engelska, svenska och

matematik. Jag sammanställde alla tankar och la in ett första utkast i Fronterrummet. Vi insåg

att vi behövde knyta en lärare i naturkunskap till arbetslaget för att kunna planera hela temat.

Tanken var att vi skulle genomföra detta under våren 2008. Det är lång framförhållning men

vi ville vara väl förberedda och ha alla delar klara innan det sjösattes. Även om inte alla skulle
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bli engagerade i kurserna i åk 1 nästa läsår, så deltog alla aktivt i diskussionerna och kom med

förslag på upplägg.

4.3.14 Förena nytta med nöje

I arbetslaget planerades nu för att hitta på något roligt tillsammans. Det märktes att lovet

närmade sig. Det bestämdes att vi skulle ha arbetslagsmötet på ett spa i Varberg v 50, men

tyvärr gick det inte att hitta en tid då alla kunde komma med. Min ambition var att få tid att

diskutera det vi gick miste om v 44, pga snöstormen, så jag mejlade ut frågeställningarna till

texten en gång till. Men när onsdag v 50 kom låg jag sjuk och kunde inte delta. Efteråt fick

jag höra att de som varit med inte hunnit arbeta med dessa frågor. Tanken som slog mig var

då att det är svårt att kontinuerligt finna utrymme för detta projekt. Skulle idéerna rinna ut i

sanden om jag inte stötte på? Krävs det att någon hela tiden driver frågan om

ämnessamverkan för att hålla liv i diskussionen?

4.3.15 Vår planering ligger i tiden

När vårterminen startade fick vi reda på att all personal skulle se Al Gores film En obekväm

sanning och att arbetslagen sedan skulle diskutera några frågor. En fråga handlade om hur vi

kunde arbeta ämnesövergripande utifrån filmen. Det kändes som vi låg väl till med denna

uppgift eftersom vi redan dragit upp riktlinjerna för temat Hållbar utveckling under hösten.

4.3.16 Hur sprida information?

Efter att vi sett filmen samlades arbetslaget för att diskutera skolledningens frågor och då

framgick att alla i arbetslaget inte kände till vår tidigare planering av temat Hållbar

utveckling. Eftersom flera arbetar deltid och inte är med på alla arbetslagsmöten, så hade

informationen om detta inte nått alla. Det kändes lite onödigt att behöva förklara vad vi gjort,

för allt finns ju samlat i vårt arbetslagsrum på Fronter och i en pärm i arbetsrummet. Samtidigt

är det inte så lätt när man inte varit med att hålla sig a jour med allt som händer i arbetslaget.

Jag sammanställde på nytt våra tankar och la in en ny version av temadokumentet i Fronter.

Vi beslutade att försöka bjuda in några naturkunskapslärare till ett arbetslagsmöte senare

under våren, då vi saknar sådan kompetens i vårt arbetslag.

4.3.17 Trägen vinner

Eftersom bokkapitlet inte blev diskuterat under höstterminen gjorde jag ett sista försök inför

ett arbetslagsmöte efter jullovet. Jag påminde åter alla om att läsa kapitlet i Levande lärarskap
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och mejlade ut frågorna på nytt. Det märktes att alla inte hade texten helt aktuell. I början var

det bara tre kollegor som kommenterade den. Men allt eftersom diskussionen pågick och vi

kom in på vårt tema för åk 1, Hållbar utveckling, hakade de övriga på med synpunkter. Vi

fastnade kring frågor om schemat. Tiden för ämnesövergripande arbete måste in i elevernas

scheman nästa läsår. Alla kurser som deltar måste veta hur mycket tid man bidrar med.

Kanske vore det enklast att ha koncentrationsläsning av några ämnen under temaveckorna.

Målen för temat måste vara tydliga liksom vad olika ämnen bidrar med i tid. En synpunkt som

framfördes var att det från elevernas sida kanske upplevs som fritt med temaarbete men att det

ur lärarperspektiv måste vara ett klart innehåll och tydliga mål för att ämnenas mål ska

uppnås.

4.4 Utvärdering av resultatet

Gruppintervjuerna, som skulle utvärdera det arbeta jag genomfört, drog ut på tiden.

Sjukskrivningar och svårigheter att hitta tider som passade alla gjorde till slut att jag fick nöja

mig med att intervjua sju av tio. Kollegorna intervjuades vid tre olika tillfällen i grupper om

två eller tre personer.

Alla kollegor jag frågade upplevde att vi hade talat mer om ämnesövergripande projekt under

hösten än tidigare. Särskilt planeringen av temat hållbar utveckling upplevdes som något

positivt som dragit igång mycket gemensamt arbete. FN-rollspelet beskrevs också som ett

naturligt samverkansprojekt där även ämnen som i vanliga fall inte kommer med, t ex

moderna språk, kunde dra ett litet strå till stacken. FN-rollspelet uppfattades också positivt, då

det gav eleverna en upplevelse av en verklig situation.

Nästa fråga handlade om när förberedelserna inför ämnesövergripande arbete ägde rum. Här

blev svaren lite varierande. De flesta menade att planeringen oftast äger rum på annan tid än

konferenstid, eftersom alla i arbetslaget inte är inblandade. Men några ansåg att

arbetslagstiden borde användas mer till planeringsarbete. Idén till ett samverkansprojekt

kanske föds på arbetslagsmötena men sedan planerar man och vidareutvecklar på annan tid.

Vissa projekt tar mer tid inom arbetslaget eftersom det omfattar flera ämnen, tex FN-

rollspelet. Annars menade man att samarbetet mellan ämnen växte fram i kontakt mellan

lärarna på ett personligt plan och på annan tid och mer informellt. Kollegorna upplevde också

att samarbete inom samma ämne var vanligast. Detta berodde dels på att man ville utveckla

sitt eget ämne, dels på att traditionen varit att man tidigare satt tillsammans med lärare som
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har samma ämnen. Att bygga upp sitt ämne uppfattades som mycket svårare när man idag

sitter arbetslagsplacerade. Personkemin spelade också en roll för samarbete och det kändes

inte lika naturligt att söka sig till lärare med andra ämnen

På frågan vilka positiva effekter/följder de kunde se med samverkan över ämnesgränser blev

svaren många:

• Att eleverna inte behöver läsa samma saker två gånger, utan samarbetet innebär en

tidsvinst för eleverna

• Att se att man kan greppa över större områden av allmänt intresse och att man kan se

en sak ur många synvinklar.

• Lärare kan hjälpa varandra med områden som ett ämne är bättre på än ett annat.

• Man stramar upp vissa rutiner, t ex hur man skriver en rapport. Det har varit rätt olika

hur man gör det i olika ämnen. Nu har vi en norm som man kan enas runt. Det är bra

både för eleverna och för lärarna.

• Att lärare kan avlasta varandra. Vid ämnesövergripande arbeten kan man hjälpa

varandra på ett annat sätt, eftersom vi då blir mer insatta i varandras kurser.

• Att ämnen inte ses som fragment som inte har någon samhörighet. Eftersom

samverkan måste baseras på en klar struktur för arbetets utförande, innehåll och

bedömning, skapas en helhet mellan ämnena. Om detta står klart för eleverna finns

många fördelar med att samverka.

• Man kan möta elevens eget intresse genom samverkansprojekt, genom att de får

möjlighet att specialstudera ett område som kanske intresserar dem extra mycket.

• Att arbetslaget fungerar bättre, vi sitter inte bara ihop utan gör också saker

tillsammans som engagerar oss.

• Vi spar tid om vi planerar väl.

• Vi lär känna varandra bättre som kollegor.

De hinder kollegorna kunde se med ämnessamverkan var följande:

• Ett hinder inom vårt arbetslag är att så många arbetar deltid och har svårt att träffas

tillsammans. Sällan eller aldrig är alla med. Sedan är det vissa ämnen som är svåra att

få med, t ex främmande språk, vars grupper består av elever ur många olika klasser.
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• Man måste lägga mer tid på för- och efterarbetet initialt, vilket tar tid. Då går det

fortare att göra saker på egen hand.

• Schemat och lokalerna styr oss och utgör ibland ett hinder.

• Ett hinder är lärares överambition. En del ämnen har kanske svårt att se en helhet,

läraren ställer höga krav på sig själv att hinna med så mycket som möjligt i sin kurs

och kontrollera så mycket som möjligt.

• Vid samverkansprojekt känner läraren att han/hon inte har kontrollen. Lärarna som ska

samarbeta måste vara överens på varje punkt. Hur mycket är man beredd att ge, vågar

man släppa på kontrollen något? Sådana tankar kan skapa hinder för samarbete.

Mallarna för rapportskrivning respektive för muntliga framträdanden ansågs vara användbara

för samarbetet inom arbetslaget. Det uppfattades som bra att ha en norm att enas kring. Vi gör

mer enhetliga bedömningar och blir medvetna om vad vi tittar på vid bedömningar.

Dessa mallar har också använts av flera kollegor under hösten. En lärare har översatt mallen

för muntliga framträdanden till engelska.

Det råder delade meningar om Fronter är ett bra redskap för arbetslagets samverkansprojekt.

Fördelen med Fronter är t ex att lägger man in material där så är risken att det slarvas bort

mindre. Åtkomligheten är en stor fördel. Fronter fungerar ju som en databas, som man kan

komma åt bara Internet finns tillgängligt. Tanken att man kan dela med sig av material är

också bra. Det är alltså ett utmärkt redskap för att dokumentera vad man gör. Det kan ju

användas till mycket mer men då måste lärarna bli bättre på att använda alla funktioner. Det

kan t ex vara ett smidigt sätt att kommunicera på, speciellt om man inte ses varje dag. Fronter

kan dock inte ersätta det personliga mötet.

För att skapa ökad förståelse för varandras ämnen frågade jag mina kollegor om de skulle

kunna tänka sig att auskultera hos varandra. Frågan gav lite trevande svar inledningsvis men

de flesta verkande ändå positivt inställda. En tyckte att det bara lät jobbigt och undrade när vi

skulle få tid till detta. Men när jag föreslog att man borde få tillgodoräkna sig detta som

fortbildning blev vederbörande lite mer positiv. En annan kollega svarade genast: Ja, jag

tycker det låter jätteroligt att vara med på andras lektioner, det kan öka förståelsen för

varandras ämnen lite mer och ökar tryggheten oss emellan. En annan svarade att det skulle ta

tid, men att det vore värt det. Vid ett annat intervjutillfälle tyckte en kollega att idén med

auskultationer var bra, förutsatt att man fick tillgodoräkna sig det som fortbildning. En annan
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kollega tyckte att auskultationer skulle vara tidskrävande och att vi kan hitta samverkan

mellan ämnena på ett mer effektivt sätt. Ytterligare en kollega utvidgade temat och förslog att

man kunde tänka sig att titta lite extra på varandras terminsplaneringar. På så sätt kunde man

få bra tips om vilka områden som lämpar sig att samarbeta inom inför kommande läsår. Man

skulle kunna presentera en skiss över hur och vad vi sysslar med i olika kurser.

Sista frågan handlade om huruvida det vore önskvärt att alla i arbetslaget kunde delta på våra

möten och om det skulle gå att realisera. Bakgrunden till frågan var att vi har så många

deltidsarbetande inom arbetslaget och att vi ytterst sällan träffas allihop. Alla var väl förtrogna

med denna problematik men såg inget lätt sätt att lösa det hela på eller ansåg att det inte ens

vore önskvärt att lösa. Det finns yttre faktorer som hela tiden styr och tyvärr är det omöjligt

att hitta en tid som man kan förvänta sig att alla kommer på. Några menade att man ibland

sitter med på möten där väldigt lite angår en. Vid sådana tillfällen vore det bättre att man fick

arbeta med eget arbete i arbetsrummet och komma in till mötet när saker togs upp som

berörde en. Ett annat förslag som framfördes var att man styrde de pedagogiska

diskussionerna till de gånger vi har tretimmarsmöten. Då skulle det kännas mindre stressigt

och de som arbetar deltid kunde prioritera dessa träffar. Vissa onsdagar skulle alltså vara

heliga för alla. Att hushålla med tiden ansågs viktigt. En idé framfördes att alla måste komma

i början av konferenserna och att det viktigaste kunde tas upp då. Det ansågs viktigt att vi

funderade över hur vi vill utvecklas och vad vi vill använda tiden till. Ett förslag framfördes

att alla har konferenstiden i sin tjänst oavsett deltid eller heltid. Deltidstjänsterna skulle i så

fall bli något utökade tidsmässigt. Ett förslag framfördes att man kunde föra en del

pedagogiska diskussioner via Fronter. Om det ändå förblir omöjligt att träffa alla regelbundet

så är det viktigt att alltid skriva mötesprotokoll. Sedan är det upp till den som inte deltagit att

ta reda på informationen. Denna policy måste uttalas tydligt.

5. DISKUSSION
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5.1 Reflektion över resultaten

Syftet med detta arbete var att stärka samarbetet mellan ämnena i arbetslaget genom att få till

stånd ämnesövergripande projekt. Processen initierades i augusti och kändes till att börja med

vacklande och trög. Att förändringar tar tid och är tålamodsprövande fick jag erfara. Men trots

ett initialt famlande kom en utveckling tillstånd. De pedagogiska diskussionerna har blivit ett

stående inslag på arbetslagsmötena och det finns en målsättning att driva igenom ett nytt

samarbetsprojekt kring temat hållbar utveckling inkluderande flera ämnen. Vi har i viss mån

tagit makten över vårt eget lärande (Persson, 2006).

Det finns flera faktorer som stärker och underlättar samverkan. Först är det viktigt att

arbetslaget har tydliga mål att sträva mot ( Assermark och Sörensson, 1996). Vi har ett mål i

skolans lokala arbetsplan att arbeta utifrån. Vi vill utveckla ämnessamverkan. Skolans

styrdokument anger riktlinjerna men vi är fria att själva välja metoderna. Detta kan skapa

frustration och vanmakt (Persson, 2006) men intervjuerna jag genomfört pekar på att vi ser

mer positiva effekter än hinder med samarbetet. Min aktion har inneburit att arbetslaget ägnat

mer tid åt att diskutera hur undervisningen ska läggas upp. Mallarna fungerat som en

katalysator för dessa samtal och fokus har sedan hamnat på de samarbetsprojekt vi velat

utveckla. Carlgren och Marton (2003) talar om att lärarens professionella objekt är att

utveckla elevernas förmågor och förhållningssätt. Av utvärderingen framgår att kollegorna

tycker att ämnessamverkan kan bidra till att eleverna både får mer övergripande perspektiv på

ett ämne och ges möjlighet att specialisera sig inom ett kunskapsområde.

Enligt Håkan Sandberg (2006) krävs två essentiella egenskaper för att en arbetsgrupp ska

kallas för team. Dessa egenskaper är att uppnå synergi och att ha tydlig målbild. Synergi

uppnås, enligt Sandberg, när samarbetet i en arbetsgrupp genererar ett mervärde, alltså ger ett

bättre resultat än om deltagarna arbetade individuellt (1+1=3). Det finns ett mervärde i att

samarbeta. En faktor som underlättar samverkan är alltså att man upptäcker synergieffekterna

med samarbetet. Ser man vinsterna med att samarbeta med kollegor, så fungerar arbetet

bättre. I utvärderingen kommer också detta fram. Om vi gör saker tillsammans som engagerar

oss kanske vi lär känna varandra bättre och då fungerar också arbetslaget bättre. Sandberg

(2006) menar också att målen ska vara tydliga och väl kända av alla i teamet. Inom ramen för
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detta projekt har arbetslagets mål att arbeta mer ämnesövergripande känts både realistiskt och

väl förankrat i skolans övergripande mål.

En annan yttre ram för att stärka samarbetet är mötesstrukturen. Assermark och Sörensson

(1996) rekommenderar ett planeringsmöte per vecka och Feldt et al (2006) framhåller att alla i

arbetslaget ska kunna delta på alla möten samt att beslutsfattandet ska vara klart reglerat. Vi

har inte haft möten riktigt så ofta som en gång per vecka men den pedagogiska diskussionen

har funnits med som en stående punkt och en bit in på hösten valde vi att lägga den som första

punkt på dagordningen. Vad som hände när vi beslutade att styra mer över vår tid var att mer

tid ägnades åt pedagogiska frågor. Vi enades också om att satsa på att utveckla ett fåtal större

projekt. Att ha god framförhållning är viktigt, för planeringsfasen tar tid. Jag menar att det är

av stort värde att alla kan delta i planeringen även om projekten inte berör alla. Ju fler som

deltar, desto fler idéer och uppslag kommer fram. Dessutom är det värdefullt för arbetslaget

att alla har inblick i varandras arbete. Ska vi kunna se kopplingen mellan varandras ämnen, så

måste alla delta. Dialogen mellan kollegor är ju en viktig grund för att utveckla den

professionella kompetensen (Carlgren och Marton, 2003).

Det finns forskning som visar på en koppling mellan hur lärarlaget fungerar och elevernas

studieresultat. Enligt Wheelan och Kesselring (2005) kan man se ett positivt samband mellan

hur långt lärarna nått i grupputveckling och elevernas resultat. Jag tycker detta låter rimligt.

Om eleven ska lyckas se mer av helheter och sammanhang i sitt studieprogram, krävs det

rimligen att lärarna samarbetar vid utformningen av kurserna. Detta fungerar bättre om man

nått en samarbetande kultur än om man befinner sig i särbokulturen (Blossing, 2007). Jag

menar att mitt arbetslag snarare befinner sig i mellanformen, den familjära kulturen.

Samarbetet inom ämnena känns mest naturligt och kontakten med andra ämnen har hittills

byggt mer på personkemi och informella kontakter vid sidan av arbetslaget än på projekt inom

arbetslaget. Nu tror jag dock att vi tagit ett steg på väg mot den samarbetande kulturen. Men

eftersom kulturen i skolan traditionellt har varit mer inriktad på ensamarbete, så det är inte

konstigt att det finns hinder för detta. Jag har under projektets gång upplevt att det emellanåt

varit svårt att engagera alla. Att vi är ett gäng individualister och att alla kanske inte vill

samarbeta måste man nog delvis acceptera. Men jag menar att bästa sättet att motverka detta

är att åstadkomma något tillsammans som engagerar, skapar en vi-känsla och som man kan se

fördelarna med. Engagemang smittar alltid av sig.
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Grupputveckling tar tid och vilken utvecklingsfas man befinner sig i påverkar självklart

resultatet. Om man ser denna aktionsforskning som en skolutvecklingsprocess enligt

Blossings teorier, så tror jag att vi kanske under detta läsår nått fram till

institutionaliseringsfasen, åtminstone ur den aspekten att vi numera ser de pedagogiska

diskussionerna som ett stående inslag i arbetslagsarbetet. Det har blivit en rutin. Men om vi

ska uppnå kvalitets- och tidsvinster också måste vi bli bättre på att delegera arbetsuppgifter.

Vi måste helt enkelt lära oss att arbeta mer effektivt med våra projekt och följa upp fattade

beslut. Den arbetslagsutbildning vi fått under läsåret har ökat vår medvetenhet om

grupputveckling, vilket kan vara till gagn inför framtiden .

Ett hinder för samverkan finns i de organisatoriska strukturerna. Ett problem i vårt arbetslag

är att många arbetar deltid och att alla därför inte är med på arbetslagsmötena. Kontinuiteten i

informationsflödet går lätt förlorad. En lösning skulle kunna vara att deltidstjänsterna

utökades så att konferenstiden blev obligatorisk för alla. Detta kräver dock att skolledningen

enas om en sådan policy. Det skulle visserligen kosta lite men det skulle förmodligen ge

utdelning i form av höjd kvalitet i arbetslagsarbetet. En lösning, som vi själva har infört under

vårterminen, är att vi bestämmer vilka arbetslagsmöten som är ”heliga” för alla och att dessa

ska prioriteras. På så sätt vet alla i förväg vilka möten man måste närvara vid. Vi kan också

bli mer effektiva genom att förbereda dessa möten och ha löst olika arbetsuppgifter i förväg i

mindre projektgrupper, så att vi kan fatta beslut om hur vi ska gå vidare till nästa gång.

Fronter kan också komma till användning som ett instrument att samordna arbetet och spara

tid.

Är då aktionsforskningen en möjlig väg att gå när det gäller att skapa förändring i skolan? Ja,

jag menar att aktionsforskningen ger verktyg för att få inflytande över det egna lärandet.

Målsättningen med min aktion var att stärka samarbetet och därmed åstadkomma en

förbättring av verksamheten. Genom att driva frågan om ämnessamverkan systematiskt under

arbetslagsmötena kom den upp på agendan. Aktionen har skapat ett engagemang och en

reflektion som inte fanns tidigare. Vi har plötsligt en tydlig målsättning med vårt arbete och är

mer medvetna om vad vi vill.

Att axla rollen som aktionslärare har inte varit oproblematiskt. Jag har både varit engagerad

och pådrivande i förändringsprocessen samtidigt som jag försökt distansera mig och göra

systematiska iakttagelser. Observationerna kändes svårast att genomföra, då jag samtidigt var
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aktiv i arbetslagsarbetet. Å andra sidan är det en vanlig metod för oss lärare. Dagligen iakttar

vi vår egen undervisning och funderar över varför och hur olika saker sker. Att systematiskt

skriva ner det man funderar över i en loggbok, har varit mycket lärorikt och är något som fler

borde pröva. Ibland har jag känt det som om mina kollegor ställer upp och artigt låter mig

hållas. Men allt eftersom processen fortsatt har jag upplevt att engagemanget i arbetslaget

tilltagit och varit äkta. Intervjuerna vittnar också om ett uttryckligt intresse att samarbeta mer.

Till och med idén att auskultera hos varandra visade sig vara av intresse. Det korta

samarbetsprojektet om Shakespeare var lätt att genomföra. Här var fem lärare inblandade men

bara två ämnen. Tiden var också väl avgränsad. Även om vi hade olika ingångar i projektet

initialt, så har vi  lärt oss att planera ihop och vi har skaffat oss kunskaper som vi kan utveckla

vidare nästa gång vi har dessa kurser. Vi har också lagt vårt material i Fronterrummet, så att

andra kollegor kan använda det. De större projekten har krävt tydligare struktur och mer tid.

Här gäller det att någon gång komma över idéfasen och gå vidare till planering och

genomförande. Vi måste bli klara över vad vi vill uppnå för mål med projekten. När vi väl

beslutat hur vi vill ha det kan vi inte backa tillbaka i planeringsfasen utan gå vidare till

genomförande och utvärdering.

Aktionsforskningen har gett mig anledning att stanna upp och reflektera över de förändringar

som skett. Jag funderade mycket över vad som skulle hända efter vecka 10, när aktionen var

avslutad och jag tänkte släppa greppet om processen. Jag var nog lite orolig för att allt skulle

avstanna. Så blev inte fallet. Vi har fortsatt med de pedagogiska diskussionerna och andra

kollegor har engagerat sig i projektet hållbar utveckling. Aktionsforskningsslutsatser är

egentligen inte generaliserbara eftersom de vilar på vardagserfarenheter, men den slutsats jag

trots allt vill dra är att göra något tillsammans skapar engagemang, vilket ökar arbetslagets

makt och inflytande. Att sätta upp tydliga mål ger mer fokus i arbetslagsarbetet.

När det gäller validitetskraven (Anderson et al, 1994) så har jag försökt att uppnå demokratisk

validitet genom att inkludera hela arbetslaget i detta arbete. Problemet har dock varit att alla

inte varit närvarande på alla möten, eftersom många arbetar deltid. Detta är ett strukturellt

problem som berörts flera gånger i uppsatsen. Min aktion har följt den modell för

förändringsarbete som utmärker aktionsforskningen. Jag har planerat och iscensatt en

handling i arbetslaget, som följts upp med observationer och reflektioner. Genom detta

arbetssätt kan resultatvaliditeten stärkas. Processvaliditeten har jag försökt att följa genom att

använda olika metoder för att nå fram till en förändring. Den katalytiska validiteten, att
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deltagarna omformar sin syn på verkligheten genom arbetet, är svårare att värdera. Min

förhoppning är dock att aktionen startat processer som gett anledning till ökad reflektion

bland arbetslagets medlemmar. Utmärkande för aktionsforskningen är ju att åstadkomma en

professionell utveckling hos deltagarna. Den dialogiska validiteten slutligen har jag försökt att

uppnå genom att i slutfasen av skrivandet låta de kollegor som hade tid och lust läsa igenom

min uppsats och ge mig synpunkter på arbetet. Framför allt var jag intresserad av om de kände

igen sig i den bild jag ger av arbetslagsarbetet. Av de sju kollegor som fick uppsatsen var det

fem som gav mig respons. De bekräftade att beskrivningen av arbetslagsarbetet i kapitel 4

överensstämde med deras bild. De tyckte också att det var roligt att läsa min text och se hur

samarbetet vuxit fram och hur jag reflekterat kring detta. En kollega hoppades att alla skulle

ta sig tid att läsa texten. Det faktum att inte alla gav mig respons kan bero på att jag delade ut

texten under en period av mycket rättnings- och betygssättningsarbete.

5.2 Slutord

I Levande lärarskap hittade jag en bön som blivit en ledstjärna under mitt aktionsarbete. Den

kallas sinnesrobönen:

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera

det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att se skillnaden.” (s 150)

Aktionslärandet har gett mig strukturer att arbeta mer systematiskt med utvecklingsarbete. Jag

kommer att tänka i aktionslärandebanor fler gånger när nya utmaningar står för dörren eller

när jag upptäcker något i arbetet som jag vill förändra. Ödmjukheten inför arbetslivets

utmaningar måste dock finnas. Vissa saker kan man påverka lättare och andra är svårare. Det

viktiga för mig är att inte slå mig till ro utan anta utmaningar i vardagen och se skillnad på

vad som är möjligt att förändra och vad man får acceptera att man inte kan påverka.

Förändringar kan ske på så olika sätt, ibland revolutionerande och hastigt, ibland mer steg för

steg. Mitt arbete har kännetecknats av en steg-för-steg-utveckling. Ibland har det varit mer ett

steg framåt och två bakåt, men till slut har något hänt. Med facit i hand känns det som om vi

passerat en tröskel och att processen som startat har kraft att rulla på. Vi har redan infört

”heliga” arbetslagsmöten och planeringen av temat hållbar utveckling fortsätter. Vi har skrivit

en projektplan och ansökt om medel för att genomföra en studieresa under nästa läsår.

Engagemanget har spridit sig. Fast min aktion inom ramen för denna kurs upphört, så
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fortsätter processen i laget. Andra personer engagerar sig och jag hoppas och tror att detta

engagemang kan föda nya idéer och aktionsforskningsspiraler.
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BILAGA 1

Att arbeta ämnesövergripande – en intervjuguide

Ge exempel på bra modeller/försök till samverkan mellan olika ämnen (tex
mellan karaktärsämnen och kärnämnen) inom arbetslaget.

När diskuterar och planerar lärarna ämnesövergripande projekt? Sker det på
arbetslagskonferenser eller på annan tid?

Hur ofta diskuteras samverkan mellan ämnena på arbetslagstid? Upplever du att
vi har diskuterat samverkan mellan ämnena oftare ht06 än tidigare?

Vilka positiva effekter/följder ser du med samverkan över ämnesgränser?

Vilka hinder finns för denna typ av samverkan?

Är det vanligare att man samarbetar med kollegor som har samma kurser/ämnen
som man själv än att man söker samarbete med lärare med andra ämnen?

Tycker du att en mall för rapportskrivning respektive för muntliga
framträdanden kan vara användbar för samarbetet inom arbetslaget? På vilket
sätt?

Är Fronter ett bra redskap för arbetslagets samverkansprojekt?

Vore det bra att auskultera hos varandra enligt ett rullande schema? Skapar detta
ökad förståelse för våra respektive ämnen? Ökar det möjligheterna att hitta
samarbetsprojekt?

Är det realistiskt att tro att alla i arbetslaget kan delta på arbetslagsmötena? Om
det är önskvärt, hur ska det gå till när många arbetar deltid?


