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Abstract

Titel: Den gemensamma reflektionen- ett redskap i jakten på det utvecklande
arbetslagsmötet.

Bakgrund: För två år sedan ägde en omorganisation rum på min arbetsplats och tre stora
arbetslag splittrades och bildade sex små enheter.  I mitt nya arbetslag upplevdes
detta som något positivt och gruppen hade mycket tankar och idéer om vad vi
skulle åstadkomma som arbetslag. Visionen sprack dock tidigt och det är där
som detta arbete tar sin början. Hur kan vi skapa en samarbetande kultur, där
arbetslagsmötet ges innehåll, funktion och struktur.

Syfte: Då organisationen tidigare skuggats av en slags påtvingad kollegialitet har detta
arbete till syfte att genom ett fortlöpande arbete med reflektion i arbetslaget, ge
struktur och innehåll åt arbetslagsmötena och utveckla en samarbetande
arbetslagskultur.

Teori: För att kunna beskriva mitt arbetslags utvecklingsresa i reflektionens fotspår
redogör jag för reflektionsbegreppet, såväl som arbetslaget och dess funktion
under detta avsnitt. Då lärandet i vårt lag är centralt redogör jag även för
erfarenhetslärandet och det kollektiva lärandet.

Metod: Som fullt deltagande observatör och aktör har jag verkat för att införa
reflektionen i vårt arbetslag. Detta har skett på olika sätt över tid genom bland
annat reflektionsböcker, gemensam reflektion och mötesreflektioner. De små
aktionerna har dokumenterats och analyserats över tid.

Resultat: Reflektionen har kunnat synliggöra vår situation och verkat för insikt och
medvetandegörande. Detta har i sig frigjort kraft i arbetslaget som har blivit
förmögna att arbeta tillsammans och verka kring ett innehåll på ett annat vis.
Mötesstruktur och funktion finns numera i laget. Det har tagit tid och än är vi
inte i hamn, men en bra bit på väg mot den samarbetande kulturen.
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Inledning

När detta skrivs har vårt arbetslag existerat under snart två år och tillsammans har vi
genomfört en resa som på många sätt kan liknas vid en kemisk process. För att en kemisk
reaktion ska starta så krävs vissa förutsättningar, så som rätt temperatur och rätt kombination
av reagerande ämnen osv. När vi började vår resa hade vi en tro på att vi tillsammans skulle
skapa ett arbetslag som skulle åstadkomma underverk kring vår lilla elevgrupp. Vi skulle
skapa ett arbetslag som präglades av samarbete, glädje och kreativitet. Vad vi inte insåg då
var att det krävdes speciella förhållanden för att en sådan kemisk process skulle starta. Vi
hade rent teoretiskt samlats med olika ämneskombinationer kring en samlad elevgrupp, men
på något vis startade inte den kemiska reaktionen som skulle ge oss det goda
arbetslagsarbetet.

Med reflektionens hjälp har vi dock över tid kunnat förstå situationen och därefter
agerat för att ge kraft åt laget. Min intention är alltså att ta med er på arbetslagets resa i jakten
på det utvecklande mötet.

Bakgrund

Sedan höstterminen 2005 arbetar jag i ett nytt arbetslag på min skola. Det bildades i och med
en omorganisation då tre arbetslag blev till sex mindre. Skolan jag arbetar på är en 6-9 skola
och har under många år varit indelad i arbetslag trots att verksamheten i dessa inte alltid
motsvarat vad teorin avser med arbetslag, utan i många fall varit ett påtvingat organisatoriskt
fenomen.

En nystart blev det dock i och med omorganisationen, och vi skulle tillsammans i
mindre enheter kunna verka för tätare samarbete kring en gemensam elevgrupp bestående av
tre klasser. Mitt arbetslag består av sju personer och vi täcker upp en rad olika kompetenser. I
vårt arbetslag ingår även en specialpedagog och en assistent med ansvar för en liten grupp.
Till en början upplevdes nystarten som något positivt och det fanns en vilja och en ambition
att verkligen förändra och arbeta mer tillsammans än tidigare. Vi som ingick i arbetslaget
hade en slags framtidsvision om vad vi ville uträtta i vår nya enhet. Denna vision bleknade
dock snabbt när terminen satt igång. Detta trots att vi inför varandra tydliggjort och satt mål
för vår verksamhet.

Vi stångades med en rad problem, vilket bakband ambitionerna samtidigt som de gamla
arbetslagerfarenheterna skuggade oss. Flera personer i arbetslaget tjänstgjorde inte heltid,
vilket innebar att alla inte var schemalagda på arbetslagstiden. Den lilla flexibla
organisationen upplevdes som för liten och deltagarantalet kröp ibland ner till tre på
onsdagseftermiddagarna, när vi hade arbetslagsmöte. Alla lärare undervisade inte heller alla
elever i laget. Detta medförde att den ursprungliga intentionen om samarbete rejält naggades i
kanten. Hur skulle vi arbeta för att utvecklas till ett samarbetande arbetslag? Att träffas
utanför arbetslagstiden på så kallad lektionsfri tid för att planera och utbyta idéer fungerade
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inte, eftersom de nya långa arbetspassen ledde till att vi, som arbetade hundra procent gick om
varandra hela tiden, medan de som inte arbetade fullt inte var på skolan vissa dagar. I vår
frustration vände vi oss till rektor, som lade om schemat så att fler skulle ges möjlighet att
delta på mötena. Deltagarproblemet löstes dock inte helt.

Då jag tidigare hade arbetat med kollegial handledning var jag förtrogen med
reflektionens kraft som arbetsmetod. Denna erfarenhet fick mig att vilja pröva en
reflektionsbok i mitt nya arbetslag, för att se om den kunde hjälpa oss att komma mer
förberedda till mötena. Då vi inte träffades under veckorna utan sprang förbi varandra, skulle
boken ge oss möjlighet att fånga upp tankar och idéer som vi fick under veckorna. Frågan var
om ett sådant arbete skulle föra oss närmare varandra och påverka innehållet i mötena? Under
de snart två åren som gått har frågan ställts om och om igen. Reflektionen i arbetslaget har
undan för undan ändrat form, men frågan kvarstår, och det är den detta arbete kommer att
handla om. Kan man med hjälp av systematisk reflektion bidra till att skapa processer, som
ger struktur och innehåll till arbetslaget, så att en samarbetande kultur utvecklas?

Syfte

Att med hjälp av fortlöpande arbete med reflektion ge struktur och innehåll åt arbetslagets
möten och utveckla en samarbetande kultur.

Problemformulering

Hur kan vi genom reflektion skapa processer, som ger arbetslaget funktion, struktur och
innehåll?

Disposition

Då denna uppsats har till syfte att beskriva mitt arbetslags utvecklande resa börjar jag med att
under teoriavsnittet ta upp arbetslaget och dess funktion. Vidare ger jag en definition av
reflektionsbegreppet för att senare kunna gå vidare och beskriva erfarenhetslärandet och det
kollektiva lärandet som ligger till grund för den lärande organisationen. Efter teorikapitlet går
jag in på metodavsnittet, i vilket jag beskriver aktionsforskningen/aktionslärandet och dess
validitetskriterier. Detta gör jag innan jag går in på min egen aktions genomförande och
metodval. Likaså redogör jag i denna del för min roll i detta arbetslagsutvecklingsarbete.

Under resultatdelen delger jag sedan resultaten av de olika delarna i min aktion så som
bland annat reflektionsboken, utvärdering och loggboksresultat. I anslutning till dessa ges
även en kortare analys. Slutligen diskuteras huruvida arbetet har lett oss framåt i vår
utveckling innan jag avslutar uppsatsen med mina egna personliga tankar om denna aktion
och hur vi/jag som aktionslärande ska gå vidare.
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Teorier kring lärande, arbetslag och reflektion.

I mitt arbete fokuserar jag på några centrala företeelser, nämligen reflektionens plats i mitt
arbetslag och hur vi kan lära ifrån denna.  Jag börjar därför med att diskutera arbetslaget ur
olika perspektiv för att sedan gå vidare till reflektionsbegreppet, erfarenhetslärandet och det
kollektiva lärandet.

Ett arbetslag- vad är det?

Arbetslag är ett vanligt begrepp i dagens skola, men ordets innebörd och vad verklighetens
arbetslag innebär ter sig ibland olika. På min skola har vi genom omorganiseringen tagit ett
steg närmre den pedagogiska litteraturens syn på arbetslaget, men fortfarande finns en lång
väg att gå.
I Arbetslag i skolan definierar Gert Assermark och Katarina Sörensson(1998) begreppet. De
menar att ett arbetslag innebär att lärarna organiserar sig i lagarbete och organiserar
undervisningen genom samplanering. Vidare menar de att beslutsnivån i många frågor flyttas
från skolledarnivån till arbetslaget och att detta innebär att skolans organisation blir plattare,
men mer effektiv. I arbetslaget har man även större inflytande på sådant som rör planering,
genomförande och utveckling av utbildning och undervisning. Assermark och Sörensson
menar att arbetslagen ska formulera sina egna mål och ha befogenhet att besluta om allt som
faller inom ramen för dessa. De påpekar också att verksamheten ska sättas i fokus ur ett
helhetsperspektiv.

Assermark och Sörensson (1998) menar att syftet med lagarbete är att medlemmarna
tillsammans ska utveckla innehåll och utforma undervisningen i enlighet med de krav som
läroplanen ställer. I och med detta betonar de den pedagogiska utvecklingen. Arbetslaget får
här vid en roll som utvecklare och anpassare av arbetsformer och undervisningsmetodik. De
menar att det som kan åstadkomma denna utveckling är arbetslagets samlade kompetens.
Mikael Alexandersson (1994) väljer att inte se på arbetslaget som en tilldelad gruppering utan
menar att konstellationen kan se ut på många sätt. Det behöver inte vara ett antal lärare med
en elevgrupp i fokus eller ett antal lärare med samma eller olik kompetens. Det viktigaste är
enligt Alexandersson att det bildas en slags kunskapssökande allianser. Dessa kan formeras
mer eller mindre spontant utifrån deltagarnas egen vilja. Kunskapssökande allianser kan
således sägas vara konstellationer som vill verka tillsammans för att utveckla och förbättra
verksamheten på olika vis.

Gunilla Ericsson (2001) menar i Arbetslagsutveckling och lärande samtal att ett
arbetslag är ett arbetslag, när det finns tydliga lag och där tyngdpunkten är barnen. Vidare ska
förståelsen av det individuella uppdraget vara starkare än lagets uppdrag och laget skall syssla
mycket med organisatoriska och praktiska frågor. Ericsson påpekar även att det är av vikt att
lagets medlemmar har tillit till varandra i vardagen för att arbetet i arbetslaget ska fungera bra.
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Min rektors syn på arbetslaget

För att synliggöra rektors syn på arbetslagens uppgifter bad jag henne vid ett tillfälle om att
redogöra för dessa i skriftlig form. Nedan följer en sammanfattning av detta.
Till att börja med ger rektor uttryck för olika bilder av arbetslaget, beroende på hur väl
fungerande det är.  Hon ger även en bild av en framtida arbetslagsvision och hur lagen skulle
fungera då.  Tydligt är att arbetslagen har två viktiga grunduppgifter att ägna sig åt, nämligen
eleverna och undervisningsarbetet. I dagsläget betonas att arbetslagens fokus ska ligga på
elevärenden och undervisning. Rektor menar också, att det är viktigt att arbetslaget fungerar
som ett forum där man arbetar och utvecklar sin profession genom kollegial samverkan och
erfarenhetsutbyte. ”Arbetslaget är också nödvändigt för en lärande organisation, d v s det är
en mötesplats som ger möjlighet till att gemensamt reflektera, samarbeta och utveckla sin
profession.”  Detta menar hon är en möjlighet i fungerande lag. På så sätt är detta ett
önskemål ifrån rektor, men kan kanske inte krävas av alla i dagsläget. Förutom detta, är det
tydligt att arbetslagen inte behöver verka efter samma modell. ”Jag tycker att det är viktigt att
varje arbetslag sätter upp mål för sig som man arbetar utifrån. Min uppfattning är att det ger
en trygghet och ger pedagogerna en uppdragsram .”

Det förs även fram en slags vision om arbetslaget som helt självstyrande små grupper
som ska förfoga över schema, ekonomi och resursfördelning av t ex vikarier, elevassistenter
mm. Rektor menar även att arbetslagen skall vara placerade ihop för att möjliggöra dagliga
kontakter, samtidigt som arbetslaget bör ges möjlighet att träffas varje vecka. Dessa små
självstyrande grupper skulle även kunna fungera som en länk till skolledningen och andra lag
om de har en arbetslagsledare, menar rektor. Denna länk skulle användas för att nå ut med
information, gemensam reflektion och planering.

Gruppstorlekens betydelse i ett arbetslag

Antalet personer som deltar i en arbetsgrupp har betydelse för gruppen och dess arbete.
Assermark och Sörensson (1998) menar att det inte är entydigt hur många deltagare en grupp
ska ha. Det viktigaste menar de är att arbetslaget innehåller så många personer att tillräcklig
kompetens finns för att nå undervisningsmålen. De menar att varken för stora eller för små
arbetslag är bra. Utifrån deras iakttagelser hävdar de att arbetslag med fem till sex medlemmar
fungerar bäst.

Malthén (1992) visar på att grupper kan vara inriktade på olika saker. En del grupper är
socioemotionellt inriktade medan andra är mer prestationsinriktade. Enligt Malthén har
gruppens storlek betydelse för de effekter en grupp ger. Malthen skiljer på grupper med tre till
fem medlemmar och grupper med sex till tio medlemmar. I den mindre gruppkonstellationen
finner Malthen att risken för att det ska bildas så kallade subgrupper är liten.
Individcentreringen är hög i gruppen och varje gruppmedlem äger stor självständighet i
gruppen. I grupper av den här storleken är det oftast lätt att få en god sammanhållning och ett
gott arbetsklimat. I större grupper fokuserar man mer på uppgifterna som skall utföras än på
individerna i gruppen. Malthén menar även att risken för undergrupperingar ökar i och med
gruppstorleken och att det blir svårare att skapa sammanhållning och god arbetsanda.
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Grupputvecklingsprocesser

När människor sätts samman i grupper, händer det saker. Vi ska skapa en grupp och inrättar
oss i en process oavsett vilken erfarenhet vi har av att arbeta i grupp. Detta fick vi erfara i och
med vår omorganisation då vårt nya arbetslag bildades höstterminen 2005. Dessutom skedde
personalförändringar vid två tillfällen när gruppen hade skapats. Inför vt06 återkom hem och
konsumentkunskaps/so-läraren i tjänst efter mammaledighet och verkade parallellt med
vikarien under resterande termin. Denna situation ledde kanske till att vikariens engagemang
minskade samtidigt som vi åter skulle börja lära känna varandra i gruppen. Ht 06 återkom
specialläraren till arbetslaget efter sitt friår och gruppens utseende förändrades igen. Detta
nytillskott påverkade inte laget i så hög grad. Vad som skedde var snarare att vi tog in ny luft
och energi i vetskapen om att vi skulle vara fulltaliga framöver, och att detta på något vis
skulle underlätta vårt arbete.

Schutz grupputvecklingsprocess

Aili, Person och Persson (2003) tar i boken Mentorskap – att organisera skolans möte med
andra lärare upp Schutz grupputvecklingsprocess FIRO (fundamental, interpersonal,
relationship, orientation). Denna process är cyklisk och visar på fem olika faser som en grupp
går igenom. Den börjar med tillhörarfasen, där medlemmarna lär känna varandra genom att
uppträda sansat och polerat. Denna övergår sedan i gemytlighetsfasen, där
gruppmedlemmarna känner en stark vi-känsla och allt är frid och fröjd. Efter denna fas
kommer rollsökningsfasen där gruppmedlemmarna börjar konkurrera och subkulturer kan
komma att bildas. Här börjar kampen om ledarskapet och rollerna i gruppen ska klargöras för
att man ska kunna gå vidare in i nästa fas. Då rollerna i gruppen ska hittas är det inte ovanligt
med en del konflikter. När rollerna har ”satt sig”, går man över i idyllfasen. Här utvecklas och
förstärks gruppidentiteten. Detta är en övergångsfas, som inte är speciellt långvarig, utan
gruppen går över i den sista fasen i cykeln som kallas samhörighetsfasen. Här råder stark tillit
och gruppen kan sägas vara både effektiv och produktiv. I denna fas är det högt till tak och
medlemmarna kan uttrycka både negativa och positiva åsikter.

En konstellation för att skapa fruktbart och funktionellt samarbete

Utifrån såväl rektor som Assermark och Sörensson (1998) är det tydligt att arbetslagen utifrån
egna mål innehar en samarbetande funktion kring elever, utveckling av arbetsformer och
undervisning. Det som ger arbetslaget funktion och innehåll kan alltså sägas grunda sig på
samarbete. Vad innebär då ett gott samarbete? Hargreaves (1998) redogör för
samarbetsparadigmet och menar att samarbete:

• Ska ge moraliskt stöd för den enskilde som får dela sin sårbarhet.
• Innebär ökad effektivitet, på så vis att man undviker att flera gör samma sak och att

ansvaret fördelas.
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• Minskar överbelastning, då arbetet fördelas mellan lärare och skolledare. Arbetslaget
blir alltså inte bara behjälpliga sina kollegor utan även skolledaren.

• Ger bättre undervisning dvs. kvalitetshöjning då man vågar mer och undervisningen
blir mångfacetterad då man får respons och uppmuntran.

• Synkroniserar tidsperspektiven, dvs. genom kommunikation minskar skillnader i
tidsperspektiv mellan administratör och brukare.

• Ger kontextuell visshet – en professionell kollektiv trygghet leder till att osäkerhet och
skuldkänslor minskar.

• Ger politisk trygghet, vilken innebär att gruppen kan agera tryggare och självsäkrare
och därmed har förmågan att sålla bland innovationer.

• Ökar reflektionsförmågan. Ett fungerande samarbete i dialog och handling ger
möjlighet till reflektion och jämförelse vilket kan bidra till mer kritiskt tänkande.

• Ger en mer lyhörd organisation- lärarnas samlade kunskaper, expertis och förmågor
leder till ökad reaktionsförmåga.

• Ger möjligheter att lära och kontinuerligt utvecklas, när helheten blir större än delarna
i gruppen och den kontinuerliga processen strävar efter större kompetens och förmåga
att lösa skiftande problem. På så vis är samarbetet en central princip för det
organisatoriska lärandet, då gemensamma reflektioner och professionell utveckling
befrämjas när enskilda individers expertis förenas.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ett fruktbart samarbete ska verka både stödjande
och avlastande för deltagarna samtidigt som gruppens arbete ska verka för nytänkande och
att höja kvalitén i arbetet. För att kunna göra detta krävs ett kritiskt förhållningssätt och på
så vis intar reflektionsförmågan en central nyckelroll i samarbetsparadigmet.

Arbetslagets samarbete påtvingat eller frivilligt- en fråga om kultur

När Assermark och Sörensson (1998) pratar om arbetslag ser de en samplanering och ett
samverkande. Blossing (2003) pekar på svårigheten i att definiera vad samarbete innebär, när
han redogör för olika skolkulturer. Han menar att samarbetskärnan i skolkulturen kan
innebära allt ifrån arbetslagsarbete, planering, mentorskap, kamratutvärdering eller kollega
handledning. Det kan även innebära hjälp med att hitta undervisningsmaterial eller rådgivning
vid betygsättning.

Hargreaves (1998) visar två urskiljbara lärarkulturer som han väljer att kalla påtvingad
kollegialitet och samarbetskulturer. Hargreaves menar att en samarbetande kultur utvecklas
främst utifrån lärarna själva. Det föreligger en slags spontanitet där schemaläggning skapar
betingelser för detta. Vidare uppstår inte relationerna genom tvång ifrån administrationen utan
sker frivilligt, då lärarna själva genom erfarenhet och personlighet ser detta som något
fruktbart och trevligt. Samarbetskulturer arbetar även med att utveckla egna idéer och initiativ
snarare än att utveckla sådant som är pålagt ovanifrån. ”När de tvingas förhålla sig till yttre
direktiv, så gör de det på ett selektivt sätt genom att som grupp bygga på sin egen
professionella trygghet och den egna omdömesförmågan.” (Hargreaves 1998:204) Eftersom
så mycket sker ifrån inre initiativ är det ofta svårt att förutse vad som kommer ut av arbetet.
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På så vis kan samarbetskulturerna också visa på en viss oförutsägbarhet. Samarbetskulturer är
i stort sett oförenliga med starkt centralstyrda skolsystem.

Motsatsen till samarbetskulturerna är enligt Hargreaves den påtvingade kollegialiteten,
som är bunden i tid och administrativt reglerad, d v s den är på intet sätt frivillig och
deltagandet är obligatoriskt. Arbetet tillsammans handlar i mycket om att genomföra direktiv
som blivit pålagda av skolledningen eller skoldistriktet eller från nationella instanser som
skolverket. Syftet med den påtvingade kollegialiteten är att ge ganska förutsägbara resultat,
vilket inte alltid kan garanteras då denna ibland ger ganska förvrängda resultat. Påtvingad
kollegialitet kan därför sägas vara en ”en trygg administrativ simulering av samarbete.”
(op.cit:208)

Organiseringen av arbetslag var en gång ett projekt kommenderat uppifrån från Barn
och utbildningsnämnden, och på så vis finns en risk, menar Blossing (2003) att det planlagda
samarbetet kan bli ett konstlat samarbete. Styrningen kan i värsta fall leda till att flexibiliteten
hämmas och att arbetet blir ineffektivt. Lärare kan då känna att de ” ... tvingas att ta upp tid
för att ingå i samarbetsformer som de inte förstår syftet med eller inte får tillfälle att
genomföra med kolleger till vilka de kan bygga en professionell relation”.(Blossing 2003:45)
Enligt Blossing är samarbetsformer som ger uttryck för professionella relationer mellan
reflekterande praktiker inte så vanligt förekommande.

Blossing pekar även på en svårighet i utvecklandet av arbetslag. Han menar att många
lärare förundras över att trots att man verkat för en utveckling i form av arbetslag,
handledning och mentorer så går en viktig bit förlorad, nämligen undervisningen. Kollegors
undervisningssätt samt deras reflektioner förs inte upp, och ”den egna
undervisningserfarenheten utökas sällan med kollegernas på ett sätt så att ett mer pedagogiskt
ledarskap erhålls-ett lärarskap utvecklas inte i termer av alternativa utgångspunkter och
arbetssätt.”(Op.cit:144) Detta menar Blossing hör ihop med vilket arbetssocialt klimat som
finns på en skola. På andra skolor råder, enligt Blossing, ett helt annat arbetssocialt klimat, där
lärares arbete är tillgängligt för kollegorna och något som tas upp till granskning och
diskussion. Här skapas en kollegial erfarenhetsbank, som nyttjas och blir till nytta för skolans
elever. Detta sistnämnda arbetssociala arbetsklimatet kan sägas känneteckna en professionellt
samarbetande skola, medan det tidigare exemplet är ett exempel på en särboskola.
Särboskolan kännetecknas av en individualistisk kultur där lärarna är ensamma i sitt
yrkesutförande d v s det pratas inte om vad som händer och sker i klassrummet och lärarna är
ensamma både i sitt planeringsarbete och i klassrummet.(ibid)

Att lära av erfarenheter

Numera diskuteras det ofta både ur elevperspektiv och ur vuxenperspektiv hur viktigt det är
att utnyttja erfarenheter, när vi ska lära oss något. Tiller refererar till D. W. Hamlyn som
menar att vi skapar kunskap och förståelse genom vår erfarenhet (Tiller 1997:55). Men vad är
då erfarenhetslärande och hur skiljer sig detta lärande från det traditionella kunskapslärandet?
Erfarenhetslärandet är personligt och ger en fungerande inlärning. Samma erfarenhet ger olika
lärande hos olika personer, vilket innebär ett personligt engagemang. Hela människan
involveras i processen, då personligheten påverkas och lärdomen ger mening.
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Erfarenhetslärandet kännetecknas av att kunskapen är skapad av människan och kan
diskuteras och problematiseras till skillnad från den traditionella kunskapsbaserade lärandet.
Det sistnämnda visar en syn på lärandet som något färdigt och givet som förmedlas. (Tiller
1997)

Erfarenhetslärandet kan sägas ha fyra stadier. Det finns en relation i lärandet mellan
erfarenhet, teori och fakta. Det första stadiet berör handlande och konkret erfarenhet. I detta
stadium iakttas vad som händer. I det andra stadiet reflekteras och analyseras det observerade.
Frågor ställs som belyser vad som hände, varför och vad det betyder. Det tredje stadiet
innebär att erfarenheten generaliseras, abstraheras och värderas. Här försöker man se vilka
slutsatser som kan dras, vad som lärts och vad det har varit bra för. Slutligen nås stadie fyra
där det lärda tillrättaläggs. Här funderas det över hur det lärda kan användas. (Tiller 1997)

Erfarenheter knyts till teori
Erfarenheter kopplas

Erfarenheter ordnas
Löst prat om erfarenheter

Bara för att något har upplevts eller har erfarits, behöver detta inte innebära att något lärande
har ägt rum. För att kunna lära av erfarenhet krävs det att vi kan tillgodogöra oss våra
erfarenheter. Tiller refererar till Moxnes som menar att ” Vi lär bara av den erfarenhet som vi
förstår eller den erfarenhet andra ger oss sina reaktioner på.”(Tiller 1997:60) Vidare menar
Tiller att det finns hinder i erfarenhetslärandet. Det kan t ex vara så att det kan finnas personer
som har lång erfarenhet av skolans vardagliga värld, men som ändå inte har lärt speciellt
mycket där av. Ytterligare ett hinder är att vi lär in något som vi redan har lärt. Detta leder i
sig till att innovationsarbetet går trögt då lärandeprocessen har avstannat bland personalen.

Det Kollektiva lärandet

Erfarenhetslärandet kan i många fall vara individuellt och det krävs en del för att göra lärandet
gemensamt och delbart med andra. Otto Granberg och Jon Ohlsson (2004) redogör för det
kollektiva lärandet och behandlar relationen mellan enskilt och kollektivt lärande i
arbetsgrupper. Ohlsson har studerat detta och menar att alla slags samtal inte är lika givande
ur lärandesynpunkt. Han klassifierar samtalen i tre förekommande grupper, d v s det
berättande, det gemensamt reflekterande samt det gemensamt intentionsskapande samtalet.
I det förstnämnda delger gruppens medlemmar varandra vardagserfarenheter. I det andra
samtalet d v s det gemensamt reflekterande problematiseras och ifrågasätts de rekonstruerade
erfarenheterna och på så vis ökas förståelsen hos de deltagande. I det gemensamma
intentionsskapande samtalet skapas gemensamma intentioner d v s det är inriktat på framtiden
och de framtida handlingarna som ska utformas och därmed skapas gemensamma strategier i
gruppen.

Det kollektiva lärandet är ständigt pågående, men Granberg och Ohlsson(2004) menar
att det också finns hinder i detta lärande. Brist på reflektion och ett motstånd mot
ifrågasättande är aktiviteter som hämmar lärandet. De bidrar till att omedvetande och
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självklarhet får härska och det kollektiva lärandet uteblir. Det är dock viktigt att påpeka att det
är gruppen själv som genom sin aktivitet bestämmer om det kollektiva lärandet ska ta fart
eller ej. Om en grupp kan forma kommunikationen tillsammans så blir lärandet inte bara
individuellt utan även kollektivt. I vårt arbetslagsarbete var detta tydligt i starten då vi som
grupp inte hade förmåga att forma kommunikationen utan brast både i reflektion och
ifrågasättande.

Vad kan vi förstå med reflektion?

I skolverkets Skola i utveckling ses reflektionen som ett sätt att utvärdera. Vidare beskrivs
reflektionen som följer: ”Det handlar om att ingående och systematiskt ställa frågor om olika
företeelser eller situationer i verksamheten.” (Skolverket 1999:50.) Alexandersson (1994) tar
upp Roberts, som menar att reflektion inte är det som man i vanligt tal menar med reflektion,
d v s att tänka på något. I stället är reflektion något av ett ”medvetandeproblem”. Reflektionen
handlar alltså inte enbart…”om vad medvetandet är riktat mot, olika företeelser eller
skeenden, utan främst om hur man reflekterar kring det egna medvetandet.” (Alexandersson
1994:165.) Betingelserna för det egna medvetandet blir satta i fokus när vi ägnar oss åt den
äkta reflektionen enligt Roberts. Att nå insikt om varför en människa tänker som hon tänker
och att upptäcka sina egna tolkningsramar är nödvändigt för att en människa ska nå någon
som helst djupare kunskap. En människa bör alltså bli medveten om att vissa saker tas för
givna fastän de inte är det.

Alexandersson (1994) redogör även för John Deweys syn på reflektionen vilken sägs
vara en process som ständigt återkommer hos människan.

Reflektionen kommer ur en direkt erfaren situation, som pockar på vår
uppmärksamhet eller som överraskar oss. Den startar i ett utgångsläge där vi
upplever mer eller mindre förvirring, tvivel eller vånda. Det gäller då att skapa
mening i själva handlingen - både intellektuellt och känslomässigt... Reflektionen
kännetecknas av en inre dynamik, av kreativitet, av kritiskt ifrågasättande, av
nyskapande och av att tidigare föreställningar omtolkas. (Alexandersson 1994:166.)

Dewey menar att det som driver reflektionsprocessen är att vi som människor har ett
behov av att kunna hantera svårbegripliga och komplexa situationer.
Alexandersson (1994) beskriver vidare Schöns teori om två olika sätt att tillgodogöra sig
kunskap genom reflektion. Skillnaden mellan dem är huruvida reflektionen sker i nuet d v s
under tiden som man utför en handling eller om den sker efter det att handlingen har ägt rum.
Schön menar att den professionella yrkesutövarens kunskap uppstår när den professionelles
handlingar reflekteras samtidigt som handlingen äger rum. Detta kallas för reflection-in-
action. Kunskap kan också uppstå om den professionelles handlingar görs till föremål för
reflektion efter det att handlingen har ägt rum, d v s reflection-on-action.
På vår skola upplevs vardagen ibland som stressfylld. Detta kan leda till att utrymme till
reflektion inte ges över den professionelles handlingar och både reflektionen i handlingen
såväl som reflektionen efter handlingen blir svag. Då denna inte ges utrymme i
vardagsstressen riskerar arbetet och den professionella utvecklingen att hämmas. Att ge
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utrymme för denna reflektion i vårt arbetslag är därför viktigt, då det är igenom den som vi
blir medvetna om vad vi tar för givet fastän det inte är så och får förmåga att handla.

Reflektion på olika sätt

Tiller (2002) menar att man kan skapa tänkande och lärande organisationer när man tänker
och reflekterar över det som sker eller inte sker i arbetet. Han säger vidare att ”reflektionen är
på många sätt den bärande drivkraften vari erfarenheterna konverteras till lärande” (Tiller
2002:36.)

Tiller menar vidare att det finns tre olika nivåer på reflektion. I den första nivån är
eftertanken svag och osynlig. Det är en nivå som är starkt knuten till handling. I den andra
nivån diskuterar aktörerna problem som dyker upp och Tiller väljer att kalla det för ”ojoj-
nivån.(Op.cit:37) Här kan man ofta hitta många bra lösningar till problemet. Kännetecknande
är också att på den här nivån pratar man om problem som har dykt upp, alltså akuta. Den
tredje nivån kännetecknas av fortlöpande reflektion och metakognition. Här är en grundlig
eftertanke en del av vardagen till skillnad från de två tidigare nivåerna som kännetecknas av
kris och spontanitet.

Till skillnad från Tiller (2002) menar Alexandersson (1994) att det inte bara finns tre
olika reflektionsnivåer utan pekar på Van Manen som definierar fyra olika reflektionsnivåer.
Den första nivån kan liknas vid Tillers första nivå, d v s denna nivå svarar mot ett vardagligt
handlande och tänkande. Här är reflektionen omedelbar och blir oftast inte uppmärksammad
av individen. Handlandet sker rutinmässigt utifrån vanemönster och vardagstänkande. På den
andra nivån fokuseras tekniker och metoder för att uppnå vissa mål. Reflektionen rör här
frågor som har att göra med hur man ska utveckla färdigheter och kunskaper, som andra har
bestämt. Reflektionen kan här ses som en uppräkning av erfarenheter och händelser som gör
att praktiska tips och tumregler formuleras. Reflektionen på de två översta nivåerna kan sägas
vara lösningsfokuserade. Även denna nivå stämmer väl in med Tiller.

På den tredje nivån skiljer sig reflektionen sig åt jämfört med de två tidigare på så vis att
den blir mera komplex och ”...uppmärksammar relationen mellan principer för den praktiska
verkligheten(underliggande teorier) och den praktiska verkligheten i sig.” (Alexandersson
1994:167) Reflektionen är här mer sammanhängande och systematisk runt både egna och
andras erfarenheter. Reflektionen tjänar här till att utveckla en mer teoretisk förståelse för det
dagliga handlandet, men även till att nå en kritisk insikt. Vid denna reflektionsnivån kan
praktiken belysas med hjälp av teorier kring denna. Det är inte heller ovanligt att ”…etiska
och politiska ställningstaganden på ett mera kritiskt sätt relateras till den professionella
yrkesrollen.”(Op.cit:168)

Den fjärde nivån innebär att man reflekterar över det egna medvetandet. Det innebär att
både vad man reflekterar över, samt hur man reflekterar över sitt arbete uppmärksammas. Hur
man reflekterar har att göra med huruvida man reflekterar mer ytligt eller mer djupgående,
men även om man ifrågasätter antaganden som skapats av individen eller om man
uppmärksammar sammanhang och helhet. Syftet med den fjärde reflektionsnivån är att
komma fram till” … ett mera självreflekterande angreppssätt för att förstå hur kunskap
fungerar i praktiken och hur den kan tillämpas till en aktiv förståelse av de egna
handlingarna.”(ibid)
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Metod

Aktionsforskning/ aktionslärande

Aktionsforskning är i Norden en relativt ny forskartradition inom utbildningssektorn, men i
England och Usa har aktionsforskning med inriktning mot skolutveckling funnits längre under
benämningen practitioner research. Denna har utgått ifrån John Deweys tankar. Karin
Rönnerman menar att att aktionsforskningen kan beskrivas ”… som en ansats som tar
utgångspunkt i praktiken, verkar för ett samarbete mellan forskare och praktiker och verkar
för en forskning som leder till förändring.” (Rönnerman 2004:13.) Det handlar alltså om att
förändra och utveckla sin verksamhet samtidigt som kunskap inhämtas om hur denna
förändring går till och vad som sker under processen.

Aktionsforskningen kan sägas ha ett bottom-up perspektiv, då den utgår ifrån
verksamheten och praktikern som ställer frågor och sedan agerar för en förändring i
verksamheten. Det handlar alltså om att förstå den egna verksamheten för att kunna agera för
en förändring, vilket skiljer sig från top-bottom perspektivet, då någon annan utomstående
bestämmer vad som ska ske i verksamheten.

Inom aktionsforskningen är det praktikern som beslutar vilka frågor man vill ha
kunskap om. En aktion, d v s handling för förändring, iscensätts för att följas genom
observationer, diskussion och reflektion, vilket leder till en ökad kunskap och insikt om hur
saker förhåller sig till varandra. På så vis skiljer sig aktionsforskningen från den traditionella
forskningen. Rönnerman (2004), menar vidare att forskarens roll inom aktionsforskningen är
att samarbeta med praktikern, t ex genom att handleda praktikern, men samarbetet kan förstås
se olika ut.

Tiller (2002) skiljer på praktisk och frigörande forskning. Den praktiska
aktionsforskningen innebär ett samarbete mellan forskare och lärare, där forskaren intar en
mer handledande roll och uppmanar lärarna till reflektion, medan i den frigörande
aktionsforskningen tar lärarna och skolledarna gemensamt ansvar för lärandet och
utvecklingen av praktiken. Denna forskning behöver, menar Tiller, en handledare, men denna
behöver inte komma utifrån utan lärarna och skolledarna kan själva inta den här rollen. Det
måste också finnas en systematik och kritisk reflektion i arbetet.

Tiller (2002) väljer vidare att ge forskarna ansvaret för det som betecknas som
aktionsforskning. När skolledare och lärare själva ägnar sig åt forskande aktiviteter väljer han
att kalla det aktionslärande, medan forskarna som arbetar på högskolorna får ta hand om det
som kallas aktionsforskning. Slutligen väljer han att definiera aktionslärandet enligt följande:

Aktionslärande kan definieras som en kontinuerlig lärande och reflektionsprocess,
som är stöttad av kollegor där intentionen är att uträtta något. Aktionslärandet
hjälper människor ut ur handlingsförlamade situationer och blir ett hjälpmedel för
att ta tag i sin omgivning i avsikt att förändra den till det bättre. (Tiller 2002:63.)
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I mitt arbete har jag haft stöd av en handledare ifrån Tromsö universitet och på så vis skulle
det kanske kunna sägas att arbetet har en aktionsforskande ansats. Å andra sidan menar Tiller
(2002) att när praktikern tar ansvar för lärandet och utvecklandet av praktiken så är det
aktionslärande. I mitt fall har arbetet i huvudsak varit en reflektionsprocess stöttad av mina
kollegor där jag agerat vägledare och därigenom väljer jag alltså att beskriva mig som
aktionslärande.

Validitetskriterier inom aktionsforskning/aktionslärande:

Då praktikerforskning skiljer sig ifrån traditionell forskning har denna forskning sina egna
validitetskriterier. En undersöknings trovärdighet kan därför diskuteras utifrån fem olika
validitetskriterier enligt Andersson, Herr och Nihlen (1994).

Den första är demokratisk validitet, vilken handlar om hur de deltagandes perspektiv tas
tillvara i undersökningen, d v s är de som berörs av studien involverade i den?
Nästa kriterium är resultatvaliditet och tar upp huruvida undersökningen eller studien har lett
till en lösning av problemet man studerat, och i så fall i vilken utsträckning detta har skett.
Processvaliditet är det tredje kriteriet och handlar om hur forskaren använder sig av olika
metoder för att ge djup i undersökningen. Genom så kallad metodtriangulering begränsas inte
forskaren till enbart en källa och trovärdigheten stärks. Den katalytiska validiteten innebär att
de deltagande i undersökningen fördjupar sin förståelse för situationen på så vis att de
omformar sin bild av verkligheten. Det sista validitetskriteriet i praktikerforskningen uppstår
då undersökningen granskas kritiskt av någon annan forskare eller kollega. Denna kallas för
dialogisk validitet. Hur jag kommer att förhålla mig till dessa validitetskriterier återkommer
jag till längre fram efter att aktionen och dess genomförande.

Vår aktion

Detta arbete har till syfte att föra oss som arbetslag framåt i vår profession, när varken
mötesstruktur eller innehåll finns i vårt nystartade lag. Aktionen består av en rad små aktioner
som under tiden har dokumenterats och analyserats av mig för att bereda väg för
nästkommande insats i arbetet. Grunden i aktionen har dock varit den samma hela tiden, d v s
att införa ett aktivt reflektionsarbete i arbetslaget för att se om detta kan hjälpa oss i arbetet
med att utveckla mötet och ge det struktur såväl som funktion och innehåll. Detta har skett
genom att över tid skapa följande aktiviteter:

• Införande av reflektionsbok
• Införande av reflektionsrundor under arbetslagsmötet
• Gemensam reflektion kring mötenas struktur och innehåll
• Införande av mötesreflektionsbok

I mycket har jag inspirerats av Åsa Söderströms modell(figur nedan). Den utgår ifrån ett
problem som definieras och kartläggs för att slutsatser skall kunna dras. Efter slutsatserna
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sätts åtgärder in, d v s någon slags förändring. När detta har skett kartläggs situationen
återigen för att slutsatser och lärdomar ska kunna dras . Slutligen omformuleras området och
de aktiva i processen kan ställa sig frågan hur de ska göra i fortsättningen.

Modell hämtad från Söderström
(2004:97.)

Genomförande och beskrivning av aktionen

Reflektionsbok

Vårterminen 06 föreslog jag att vi skulle införa en reflektionsbok i arbetslaget för att lagets
medlemmar skulle komma mer förberedda till mötena, detta eftersom vi upplevde att vi inte
hann träffas mellan lektioner utan bara sprang om varandra. Dessutom beslutade vi om en
gemensam mötesagenda för att skapa struktur och ge innehåll åt våra möten. Efter detta
dokumenterades samtliga arbetslagsmöten . Alla reflektionsrundor, samt övrigt mötesinnehåll
sparades för att senare analyseras av mig enskilt. I slutet av terminen gjordes en skriftlig
utvärdering över arbetslaget (se bilaga), som sammanställdes av mig för att se vad vi tyckt
och tänkt. Enligt Söderströms modell(se ovan) kan denna dokumentation och utvärdering
liknas vid kartläggning 1. I början av ht 06 tog jag upp diskussionen om att fortsätta skriva
och reflektera inför våra möten. Laget var inte villigt att reflektera på egen hand. Arbetet stod
stilla. Utifrån dokumentationen från vårens möten och utvärderingen fann jag att vår
uppfattning om vad vi trodde att vi hade gjort och utnyttjat tiden till under mötena inte stämde
med det protokollen faktiskt visade att vi använt tiden till. Jag kom enligt Söderströms modell
(se ovan) fram till slutsatsen att vi på något vis brast i medvetande. För att skapa medvetenhet
sammankallade jag därför till en halv studiedag som kom att äga rum efter skoltid i slutet av
september 2006.

En halv studiedag i ökad medvetenhet
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Studiedagen inleddes med att jag återgav vad vårens utvärdering av arbetslaget hade gett.
Därefter delade jag in laget i två mindre grupper som fick var sitt exemplar av vårens samlade
dokumentation av mötena. Vardera gruppen fick till uppgift att med hjälp av olika
överstrykningspennor identifiera mötesinnehållet i följande kategorier:

• Pedagogik
• Samarbete
• Praktiskt akuta saker
• Pålagda uppgifter att avverka från skolledningen

Därutöver fick grupperna i uppgift att markera i mötesdokumenten vad de tyckte hade varit
relevant mötesinnehåll. Ordentligt med tid togs i grupperna och när båda grupperna var klara
samlades vi återigen för att diskutera vad vi kommit fram till. Uppgiften gav samtliga ett
uppvaknande. Det blev tydligt vad som upptagit vår tid och vi stannade upp och funderade
vad vi kunde lära utifrån det och hur vi skulle agera för att utvecklas som lag framöver.
Vi började med att konstatera bristen på ansvar i mötesdeltagandet. I dokumentationen fann vi
flera lösa trådar, d v s saker vi hade beslutat att arbeta vidare med, men som vi sedan inte gjort
något åt. Det ansågs i gruppen att vi behövde bli bättre på att:

• följa upp beslut
• etablera rutiner och vanor.

Återigen togs arbetslagets mötesinnehåll upp och frågan om varför vi inte hade hållit vår
dagordning, som vi gemensamt beslutat om inför vårterminen 06. Den ena gruppen hade
under uppgiften diskuterat detta och funnit, att vi behövde någon som tog på sig
ledarfunktionen i laget. De ansåg att det var därför vi hade brustit. Enligt Söderströms modell
var jag inte längre ensam om mina slutsatser och vi gick tillsammans vidare för att försöka
åtgärda dem.

Åtgärder- Att införa en arbetslagsledare och mötesreflektionsbok

Efter studiedagens slut etablerades återigen en ny mötesstruktur, och då gruppen utsett mig till
arbetslagsledare, tog jag tillfället i akt att återinföra reflektionsboken, men i en annan form.
Då jag ansett att gruppens medlemmar tidigare inte varit närvarande i besluten och agerat
aktivt i att följa upp det vi sagt och gjort krävdes ett ökat medvetande och tänkande kring det
vi gör. I slutet på varje arbetslagsmöte ägnades hädanefter 10-15 minuter till att skriva dagens
tankar efter mötet. På så vis ville jag försöka skapa en kollegial medvetenhet om mötenas
innehåll, men även en ökad delaktighet. För att undvika att böckerna förlades och tappades
bort, vilket skedde förra gången vi arbetade med reflektionsböcker, samlade jag in böckerna
efter varje möte. Att jag samlade in böckerna hade ytterligare fördelar, då deltagarna även
kunde skriva ner tankar och frågor de ville ta upp på följande möte. Det fanns dock en
nackdel med detta att jag samlade in böckerna, nämligen att en del kollegor kanske inte skrev
vad de egentligen tyckte och tänkte, men jag anser inte att detta har utgjort något bekymmer
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då alla i detta läge varit medvetna om vad boken skulle användas till. Genom skrivandet i
reflektionsböckerna påbörjades omedelbart nästa kartläggningsfas.(se modell)

Ett utvärderingstillfälle

Vid sista arbetslagstillfället i december 2006 tog vi oss tid till att enskilt läsa igenom våra
reflektionsböcker för att se hur tankarna hade gått under hösten. När alla hade fått tid att läsa
och begrunda togs tid till att enskilt sammanfatta innehållet i böckerna och se hur känslorna
för mötena hade varierat under terminen. Därefter gick vi laget runt, och var och en fick
berätta om vad den hade upplevt och reagerat över vid läsningen av reflektionsboken. Härur
drogs nya lärdomar och slutsatser.

Vårterminen 2007- mot nya mål

Vårterminen 07 inledde vi med att återuppta vad höstens utvärdering, med
reflektionsböckerna som bas, hade gett och beslutade att ägna våren åt att försöka lägga en
grund till ett mer ämnesövergripande samarbete. I vårt arbete tog vi alltså ett steg framåt och
ett nytt varv påbörjades i modellen. Jag föreslog att vi skulle presentera våra respektive ämnen
för varandra under ett antal arbetslagsmöten för att ge varandra en inblick i ämnesinnehåll och
arbetssätt. En tidsplan gjordes för när alla skulle presentera sina ämnen. Efter varje
presentation ombads var och en att skriva ner tankar som hade kommit upp. Därefter gick vi
laget runt och delgav våra tankar. Den som presenterat ämnet fick sista ordet och gavs
möjlighet att knyta ihop samtalet. Att var och en fick skriva ner sina tankar enskilt innebar att
alla blev delaktiga i den kommande rundan, samtidigt som var och en gavs möjlighet att
fundera kring eventuella likheter i bedömning, ämnesområde eller samarbetsmöjligheter. Det
fanns ytterligare en fördel med att detta skrevs ner, eftersom dokumentationen kan ligga till
grund för fortsatt arbete framöver.

Arbetslaget har när de under våren läst utkast till denna uppsats, av egen kraft och vilja
utan min uppmaning svarat på de en gång tidigare ställda frågorna i bilaga 1, vilket inte var
min ursprungliga intention, men ändå gav mig ytterligare underlag för hur utvecklingen i
arbetslaget gått framåt. Därför kommer jag att presentera detta i resultatdelen.

Min roll i aktionen

Då mitt arbete tog sin utgångspunkt i mitt arbetslag och dess utveckling, såg jag det som
självklart att använda mig av en kvalitativ metod, dels beroende på studiens art, vars resultat
är svåra att mäta kvantitativt, dels beroende på antalet deltagare. Eftersom jag som praktiker
är en del av processen ute på fältet, är det viktigt att vara öppen mot mina kollegor och
medarbetare om vad jag gör. De är därför väl förtrogna med arbetet, och jag beskriver mig
själv som en fullt deltagande observatör. En deltagande observation innebär enligt Stensmo
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(2002) att forskaren måste delta i verksamheten och dela aktörernas liv i någon mening under
längre tid. Vidare innebär en deltagande observation att observatören måste kunna distansera
sig. Stensmo visar genom nedanstående bild att den deltagande observationen är en treställig
relation mellan mig själv(subjektet), de andra(subjekten) och det gemensamma
sakförhållandet d v s objektet.

(Stensmo 2002:119.)

Bilden visar hur jag är deltagare likväl som de andra i arbetslaget och hur vi har ett
gemensamt sakförhållande d v s arbetet i arbetslaget.
Jag är med i processen, dokumenterar och reflekterar över den, men jag tar även ansvar för att
vi som arbetslag distanserar oss emellanåt genom att stanna upp och titta tillbaka för att så
småningom kunna gå vidare. På så vis tar jag ansvaret för att leda lärandet i gruppen genom
att tvinga dem till reflektion. Det bör påpekas att inte bara jag, som subjekt, utan även de
andra i arbetslaget, d v s övriga subjekt (se bild ovan), distanserar sig emellanåt för att se på
det gemensamma sakförhållandet. Detta har skett genom att jag har låtit de deltagande ta del
av och kommentera dokumentationen som gjorts, bl.a. utvärderingen av vt06 och den samlade
dokumentationen från vårens möten.  De har även fått granska och kommentera
reflektionsböckernas innehåll över tid. Dokumentationen som har legat till grund för denna
uppsats har alltså bestått av följande komponenter:

• Min personliga loggbok, där jag har dokumenterat mina tankar och funderingar efter
hand för att följa processen.

• Dokumentation över arbetslagsmötesinnehåll, vilken användes för att analysera,
kartlägga och synliggöra vårens möten.

• Skriftlig utvärdering bilaga 1. Denna användes för att sammanfatta resultaten av
vårens möten.

• Deltagarnas arbetsreflektionsbok under hösttermin och vårtermin 06/07

Tidigare har jag redogjort för aktionsforskningens validitetskriterier. Nedan har jag därför för
avsikt att diskutera trovärdigheten i mitt arbete och på vilket sätt mitt tillvägagångssätt kan
sägas uppnå dessa kriterier.

Jag (subjekt) Den andre
(subjekt)

Gemensamt
sakförhållande
(object)
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Att mitt arbetslag har fått vara med och kommentera mötesdokumentation och
utvärderingsunderlag anser jag ha styrkt mina iakttagelser. Kommenterandet har skett dels i
gruppform, då de i två mindre grupper gemensamt granskade vårens dokumentation, och
därefter i storgrupp allihop tillsammans. Då deltagarna iakttog och såg samma fenomen som
jag, menar jag att jag nått katalytisk validitet, eftersom det gav de deltagande en ny bild av vår
verksamhet och vad vi hållit på med, och ledde till att vi blev förmögna till att förändra den.

” Cathalytic validity is”the degree to which the research process reorients, focuses,and
energizes participants toward knowing reality in order to transform it”(Lather,1986,p272)
…/All involved in the research should deepen their understanding of the social reality under
study and should be moved to some action to change it. (Andersson och Herr 1994:31–32.)

Anette Olin (2004) beskriver denna validitet i sin artikel och menar att ” Den katalytiska
validiteten stärks i den mån som forskningsprocessen påverkar deltagarna till att omvärdera
sin bild av verkligheten för att kunna förändra den.” (Olin 2004:4.)

För att nå processvaliditet har jag i mitt arbete inte bara använt mig av mina egna
loggboksanteckningar utan också involverat de deltagande i skrivandet genom de så kallade
arbetslagsreflektionsböckerna. De data som jag fått ur dessa olika källor har jag även kunnat
ställa emot de skriftliga utvärderingarna, och på så vis menar jag att jag har nyttjat den så
kallade metodtrianguleringen för att skapa djup. Vidare har deltagarna fått läsa denna uppsats
under skrivandets gång för att kunna bekräfta eller kritisera sanningshalten i den och då de
menat att jag beskrivit vårt arbetslagsarbete väl, anser jag att validiteten stärkts ytterligare.

Resultat

Då mitt arbete över tid har haft olika inriktningar kommer olika resultat att presenteras under
denna rubrik för att sedan analyseras och diskuteras. Till att börja med kommer jag att
koncentrera mig på reflektionsboken, som arbetslaget arbetade med under våren 2006.
Därefter kommer resultatet av utvärderingen våren 2006 presenteras. Sedan utvärderas
resultatet av höstens mötesreflektioner och vårens spontana utvärdering, innan jag beskriver
vad vi är i gång med nu under våren 2007.

Reflektionsbokens plats och innehåll på våra möten vt2006

Under våren ägde tolv stycken arbetslagsmöten rum. Vid fem av dessa genomfördes ingen
reflektionsrunda. Detta var under senare halvan av terminen. Då jag under terminen
dokumenterat reflektionsrundorna och mötena i helhet, har jag här för avsikt att beskriva hur
dessa rundor avlöpte. Jag tänker därför inte beskriva resterande innehåll vid mötena.

De första gångerna var bristen på reflektion i reflektionsboken påtaglig, då vi, när vi
gick laget, runt konstaterade att reflektionerna var mer av gnällkaraktär. Dessa kunde vara
personliga konstateranden som ”Jag känner mig tom”, ”jobbig vecka nu… SNÖ” eller ”…
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vilket tjat det var på informationsmötet innan”. Reflektionerna låg alltså åt det rent uppgivna
hållet, även om det en eller annan gång även kom kommentarer som. ”I dag har jag haft
alldeles underbara lektioner.” Dock stannade det vid dessa konstateranden och vi gick raskt
vidare.

Några tillfällen med akuta bekymmer

Vid tredje tillfället innehöll reflektionsrundan även mer akuta bekymmer. Det blev inte bara
gnäll utan här kom vi in på vad Tiller avser vara den första reflektionsnivån. (2002:37.) Ur
rundan dyker det upp frågor av det mer praktiska slaget som hur vi ska lösa
mentorsfördelningen. Någon reflekterar lite över svårigheten att inte arbeta fullt och att man
inte har koll på vad som händer i verksamheten. Reflektionen är därför av mer
lösningsinriktad karaktär”… använd mailen oftare för information”.

Vid det fjärde tillfället gav reflektionsrundan förutom exempel på Tillers ojoj-nivå
(2002) utrymme för en längre diskussion, då en i laget funderade över: ”Hur bemöter man
elever som inte gör läxan” En elev kom alltid och lade huvudet på sned och förklarade varför
den inte hade gjort läxan. Läraren såg detta som ett bekymmer, då eleven inte klarade ämnet
så bra och att detta så småningom skulle kunna leda till att eleven fick sådana kunskapsluckor
att målen inte skulle nås. Härur inleddes en diskussion om förhållningssätt, planering, om
läxor och eget arbete-tid.

Gången därpå fastnade reflektionerna kring konflikthantering och begreppet kunskap i
handling. En lärare utgick ifrån ett konkret exempel i undervisningen, där han aktivt arbetat
med bemötandet av en elev för att nå framgång. En annan hade tagit fasta på en situation på
skolan den senaste veckan. Främlingsfientliga tendenser hade blossat upp och blivit synliga.
Reflektionen var till stor del lösningsfokuserad och mynnade ut i en diskussion om hur vi
skulle hantera situationen på ett bra sätt. Organisationen EXIT diskuterades som ett
komplement i arbetet mot främlingsfientlighet. Förslaget stannade dock inom rummets väggar
och inga vidare initiativ kring detta togs under våren.

Ett försök att agera aktör och ta reflektionen ut i praxis.

Den sjunde träffen vi hade kom att kretsa mycket kring lustpedagogik, men även om
jämställdhet och ordningssinnets betydelse för inlärning. En elev i år 9 hade veckan
dessförinnan utryckt till läraren att han var missnöjd med sin handstil.” Du, jag slarvade när
jag skulle lära mig att skriva t, för läraren sa att när vi var färdiga fick vi gå ut och leka, så jag
bara hastade igenom det, medan tjejerna, de gjorde det hela noggrant. Det var ju klart att man
ville leka. Varför gjorde hon så? ” Detta relaterades till veckans fenomen d v s förberedandet
inför de nationella proven. Eleverna var trötta på att förbereda sig inför dem, trots att de själva
hade talat om vid planeringen av terminen att de ville ha uppgifter att träna på.
Reflektionsrundan resulterade i ett givande samtal där vi fick fram en hel del tankar att
fundera vidare på. Hur får vi med oss eleverna när t o m det de själva önskar att
undervisningen ska innehålla upplevs som jobbigt, tråkigt och leder till att de tappar fokus?
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Denna klass ledde oss vidare in på nästa lärares reflektion. ”Förmågan att sortera och hålla i
ordning har med prestation att göra. Denna elevgrupp brister i detta. Hur lär vi dem detta?
Varför har just dessa elever inte med sig detta?”

En tredje lärare tog upp jämställdhetsbegreppet i klassrummet. Det upplevdes att
killarna i år nio krävde så otroligt mycket uppmärksamhet. Var hamnade tjejerna någonstans?
Fick de den hjälpen de behövde eller var det så att lektionerna oftast gick ut på att hålla
killarna i schack? Vi i gruppen tyckte att detta skullle vara intressant att undersöka närmare.
Vi beslöt att vi skulle gå in och observera skeendet i våra tre klasser under en period, för att se
hur det verkligen var. Var det så även i de andra klasserna? Vem fick nyttja lärarens tid och
till vad? Vi såg över våra scheman och fann tre tillfällen när vi skulle kunna gå in och
observera varandras lektioner. I år 8 skulle vi för att lösa observationstimme prata med en
undervisande lärare, som inte ingick i vårt arbetslag, men som hade klassen i SO. Inspirerade
av uppgiften gick vi sedan vidare.

Mötet därpå hade en lärare varit och besökt en klass. Läraren tyckte att detta hade varit
mycket roligt och lärorikt. Även den undervisande läraren tyckte att det hade varit kul med
besök. En annan hade läst att den upplevda skillnaden i uppmärksamhet mellan tjejer och
killar i klassrummet var kopplad till ansvar, men mindes inte riktigt resultatet. En lärare
tipsade om en bok som Liza Marklund hade skrivit som tog upp ämnet. Det fanns intresse för
att läsa utdrag ur denna.  För en gångs skull var vi fokuserade kring ett ämne och arbetade
utifrån det. Mötet fortsatte att kretsa kring genusperspektiv, och i slutet kom idén upp att vi
skulle sätta ihop en enkät och fråga eleverna hur de upplever fördelningen av
uppmärksamheten i klassrummet. Detta skulle vi arbeta vidare med nästa gång. Alla, som
hade fått i uppdrag att besöka varandras klasser och observera hade inte haft tillfälle att göra
det än. Redovisningarna sköts på tiden, då vi kom fram till att vi behövde mer och bättre
underlag för att se något tydligt mönster. Från att ha famlat i mörker och kommit med
reflektioner som enligt teorin inte är några egentliga reflektioner, hade vi lyft oss och tagit oss
upp på erfarenhetslärandets trappsteg. Vårt gemensamma fokus på genusperspektivet skulle
leda till att vi tillsammans skulle göra några erfarenheter och förhoppningsvis lära oss av dem.
Jag personligen kände att nu hade min målsättning om att öka reflektionen äntligen burit
frukt. Äntligen hade vi kommit någonvart.

Vad hände då med vårt arbete? Efter det sista fruktbara mötet gick vi på en veckas
semester. Personligen tog jag lite tjänstledigt och utökade min semester med en och en halv
vecka. När jag kom tillbaka var reflektionsrundan som bortblåst. Alla hade ännu inte hunnit
vara med i varandras klasser, och ämnet som vi brunnit för och engagerat oss så i föll
efterhand i glömska. Ingen drev på det hela. Enkäten som vi skulle tillverka och dela ut togs
aldrig upp. Litteraturtipset, som vi alla skulle läsa, glömdes också bort. Resterande del av
terminens arbetslagsmöten ägnades helt åt andra saker. Elevvård, information,
tjänstefördelning, praktiska saker som niornas lunch, teaterbesök, avslutningen mm.
Idékläckning och grundplanering inför höstterminens startdagar upptog också arbetslagets tid.

Analys av reflektionsrundan vårterminen 06

När reflektionsboken infördes i början av våren 2006 blev det tydligt att arbetslaget brast i
reflektionsförmåga, då reflektionen helt uteblev eller stannade upp vid vad Tiller (2002)
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menar med reflektioner av mer lösningsinriktad karaktär. Vad berodde detta på? En möjlig
förklaring till bristen på reflektion kan vara gruppen som konstellation. Att som ny i en grupp
behöva öppna sig och dela med sig av sina tankar och erfarenheter när man fortfarande
befinner sig i den så kallade tillhörarfasen, enligt Schutz grupputvecklingsmodell (Aili m fl
2003) kan kanske kännas skrämmande och utlämnande för vissa. Det kanske inte känns
möjligt att öppna sig förrän gruppen har stabiliserats något och rollsökningsfasen eller
tillhörarfasen har inträtt. Å andra sidan kanske det kan vara så att gruppen utvecklas på ett
annat vis om man arbetar med detta.

En annan möjlig förklaring till bristerna i reflektion kan ha med erfarenheter och
kunskap att göra. I vårt nya arbetslag var vi inte bara nya för varandra i gruppen, utan vi hade
också en del olika erfarenheter med oss in i gruppen. Blossing (2003) skriver om
professionellt samarbetande skolor och särboskolor. Kanske kan det även vara så att en skola i
sin organisation rymmer grupperingar som är mer samarbetande och öppna för granskning
och diskussion än andra grupperingar, vilka är mer stängda och ensamarbetande i sin struktur.
Den enligt Hargreaves (1998) påtvingade kollegialiteten har nog på många sätt varit en
dominerande kultur i de gamla arbetslagen. I så fall visar det sig kanske också i hur vi
utnyttjar möjligheterna att lära av våra erfarenheter. Om en lärare har befunnit sig i en
särboliknande kultur, har hans/hennes erfarenheter knutits till detta. Vardagslärandet, som
Tiller(1997) menar är så viktigt för att skapa utveckling och lärande, har kanske inte getts
samma utrymme i de gamla arbetslagen på vår skola, vilket lett till att lärandeprocessen
stannat av. Att reflektera över och åskådliggöra sitt tänkande och handlande har nog känts
motigt och svårt emellanåt på grund av detta, men också på grund av att vanan inte har
funnits. Jag vill se det som en kombination av att vi som grupp blivit tryggare samtidigt som
övning ger färdighet. Trots detta så uteblev reflektionsrundan under senare delen av terminen
då jag inte manade på arbetet. Detta anser jag kan tyda på ett litet passivt motstånd som gärna
bortförklaras med tidsbrist.

Utvärdering av arbetslaget juni 06

Med terminen som varit kändes det som om vi behövde samla ihop oss igen. Vad tänkte vi
och vad tyckte vi att vi åstadkommit? Jag satte ihop en utvärdering som arbetslagets
medlemmar fick besvara skriftligt, enskilt. (Se bilaga) Fem deltog och lämnade in. Nedan
följer resultatet av utvärderingen.

Till att börja med var arbetslagets medlemmar nöjda med varandra på det personliga
planet, då det framkom att vi var ”ett gott gäng”. Däremot, sågs det som ett stort bekymmer
att inte alla var närvarande på mötena. Att några uteblev från mötena eller hade förhinder att
närvara sågs som den främsta orsaken till att samarbetet inte hade fungerat tillfredsställande.
”Det är sällan som alla är med, och att ta upp ämnesövergripande områden har inte känts
meningsfullt” I utvärderingen framkommer även genomgående en inställning att det är annat,
som kommer emellan, som gör att mötena haltar.

Då vi började arbetet tillsammans hade vi en del gemensamma förväntningar på vad
arbetslagstiden skulle innehålla. Tre punkter dominerade: samarbete, planering och elevvård.
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Samtliga var eniga om att vi lyckats bra med elevvårdsarbetet, och att det i mycket var
eleverna som vi hade prioriterat att samarbeta kring. Arbetslagets litenhet sågs här som något
positivt, eftersom det var lätt att komma till tals och eleverna var få. Samtidigt fanns ett
missnöje bland de lärare som inte undervisade alla elever.

Planering och samarbete över ämnesgränserna hade inte fungerat alls, vilket var till
besvikelse för lagets medlemmar. ”Jag hade väntat mig ett nära samarbete med nästan alla i
klassen undervisande lärare.” Några tankar om vad som gjort att det inte har fungerat delges.
”Många av oss har viljan, men inte riktigt orken eller lusten att driva det.”  Dessutom skylls
en del på skolledningen som flera anser tar plats i mötena. En person menar att vi inte följer
upp de frågeställningar och bekymmer som tas upp. ”Det känns som om det rinner ut i
sanden. En fråga tas med för att undersökas, men till nästa gång har vi glömt den.”
När reflektionsbokens plats och syfte begrundas i utvärderingen blir det tydligt att själva
reflektionsrundan har upplevts som något positivt, då den har hjälpt till att ge stöttning och
förståelse för olika personer i arbetslaget. En menar att det har gett högre kvalitet i
verksamheten ”att ta upp sådant som man själv funderat över och dessutom skrivit ner tycker
jag ger en högre kvalitet.” Samtidigt blir det tydligt att boken inte tagits på så stort allvar av
vissa, vilket jag anser kan förklara bokens frånvaro under mötena och alla de så kallade icke-
reflektioner som tagit plats under rundan. Det är lätt att se att boken inte utnyttjats till fullo av
alla och förklaringar ges. Den främsta orsaken är brist på tid och stress. Återigen dyker det
upp tankar om hur jobbigt det är att inte arbeta full tid. Samtidigt finns ett motstånd mot att
skriva. ”En tänkt reflektion kanske man kan hinna varje gång, men inte att skriva.”

Utvärderingen avslutas med att vi funderar över vårt sätt att hålla möte. I formen att
hålla möte har de deltagande mycket att önska. Strukturen upplevs som något problematiskt,
och tre av de svarande är inne på disciplin och ansvar. Det behövs en bättre dagordning och
att någon tar ansvar för att den följs. Två personer efterfrågar en samordnande funktion i
arbetslaget som ska ”… hålla ordning och reda så att vi gör det vi ska. ”Det efterfrågas även
personligt ansvarstagande bland deltagarna; ”informera övriga om man ej är närvarande på
mötet.” Dessutom kommer en del tankar om innehållet upp till ytan. ”Har vi arbetslag för att
det ska vara arbetslag – alltså en helt separat institution med egna mål och eget liv? Eller ska
arbetslag vara en tillgång och hjälp i vårt arbete med eleverna och deras lärande? Jag skulle
vilja att arbetslag ska vara mera av det sistnämnda och att vi ska jobba åt det hållet. Ett bra
sätt är att vi vet vad eleverna gör på de olika lektionerna -kursplaneringar med diskussioner
om hur vi skulle kunna samarbeta. Vi började med det i höstas, men fortsatte inte.”  ”Kanske
behöver vi bestämda tillfällen med ämnesövergripande och samarbete som tema” ”Vi måste
stå på oss att vår tid är viktig.”

Analys av utvärderingen

Vårt första arbetslagsår försätter oss i en märklig situation. Vi lider av en slags påtvingad
kollegialitet(Hargreaves 1998) samtidigt som vi strävar efter en slags samarbetskultur. Som
kollegor emellan har vi en frivillig vilja att samarbeta i det arbetslag som administrationen har
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beslutat att vi ska arbeta i. Vi respekterar varandra och har en vilja att utföra arbete
tillsammans samtidigt som vi inte riktigt förmår. Mötestiden är administrativt reglerad,
samtidigt, som den inte ger alla möjligheten att deltaga. Det obligatoriska deltagandet som
kännetecknar den påtvingade kollegialiteten blir inte obligatoriskt, eftersom en del kan välja
att stå utanför, medan andra i arbetslaget som vill vara delaktiga i mötena inte får. Gruppen
blir i sin litenhet för liten och blir i enlighet med var Malthén (1992) uttrycker mer
socioemotionellt inriktad än inriktad på prestationer. Detta kan förklara varför ”viljan, men
inte riktigt orken eller lusten” finns.

Det som gör att vi kan sägas sträva mot en samarbetskultur är vår fria vilja och våra
intentioner. Vi har själva bestämt vad vårt arbetslag skall innehålla. Vi vill mycket och har
egna idéer i arbetslaget, men på något sätt upplever vi att skolledningen styr och ställer och tar
vår tid i anspråk. Den påtvingade kollegialiteten gör sig återigen påmind, när en av
arbetslagets deltagare ställer frågan:”Har vi arbetslag för att det ska vara arbetslag – alltså en
helt separat institution med egna mål och eget liv? Eller ska arbetslag vara en tillgång och
hjälp i vårt arbete med eleverna och deras lärande?” Har vi i arbetslaget upplevelsen av att vi
är vad Hargreaves beskriver som ”en trygg administrativ simulering av samarbete” (1998:
208) Istället för att bygga ett spontant och oförutsägbart samarbete ersätts samarbetet av ”…
samarbetsformer som är fastställda, begränsade och konstruerade av administrationen.” (Op.
cit: 208) Den fastställda begränsningen och konstruktionen ifrågasätts. Inslaget av reflektion
på mötena har enligt min uppfattning, mottagits positivt, samtidigt som det nya arbetslaget
haft ett märkbart motstånd till att skriva. Hargreaves (1998) menar att det finns en del risker
med samarbete, vilka kan vara skadliga och improduktiva för lärare. En av dem är när
samarbetet begränsas och blir bekvämt och självbelåtet. D v s att man t ex undviker samarbete
i form av systematiska gemensamma reflektioner, något som befrämjar moraliskt stöd och
idéer. Reflektionen och uppdraget att skriva har kanske känts som något ytterligare påtvingat i
gruppen. Bakgrunden är ju trots allt den att jag kommer ifrån ett arbetslag där vi tidigare
arbetat med att reflektera, och hamnar i ett nytt lag med nya medarbetare som inte har arbetat
med detta tidigare. Kanske krävs det en gemensam syn på reflektionen och dess funktion när
vi går vidare. Hargreaves(1998) tolkar Huberman och menar att ” de flesta lärare antagligen
bara kan samarbeta effektivt om de i stort sett har samma pedagogiska grundsyn eller
undervisningsstil” (Op.cit:218.) Kanske gäller detta även vårt arbete med reflektion; att vi
måste ha en slags gemensam förståelse eller samsyn för att arbetet med reflektionsboken skall
vara effektivt och fruktbart för oss?

Reflektionsbokens innehåll ht 06- vad kom ut av den?

Höstterminen 06 fick reflektionsboken både ett nytt innehåll och ett nytt värde för oss i
arbetslaget. Då vi i början av hösten klagade på brist av struktur och uppföljning blev det
naturligt att reflektera över hur mötena hade varit och upplevts i boken. Samtidigt gavs plats
för andra tankar som fördes upp som önskemål inför framtiden.
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I det stora hela kan sägas att arbetslaget har blivit säkrare och deltagarna har haft ett
större fokus på arbetet jämfört med tidigare. Det har också framkommit att deltagarna känt att
vi varit på väg framåt i arbetet, samtidigt som det finns mycket mer att önska. Att införa en
ledare och en ständig sekreterare har upplevts som något positivt i laget, vilket har hjälpt oss i
arbetet att etablera en struktur. Däremot kan denna struktur förbättras ytterligare, vilket
påpekas av en av deltagarna” Jag skulle nog vilja att vi kunde följa dagordningen tydligare…”
I förhållande till våren 06 har vi dock blivit mycket bättre på att följa upp ärenden så att inte
saker och ting ”hänger i luften”. Detta kan konstateras genom att vi under hösten genomfört
temadagen med Exit, som ”tappades bort” under våren. Likaså har vi fokuserat, genomfört
och planerat två utflyktsdagar tillsammans, vilket stärkt oss. Detta tar flera upp i sina
reflektionsböcker som något positivt.” Positivt att de elevaktiviteter vi gjort blivit så bra och
att arbetslaget fungerar så bra ihop.”

Reflektionsboken har också blivit ett forum för att skriva av sig i. Det har funnits
perioder/tillfällen under hösten då skolan i stort har varit i gungning, och då har vissa av oss
skrivit av sig och lättat sitt hjärta. Känslor som har svallat upp inom oss har fått ta vägen
någonstans, och förhoppningsvis har det hjälpt oss att kanalisera vår ilska och besvikelse, så
att vi har kunnat använda arbetslagstiden till annat än att inta offerrollen.

Reflektionsboken visar också på hur vi känner inför vårt arbetslag och vilka problem vi
upplever. Till exempel har det framkommit att någon känt sig mindre delaktig, beroende på
att personen inte undervisar så mycket. Genom att framföra detta i boken kommer problemet
upp till ytan och vi kan gemensamt arbeta för att åtgärda och förbättra situationen. Samtidigt
visar detta att deltagarna själva skriver och reflekterar över sitt eget deltagande i mötet, alltså
på en ny slags medvetenhet kring mötet och deltagandet. ”Det tog för mycket tid, men jag får
skylla mig själv…” ” Lite mindre arbetsdisciplin denna gång, men bra stämning.” ”Bra möte
fast det bara var en timma pga. APT. Vi punktade av snabbt i början och inte en massa
onödigt prat.” Denna insikt fanns inte i arbetslaget på samma vis för ett halvår sedan.

Då vi tidigare känt att elevvården fungerat relativt bra, men att vi har varit dåliga på
uppföljning kan jag utifrån reflektionsböckerna se att vi visar tendenser till att ha blivit bättre
här. Det nämns ofta att vi ska ta med oss något att tänka på angående en viss elev för att
veckan därpå avrapportera hur det har gått. De elever som har varit uppe på dagordningen har
följts upp i högre eller lägre grad under terminen. En elev har varit uppe till diskussion ett
antal gånger och har tagit tid på mötena, men under hösten har vi börjat ta lärdom av varandra
kring denna elev. ”Det känns bra att återkoppla igen, men X tog alldeles för lång tid. Det är ju
så viktigt med dokumentation och att arbetslaget har diskuterat och kommit fram till några
lösningar. Det gjorde vi ju nu med X- i alla fall hur vi skall gå vidare.” ”Att börja med
återkoppling är bra, jag känner hopp inför arbetet med X även om vi kanske har olika syn på
problemets ursprung. Är skeptisk mot teorier och tror/hoppas att vi når X med konkreta mål
och direkt återkoppling.” På så vis har vi blivit lite bättre på att fånga upp, men vi har
fortfarande en hel del att lära.

I slutet av december 2006 var vi mogna att ta in ett gemensamt område att arbeta vidare
med i arbetslaget och samla reflektionen kring.
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Våren 2007 ett nytt steg tas

 Då vi, när vi utvärderat och granskat våra mötesreflektionsböcker, sett att vi inte har pratat så
mycket gemensam pedagogik under hösten och planerat undervisningsområden över
ämnesgränserna, har vårens projekt blivit att försöka ta in detta i arbetslaget. För att underlätta
detta arbete beslutade vi att varje lärare utifrån sin ämneskompetens skulle lägga fram sitt
ämne och dess innehåll för oss andra utefter en plan under början av vårterminen och fram till
påsk. Här igenom hoppades vi kunna kartlägga det eleverna läser och binda ihop ämnena mer
med varandra.

Samtidigt kan det kanske ge oss mer kunskap om bedömning och innehåll, vilket kan
vara till hjälp i det framtida elevarbetet. Ett nytt varv i loopen har alltså påbörjats.
Detta arbete har inte riktigt följt tidsplanen, beroende på sjukdom och akuta pålagor, och
kommer troligtvis inte att vara klart förrän i maj som det ser ut nu. Hittills har det upplevts
mycket positivt. Trots att bara några ämnen har lagts fram har en rad förslag kommit fram för
hur vi kan hjälpas åt att binda ihop undervisningen. Dessutom har vi i arbetslaget fått en större
förståelse för ämnenas karaktär och bedömningsgrunder. När No-läraren presenterade sitt
ämne förstod vi att hon upplevde att ämnet fick mindre och mindre experimenterande
karaktär, då hon inte kunde låta eleverna laborera så mycket som hon ville pga. klasstorleken.
Många anknytningspunkter dök upp i de olika ämnena och både hemkunskapen och slöjden
såg möjligheter att hjälpa till och erbjuda laborerande moment som sedan kunde diskuteras i
No-undervisningen. Det framkom också att vi skulle kunna göra stora planeringsark för varje
årskurs för att hjälpas åt och knyta an till varandras ämnen mer.

Utvärdering igen- ett bevis på förbättrad återkoppling

Under våren har jag låtit gruppen att läsa mitt arbete för att kritiskt granska mitt skrivande.
Detta resulterade i att deltagarna spontant också svarade på frågorna i bilaga 1, vilka de
besvarade för cirka ett år sedan. Detta var inte min ursprungliga intention, men gav mig ändå
bevis på hur utvecklingen i arbetslaget har gått framåt, och därför har jag sammanställt dessa
resultat och valt att ta med dem i detta arbete.

Till att börja med är medlemmarna, som tidigare framkommit nöjda med arbetslaget.
Det påpekas att vi är är trygga och ärliga mot varandra och att vi visar på ” en vilja att arbeta
tillsammans både vid möten och tillsammans med elever.” Angående strukturen och
innehållet kommenteras: ”Äntligen börjar vi få bra struktur” ”Helt strålande ide´att var och en
får ta upp sitt ämne och dela med sig. Tänk egentligen vad vi kan lite om vad alla gör.” Att
ämnespresentationerna i arbetslaget hittills har tagits emot positivt instämmer samtliga i,
samtidigt som detta har gett framtidstro.” Pedagogiskt samarbete har vi arbetat med i
varierande omfattning, men efter vårens pedagogiska runda i arbetslaget så kommer vi nog att
utveckla samarbetet.” Att många tankar rör sig kring den kommande ämnesövergripande
planeringen är tydligt. ”Det där med stor planeringsplansch, strålande att äntligen kunna
arbeta mer ämnesövergripande”. Andra är mer modesta:” diskussionerna om pedagogiska
planeringar och samarbete har startat bra, men vi har inte följt upp så mycket i praktiken.”
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När reflektionsboken kommer på tal är åsikterna fortfarande något spretiga, och det som
jag tidigare uppfattat som ett innerligt positivt samtycke vacklar något. Det framkommer att
reflektionsarbetet har givit deltagarna ”insyn i kollegors arbete och deras känslor, tankar kring
elevvård.” Efter att deltagarna har läst uppsatsmaterialet dyker tankar upp hos en av dem att
gruppen kanske inte riktigt har förstått det där med reflektion och föreslår att vi kanske skulle
läsa lite mer tillsammans om det. Reflektionsboken har hos fyra upplevts som positiv, då de
menat att ” det har varit bra att få skriva av sig sina tankar, samt att kunna gå tillbaka och se
sitt tänk i vissa lägen.” En av de mindre positiva, menar att skrivandet tog tid ifrån
arbetslagsmötena och att ”det kändes ok till en början, men så småningom blev det segt.”
Detta tolkar jag som ett uttryck för att inte vilja fortsätta samtidigt som utvärderingen även
rymmer önskemål om att få ta hand om reflektionsboken själv i fortsättningen.” Jag
personligen skulle vilja ha boken någon extra dag, så man får tid att verkligen samla
tankarna.” Detta tolkar jag som en mycket positiv utveckling jämfört med starten då
reflektionsböckerna spriddes för vinden. Ytterligare en funktion med reflektionsboken som
kommer upp i utvärderingen är lyssnandet. Boken har enligt flera deltagare gett en känsla av
att vi lyssnar på varandra. ”Reflektionsrundor eller laget runt om något angeläget tycker jag är
viktigt. Alla får tillfälle att säga sitt i den mån man vill och alla andra lyssnar.”

Slutligen diskuterades mötesstrukturen och samtliga ansåg att vårt sätt att hålla möte
med ständig ordförande och sekreterare var något vi skulle fortsätta med.

Diskussion

Under snart två år har jag tillsammans med mitt arbetslag arbetat fortlöpande med reflektion.
Min förhoppning har varit att reflektionen skulle hjälpa oss i vårt arbete för att skapa struktur
och innehåll på våra möten, och att vi därigenom skulle kunna utveckla en samarbetande
kultur i arbetslaget. Hur har det då gått med detta? Har reflektionen skapat några processer
som gett arbetslaget kraft att utveckla en mer samarbetande kultur? Har vi lyckats skapa ett
mer fungerande arbetslag där mötena rymmer, samarbete, innehåll och struktur?

När vi startade vår gemensamma resa fanns en förhoppning om ett gott samarbete i vår
nya gruppkonstellation kring tre klasser, som så väl motsvarade vad Ericsson (2001) menar
vara ett arbetslag. Vi såg möjligheterna till att planera, samarbeta och formulera våra egna
mål i arbetslaget, så som Assermark och Sörensson (1999) och rektor väljer att beskriva
arbetslagsarbetet. Tyvärr dröjde det innan vår förhoppning infriades och vi i arbetslaget fick
kämpa för att över huvudtaget kunna titulera oss ett arbetslag, då vissa valde att stå utanför
arbetslaget, medan andra ville vara med, men ej gavs tillfälle. Vi erfor att den påtvingade
kollegialiteten som Hargreaves (1998) beskriver, (d v s den är inte frivillig och administrerad i
tid och rum), bromsade upp vårt arbete, samtidigt som viljan att samarbeta fanns hos några,
som ej gavs utrymme. Vårt arbete fick således inget riktigt innehåll för det var inte lätt att
planera tillsammans och arbeta kring eleverna när alla berörda inte var med. Alltså var det
kanske inte konstigt att följande uttryck fanns med i utvärderingen vt06 ” Har vi ett arbetslag
för att det ska vara arbetslag-alltså en helt separat institution med egna mål och eget liv? Eller
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ska ett arbetslag vara en tillgång och hjälp i vårt arbete med eleverna?” I vår litenhet blev vi
såsom Malthén (1992) påpekar mindre prestationsinriktade och intog offerrollen.

Vår möjlighet att utvecklas som grupp, vilket vi behövde som ny gruppering, minskade
då deltagare var frånvarande. Alltså var det svårt för oss att gå ifrån tillhörarfasen till
gemytlighetsfasen enligt FIRO´s grupputvecklingsmodell (Aili m fl, 2003) och vi kunde
aldrig känna att läget var övervägande positivt. Detta skulle alltså kunna förklara att vi inte
kom vidare, eftersom gruppen aldrig riktigt fick ”sätta sig”. Det kan därför sägas att den första
riktiga vändpunkten i vår arbetslagsprocess ägde rum i starten av höstterminen 2006, när
personalstyrkan stabiliserades i och med att ordinarie personal kom tillbaka och samtliga
deltog i mötena. Vi var inte längre för få och gruppidentiteten fick chans att utvecklas, vilket i
sig gav kraft i laget. Vi kunde inte bara utvecklas som grupp utan även inrikta oss på att
prestera. (Malthén 1992)

Den andra vändpunkten kom kort därpå och blev en katalysator för det fortsatta arbetet i
arbetslaget. Vad var det då som skedde? När gruppen under våren 2006 ombetts att komma
till mötena med en nedskriven reflektion, hade detta mestadels inte resulterat i någon
reflektion med någon djupare innebörd. Vårens reflektioner hade i mycket stämt överens med
vad Tiller anser vara de två första nivåerna av reflektion, d v s att den i den första nivån
saknar eftertanke och är starkt knuten till handling, medan den i den andra nivån, den s.k.
ojoj-nivån, är lösningsinriktad och handlar om akuta problem som dykt upp. (Tiller 2002:36.)
I september 2006 när arbetslaget reflekterade och kategoriserade innehållet på vårens möten,
nådde reflektionen en ny nivå hos samtliga i gruppen. Våra handlingar under våren gjordes till
föremål för reflektionen, och vi använde oss av vad Alexandersson (1994) beskriver som
reflection-on-action. Denna reflektion över vårt handlande kan sägas ta gruppens deltagare till
vad Alexandersson menar är den högsta reflektionsnivån, d v s den där vi reflekterar över det
egna medvetandet. Arbetet resulterade alltså i en reflektion som ledde till insikt och gjorde
deltagarna medvetna om situationen. Den ökade medvetenheten hos var och en frigjorde kraft
att handla. Detta resulterade i att vi kunde börja arbeta på ett annat sätt och medvetet fokusera
på att skapa struktur och återkoppling. Härur kan sägas att det kollektiva lärandet skapades
och tog fart på allvar (Granberg och Ohlsson 2004). Självklarheten och omedvetenheten
dominerade inte längre bland deltagarna och de erfarenheter, som jag tidigare relativt ensamt
begrundat och konverterat till lärande fick chans att blomma i en större kollektiv bukett.

I december 06, då vi möttes och läste våra mötesreflektionsböcker enskilt för att gå
tillbaka och utvärdera höstens möten tog vi ett nytt steg. Innehållet visade att vi var ganska
bra på att hantera elevvården och att mötesstrukturen hade utvecklats, trots att det ännu fanns
saker att förbättra. Utifrån våra egna mål med arbetslaget och rektors mål med arbetslaget
iakttog vi och kunde definiera ett nytt problemområde, d v s att vi inte ägnat tid åt att planera
undervisningsområden över ämnesgränserna. Denna insikt hade samtliga fått och alla i
gruppen insåg att det var detta som vi skulle arbeta vidare kring.

Så här långt vill jag påstå att vi har närmat oss den samarbetande kulturen, då vi
tillsammans verkat för att utveckla en lärande organisation i enlighet med Granberg och
Ohlssons uppfattning. Vi har gemensamt tränat upp vår reflektionsförmåga och granskat våra
möten och deras innehåll. Vidare har vi strävat efter att förbättra innehållet. Granberg och
Ohlsson(2004) menar att en lärande organisation kontinuerligt ska verka för tillfällen till
lärande. Detta är vi i gång med.
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På många sätt har alltså reflektionsarbetet varit en medvetandeskapande process, vilken
i sig har gett kraft att gå vidare och kritiskt granska vårt arbete utifrån våra mål.

Då jag i problemställningen fokuserat på arbetslagets funktion, struktur och innehåll har
jag för avsikt att fortsätta att diskutera detta i nedanstående stycke. Då jag menar att ett
arbetslags funktion är tätt sammankopplad med samarbetsbegreppet, väljer jag därför att
diskutera funktionen utifrån ett samarbetsperspektiv. Hargreaves (1998) menar att ett gott
samarbete innebär att den enskilde individen ska få moraliskt stöd och få dela med sig av sin
sårbarhet. Detta menar jag uppfylls väl i vårt arbetslag, då utvärderingar och reflektionsböcker
tydligt visar att arbetslaget stöttar individerna i laget då detta behövs. Att arbetslagets
medlemmar upplever att vi är trygga och ärliga mot varandra och visar vilja att arbeta
tillsammans, kan sägas vittna om, vad Hargreaves (1998) menar såväl en kontextuell visshet,
som politisk trygghet. Arbetslagets självsäkerhet och förmåga att agera tryggare har även
inneburit att överbelastningen har minskat. När skolledningen ger oss i uppdrag att arbeta med
en viss fråga tas detta mer med ro än tidigare, och den tidigare hotbilden av att skolledningen
tar vår tid, har genom medvetandegörandeprocessen dämpats kraftigt.

Det kan tyckas att mycket utrymme har gått åt till att reflektera över formen på våra
möten och hur vi arbetat för att skapa mötesstruktur. Detta har dock känts som en
grundförutsättning för att vi ska komma vidare, för hur ska vi kunna samarbeta tillsammans
om vi inte ens kan samverka och ta gemensamt ansvar för våra möten. Enligt Ericsson (2001)
var ett arbetslag ett arbetslag när tyngdpunkten var barnen. Assermark och Sörensson (1998)
betonade arbetslagets roll genom att tilldela det mandatet att formulera egna mål samtidigt
som innehållet rörde planering, utveckling och anpassning av undervisningsformer. För oss
räckte det inte att vara samlade kring en grupp elever eller sätta mål då vi inte klarade av att
genomföra dem på grund av att kommunikationen och det gemensamma ansvarstagandet inte
fanns i mötet. Då vi har arbetat med att skapa vanor och rutiner och aktivt arbetat med
återkoppling och uppföljning, har detta dock resulterat i vad Hargreaves (1998) beskriver som
ökad effektivitet och synkroniserade tidsperspektiv. Kommunikationen har blivit bättre och
ansvarstagandet har ökat, vilket i sig har lett till bättre uppföljning av tagna beslut och
agerande kring elever.

Hargreaves(1998) menar även att ett samarbete ska höja nivån och kvaliteten på
undervisningen. Här har vi ännu inte kommit så långt i praktiken, men vi har påbörjat ett
ämnesövergripande arbete och hyser förhoppningar.” … efter vårens pedagogiska runda i
arbetslaget så kommer vi nog att utveckla samarbetet.” Detta kan även sägas leda till en annan
av Hargreaves kriterier för verkligt samarbete, nämligen en mer lyhörd organisation, då
lärarnas samlade kunskaper, expertis och förmågor leder till en ökad förmåga att agera.

Vidare menar Hargreaves(1998) att samarbetet ger möjligheter att lära och utvecklas
kontinuerligt, och att samarbetet därför är en central princip för det organisatoriska lärandet.
Detta motsvarar väl rektors intentioner med arbetslaget, så väl som Assermark och Sörenssons
(1999), då arbetslaget ska verka för professionell utveckling. Genom gemensamma
reflektioner har vi haft möjlighet att skapa ett slags kollektivt erfarenhetslärande och kunnat
verka för att utarbeta ett innehåll som stödjer detta.

Sammanfattningsvis kan sägas att genom reflektionen har vi förmått att iaktta våra
brister och på så vis kunnat verka för att ge arbetslaget både funktion, struktur och innehåll att
arbeta vidare kring.
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Hur går vi vidare?

När denna uppsats skrivits är aktionen på intet sätt över. Vad som började som ett
utvecklingsarbete kring arbetslaget, och hur vi skulle ge arbetslagsmötet både struktur,
innehåll och funktion har, som jag tidigare beskrivit, tagit ett nytt språng, då vi har satt igång
arbetet med att närma oss varandra genom våra ämnesområden. Mina kollegor har stora
förhoppningar kring detta, och även om det i dagsläget har handlat mycket om att berätta och
presentera ämnena för varandra och reflektera över hur vi skulle kunna fläta ihop dem och
hjälpas åt, så har vi många idéer om hur vi ska gå vidare.  Det har kommit upp förslag på hur
vi ska arbeta fram planeringsplanscher för årskurserna, med de teman som vi kommer arbeta
med, och hur de olika ämnena kan hjälpas åt. Detta är ett spännande arbete som ligger framför
oss. Vi har i vårt arbetslag tagit ett steg närmare det samarbetande arbetslaget, då vi framöver
har tagit på oss en roll som gör att det praktiska arbetet blir mindre individualistiskt, när vi
tillsammans ska planera och ha insyn i varandras vardag på ett annat vis. Målet är att, som
Blossing (2003) menar, ta upp den egna undervisningserfarenheten och göra lärararbetet
tillgängligt för kollegorna. Genom detta finns en möjlighet att utveckla en kollegial
erfarenhetsbank som nyttjas och blir till nytta för skolans elever. Samarbetet kring ämnena
och eleverna, kommer ju att gynna våra elever i slutändan, då deras skoldag blir mindre
sönderhackad och helhetstänkandet tar form på ett mer påtagligt sätt än vad det har gjort
hittills.

Mitt arbete har handlat mycket om att använda reflektionen som kraft för att synliggöra
och skapa medvetenhet, och på så vis ge kraft att agera i vår verksamhet. Aktionslärandet
definieras som en kontinuerlig lärande och reflektionsprocess där intentionen är att detta ska
vara ett hjälpmedel på så vis att handlingskraften ökar och förmågan att förändra stärks (
Tiller 2002). I mitt arbetslag har aktionslärandet inneburit precis detta då reflektionerna har
gett oss insikter, vilka har gett oss kraft att handla. Jag har för avsikt att fortsätta att arbeta
med reflektion i arbetslaget, och jag tror att de flesta av mina kollegor tycker att vi ska göra
det, då alla utom en är positivt inställda. Jag tror dock att min roll som drivande i
reflektionsarbetet kommer att förändras lite, i och med att mina kollegor har en annan
inställning till reflektionsböckerna nu än tidigare, vilket har signalerats genom att någon har
uttryckt önskan om att få ha hand om boken själv. Antagligen kommer vi att läsa lite mer
litteratur tillsammans kring reflektion eftersom önskemål har framförts om detta.

Min önskan är att arbetet med reflektion kring olika företeelser i vår verksamhet inte
bara stannar i mitt arbetslag, utan jag hoppas även kunna sprida detta på min skola så att vi
kan arbeta vidare. Reflektionerna har ju redan identifierat områden som vi kan arbeta vidare
kring med en helt annan medvetenhet och styrka än tidigare.

Några avslutande ord om mina erfarenheter som aktionslärande

Under min magisterutbildning vid högskolan i Halmstad har jag haft möjligheten att ta del av
många intressanta föreläsningar. Jag har läst litteratur i ämnet och träffat såväl aktionsforskare
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som aktionslärande studenter. Som ensam aktionslärandestudent på en skola är det lätt att
stånga sig blodig, då du i mycket är ensam om upplevelserna och insikterna utbildningen
skänker. Utbildningen kan på många sätt sägas motsvara en slags andlig resa där du ges
möjligheten att inta huvudrollen och agera i din verksamhet. Att få tillgång till ett par
glasögon, som gör att du ser det ingen annan ser, kan ge upphov till mycket tvivel. Det har jag
fått erfara. Ibland har jag stångats, tvivlat och undrat över, om det någonsin kommer att gå att
driva aktionslärande i mitt arbetslag. Men jag har också fått erfara att om man bara kan
hantera sina tvivel, hålla huvudet kallt och invänta rätt ögonblick, så går det. Tom Tiller
talade en gång i utbildningens början om de tre t: na ”Ting tar tid” och det är så sant.

Om man bara kan invänta ögonblicket och hantera fingertoppskänslan eller som Gunnar
Berg sa vid en föreläsning, läsa av jordmånen, då kommer något helt annat ut av arbetet än
om du ska stångas i blindo. Genom tilltro till sina medarbetare och en stor portion tålamod har
nyttan med vårt arbete blivit något helt annat än ett påtvingat yttre tvång som ”krävs i din
kurs”. Jag har alltså fått erfara hur mitt arbetslag har gjort en resa tillsammans med mig. De
har blivit aktörer och närmat sig rollen som aktionslärande. På så vis kan sägas att jag intagit
en ny roll som kanske skulle kunna tituleras aktionsledare, ett mellanting mellan
aktionsforskare och aktionslärande.
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Här kommer några frågor som jag gärna vill att du svarar på så noggrant som möjligt.
Det ska användas i min utbildning och kommer inte att spridas på skolan. Vi satte lite
spelregler i vårt arbetslag i december och en del av frågorna syftar till att följa upp vårt arbete
utifrån bestämmelserna och förväntningarna vi satte då.

1) Hur tycker du att vårt arbetslag fungerar?

2) Hur väl tycker du att vi svarar upp till våra gemensamma förväntningar (pedagogiska
planeringar, elevvårdsarbete, samarbete mm.) Motivera

3) Hur har du upplevt, reflektionsboken? Motivera

4) Boken skulle ligga till grund för en gemensam reflektionsrunda. Hur har detta fungerat?

5) Hur har du upplevt reflektionsrundan? Har den gett dig något? I så fall vad?

6) Tycker du att vi ska fortsätta att utveckla reflektionsrundan till hösten? Varför? Varför
inte?

7) Önskar du några förändringar i vårt sätt att hålla möte? I så fall vilka? Hur tänker du att vi
ska genomföra dem?


