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Abstract

The overall purpose o f  this thesis was to contribute to the understanding o f teachers’ 
endeavours to their own professionalization in connection with developmental work 
at school. The main purpose was to analyse how  well these endeavours could be 
interpreted and understood in terms o f  the action-altematives o f  closure and alliance.

This thesis comprises empirical investigations o f three developmental activities 
involving various categories o f teachers. The first study concerned nursing instructors 
in the upper secondary school and the college o f  higher learning in an experimental 
activity dealing with nursing practice, the second study concerned a pre-school 
teacher, a recreation instructor and jun io r level teachers in an experiment with school 
start for six-year-olds, and the third study concerned immigrant language teachers o f 
Finnish in a developmental acivity, whose purpose was to improve the quality o f 
bilingual teaching.

A qualitative approach was chosen with interviews as the principal m ethod for the 
collection o f data for the descriptions o f teachers’ endeavours to professionalize in 
practice. These descriptions were later analysed and interpreted in the light o f concepts 
adopted from the neo-W eberian perspective in combination with the more liberal 
attitudes characteristic o f  the perspective o f ”the Third Path”. Inclusion, dual closure, 
and demarcation, and, in addition the opening alternative o f vertical alliance were the 
activity options included in the analysis.

The results showed that teachers’ endeavours to professionalize occur through 
interwoven efforts aiming at competence and position, seeing position and 
improvement o f position as decisive for the possibilities o f the development o f 
competence. Furthermore the results showed that teachers put into practice closure as 
well as alliance with a purpose to maintain or improve their own position. The 
conditions o f  the individual case decided the choice o f action-alternative and the result 
o f  the endeavours. W ith a single exception, where the teachers chose an alliance which 
was primarily horizontally directed, the teachers’ endeavours to professionalize were 
inconsiderable. The differences noticeable in teachers’ endeavours to professionalize 
have been discussed in the light o f their different conditions as to their positional 
starting point, the present impendent scenario, the existence o f real activity options 
and how  well the chosen strategy was manifest in official documentary guidelines. 
Furthermore the various conditions for the initiation o f the developmental activities 
have been discussed and also to what extent the intentions behind the change-over to 
the goal-related and decentralized educational system has won legitimacy on various 
levels o f  the educational system.

Key words: Educational change, professionalization, professionalism, social closure, 
alliance.
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Förord

I ett num mer av Förskoletidningen från 1993 påstås författaren John 
Steinbeck ha hävdat, att professionalism skiljer den vise från den envise 
och att professionalism är ett uttryck för förmågan att idag tänka 
annorlunda än igår. Huruvida mitt arbete med avhandlingen har lett 
fram till en personlig vishet vill jag lämna som en öppen fråga. Däremot 
är det helt klart att processen, som krävt ett stort mått av envishet, har 
medfört att jag idag betraktar och reflekterar över lärares villkor och 
verksamhet utifrån nya perspektiv.

Det låter sig inte göras att med namn räkna upp alla de personer, 
skolpolitiker, skolledare, lärare, studerande, lärarutbildarkollegor och 
andra som på olika sätt varit mig behjälplig vid insamlandet av det 
em piriska m ateria le t och m ed kom m entarer till avhandlings- 
manuskriptet. Genomgående har jag mött personer som välvilligt och 
med engagemang delgett mig information och synpunkter. Till Er alla 
vill jag rikta ett stort tack.

Ejvegård (1996) skriver i boken ”Vetenskaplig metod” att handledare inte 
bör avtackas då det i princip ingår i handledares arbete att hjälpa 
författare. Trots detta vill jag rikta ett särskilt och stort tack till både min 
tidigare handledare docent Thor Egerbladh och min nuvarande fil.dr 
Sture Sjödin. Inte då för att Ni har hjälpt och stöttat mig utan främst för 
det sätt på vilket Ni gjort detta. Thor med sina teoretiska kunskaper och 
förankring i lärarnas vardag inspirerade mig under många och långa 
diskussioner till att ta mig an uppgiften att försöka skriva en avhandling, 
en uppgift som Sture därefter som pådrivande fått mig att slutföra. Ett 
tack också till deltagarna i seminariegruppen i Luleå och till de forskare 
vid Pedagogiska institutionen som bidragit med kritiska kommentarer 
och konstruktiva förslag.

Luleå i maj 2000.
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KAPITEL 1

Inledning

Avhandlingen handlar om lärarprofessionalism och lärarprofessionalise- 
ring i samband med utvecklingsarbete inom skolan. Mitt intresse för detta 
område fördjupades vid mitten av 1980-talet, då jag erhöll uppdraget att 
genomföra en utvärdering av en utvecklingsverksamhet som berörde två 
kategorier av vårdlärare, vårdlärare inom gymnasieskola respektive 
högskola. De två vårdlärarkategorierna medverkade i ett gemensamt 
utvecklingsarbete som byggde på förändrade villkor för deras praxis.1 I 
fokus för utvärderingen ställdes lärarprofessionalism  eller lärar- 
professionalitet närmast i betydelsen lärarkompetens.2 Skulle föränd
ringarna av villkoren komma till uttryck i lärarnas yrkesutövning och i 
så fall på vilka sätt? Utvärderingen visade på motstridiga uppfattningar 
mellan de två lärarkategorierna om utvecklingsverksamheten som sådan 
och om vilka konsekvenserna kunde bli för yrkesgrupperna på längre sikt 
vid bibehållna betingelser.

Den fråga som uppfyllde mina tankar efter det att utvärderingsstudien av
rapporterats var hur dessa skilda uppfattningar kunde förstås på ett dju
pare plan. Handlade utvecklingsverksamheten inte bara om lärarnas yr
keskompetens, utan även om skilda ambitioner hos de två lärarkatego
rierna beträffande yrkesstatus? Fanns en strävan hos den ena lärarkatego
rin att bevara en relativt sett överordnad position och en strävan hos den 
andra att tillvarata möjligheter till statusförbättringar som de tyckte sig se 
i det gemensamma utvecklingsprojektet? En fördjupad reflektion kring 
dessa frågor förde mig in på området professionsforskning och olika teo
retiska perspektiv på professionalism och professionalisering. Mitt forsk
ningsintresse kom till följd av utvärderingen att förskjutas från en in
riktning mot lärarkompetens till en som har med lärares strävanden efter 
position och status att göra. Vad gäller dessa strävanden har arbetet inrik
tats mot två speciella handlingsalternativ; stängning och allians.

begreppet praxis används på olika sätt inom filosofi, samhällsvetenskap och beteende
vetenskap om individers och gruppers handlande i anpassning till omgivningen (National- 
encyklopedin, 1994, femtonde volymen). Praxis är de verksamheter som människor företar 
sig för att bearbeta sin fysiska och sociala omvärld (Stensmo, 1994). Marx menade 
exempelvis att kunskap bildas i en aktiv verksamhet han benämnde praxis. I praxis 
förenas tanke och handling till en enhet, till ett görande. Begreppet praxis upplöser skill
naden mellan tanke och handling, mellan teori och praktik. I praxis prövas kunskapens 
giltighet. Callewaert (1986) hävdar dock, i ett metateoretiskt arbete om pedagogik som  
teori eller vetenskap, att vi saknar en god beskrivning av all central praxis.
2Cullen (1978) betonar dubbla aspekter av professionalism, dels på en nivå den kombina
tion av beteenden och attityder som den enskilde kan uppvisa och dels på en annan nivå de 
krav som yrket, gruppen eller organisationen ställer på den enskilde. Alexandersson 
(1994b) beskriver begreppet kompetens just som en relation mellan individ och uppgift.
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Professionalism och professionalisering

Englund (1992, 1994) framhåller vikten av att undvika en sammanbland
ning mellan begreppen professionalism och professionalisering (jfr 
Fredriksson, 1993; Falkner, 1996). De båda begreppen kan inte helt separe
ras, men "det är tyvärr mycket vanligt att de urskillningslöst samman
blandas och att någon analytisk åtskillnad inte alls görs" (Englund, 1994, s 
79). Englund menar att en sammanblandning är vanlig i situationer då 
professionsbegrepp exempelvis används som redskap för underliggande 
strävanden, men att det också förekommer i vetenskapliga sammanhang.

Professionalism kan enligt Englund (1992, 1994) främst ses som inriktat 
mot en individs eller en yrkesgrupps interna kvalitet, vilka slags egen
skaper och tillägnade förmågor, det vill säga vilken kompetens, som 
krävs för att utöva ett yrke på ett framgångsrikt sätt (jfr Heyman, 1995). 
Professionalism beträffande lärare innebär främst ett närmande mot det 
pedagogiska projektet, de önskvärda elementen i yrkets faktiska utöv
ning. Professionalisering uttrycker däremot, enligt Englunds uppfattning, 
mer en individs eller en yrkesgrupps strävanden efter position och status 
och kan således primärt betraktas som ett sociologiskt begrepp.

Begreppet professionalisering har emellertid använts i fler än den av 
Englund förordade sociologiska betydelsen (Hellberg, 1978; Torstendahl, 
1989,1990a, 1990b; Selander, 1989a; Elzinga, 1989). För det första med avse
ende på den process som innebär socialisering in i en yrkesroll. Englund 
(1994) tillämpar själv begreppet vad gäller socialiseringen in i läraryrket. 
Under rubriken professionaliseringsforskning har också olika arbeten 
presenterats, som syftat till att identifiera egenskaper eller funktioner 
som lärare bör sträva efter att utveckla för att uppnå professionell status 
(jfr Lindensjö & Lundgren, 1986; Colnerud & Granström, 1989; Elzinga, 
1989). I exem pelvis statliga u tredn ingar används begreppet 
professionalisering  i sam m anhang där be tydelsen  av lärares 
kompetensutveckling betonas (jfr SOU 1992:94).3 Lindensjö och Lundgren 
(1986) ser professionalisering som en process som handlar om kunskaps- 
och metodutveckling hos lärare och Dalin och Rolff (1991) sätter likhets
tecken mellan professionalisering och kompetensutveckling. I en ytterli
gare variant framhålls yrkesgruppers förändring och samspel, till exem
pel olika lärargruppers utveckling, mot bakgrund av sociala, politiska, 
kulturella och ekonomiska förändringar i en historisk omvandlingspro
cess (jfr Florin, 1987).

På motsvarande sätt har begreppet professionalism tillämpats i olika 
betydelser. Förutom i pedagogisk bemärkelse har begreppet också getts en

3
Begreppet professionalisering brukar också definieras utifrån detta synsätt. I 

Nationalencyklopedin (1994) definieras exempelvis professionalisering på följande sätt; 
"process som leder till a tt en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den kompetens 
som är utmärkande för en profession " (femtonde volymen, s 291) (jfr Brante & Fasth, 1982). 
Med kompetens avses då "utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller be
fattning" (Nationalencyklopedin, 1994, elfte volymen, s 219).
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mer sociologisk innebörd, professionalism som uttryck för kontroll eller 
inflytande över det egna yrkesområdet. Torstendahl (1989) framhåller 
exempelvis professionalism i betydelsen kunskapsbaserade gruppers 
ställning och handlingsmönster (jfr SOU: 1992:94).

I denna avhandling har främst professionalism och professionalisering 
med avseende på kompetens och med avseende på position och status 
ställts i centrum, i en första fallstudie med inriktning mot kompetens och 
i två avslutande fallstudier mot position och status. Även om de båda si
dorna av begreppen -  kompetenssidan respektive positions- eller status
sidan -  är starkt relaterade till varandra är ambitionen att försöka upp
rätthålla en distinktion dem emellan. Distinktionen fram står som 
särskilt betydelsefull, då de båda sidorna framhålls på olika sätt inom 
sk ilda  teo re tisk a  p e rsp e k tiv  inom  p ro fessio n sfo rsk n in g en . 
F o rtsä ttn in g sv is  kom m er jag själv a tt använda b eg reppet 
professionsforskning som övergripande begrepp för den forskning som 
omfattar dessa båda sidor. Detta i stället för den exempelvis ofta 
förekommande benämningen professionaliseringsforskning. Begreppet 
forskningsperspektiv används här i betydelsen, att fenomen studeras och 
analyseras med utgångspunkt från någon teoribildning. Teorier om den 
historiska utvecklingen och framför allt olika samhällsteorier har före
trädesvis varit utgångspunkter för perspektiven inom området. Den pe
dagogiska sidan av begreppen anknyter till det så kallade strukturfunk
tionalistiska perspektivet (Abrahamsson, 1972; Hellberg, 1978; Brante, 
1987; Torstendahl, 1989; Selander, 1989a). Inom ramen för detta perspek
tiv har omfattande ansträngningar gjorts för att finna egenskaper eller 
funktioner som karaktäriserar professionella grupper eller individer, så
dana egenskaper eller funktioner som därefter framställts som förebild
liga för professionaliseringssträvanden inom andra yrken. Den sociolo
giska sidan kan sägas ha ett ursprung i den samhällsteori som Weber 
(1983/1914) utarbetade. För Weber var makt den drivande kraften i sam
hället, ett medel som individer och grupper använder sig av för att 
främja egna intressen på bekostnad av andras (Johansson, 1967; Cuff & 
Payne, 1989; Giddens, 1994). Sociala grupper använder makt för att maxi
mera sina egna belöningar och privilegier genom att begränsa tillgången 
till dem, det vill säga genom att utestänga andra (Brante, 1987).

Stängning och allians

Weber använde termen stängning ("social closure") för att beteckna olika 
samhällsgruppers och individers strävan efter att monopolisera möjlig
heter. Processen stängning innebär, bildlikt talat, att sätta upp staket för 
att inhägna och kontrollera ett område och därigenom stänga andra ute 
från området ifråga. Stängning har också varit centralt i många teoretiska 
och empiriska arbeten (se t ex Collins, 1979; Parkin, 1979; Saks, 1983; 
Murphy, 1984).

Handlingsalternativet allians kan härledas från det nyweberianska per
spektivet (Saks, 1983; Murphy, 1984; Gesser, 1985; Brante, 1987). Begreppet 
nyweberianskt perspektiv har använts för att beteckna sådana arbeten
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som har försökt att, direkt och indirekt, explicit eller implicit, tillämpa det 
weberianska begreppet "social closure" vid behandlingen av professio
nella yrken i samhället (Saks, 1983). Nyweberianer ser historien som en 
serie av uteslutningar och reaktioner på dessa. Reaktioner i form av re
volter som kan leda till öppningar där nya grupper rycker åt sig företrä
den. Olika former av öppningar kan därmed också ses som viktiga hand
lingsalternativ. Allians är en form av öppningsalternativ som innebär att 
individer eller grupper lierar sig socialt eller kognitivt eller på annat sätt 
för att stärka den egna ställningen (Selander, 1989b). Öppningsalternativet 
allians är enligt Selander en relativt ny tankegång, en konception som 
anses ha en analytisk potential för att bidra till att tolka och förklara på 
vilka sätt nutida yrkesprofessioner utformar sina professionaliseringspro- 
jekt (jfr Åmark, 1989; Elzinga, 1989).

En rad nutida yrkesgruppers strävanden har blivit förmål för studier. 
Som exempel på yrkesgrupper kan nämnas sjuksköterskor (Heyman 
1988, 1995; Elzinga, 1989), socialarbetare (Sundh, 1988; Lundström, 1988; 
Mossberg, 1988), skolledare (Olby, 1988), jurister (Bertilsson, 1989), psyko
loger (Selander, U-B., 1988) och psykologer och arkitekter (Svensson, 
1989). Handlingsalternativet öppning förekommer dock endast i begrän
sad utsträckning i dessa studier. Däremot utgör öppningsalternativet alli
ans ett särskilt centralt begrepp i en studie av journalister och SYO- 
konsulenter (Selander, 1989b).

Handlingsalternativet allians är centralt även i ett par studier av lärare. 
Florin (1987) studerade de samtidiga feminiserings-, professionaliserings- 
och byråkratiseringsprocesser som skedde inom folkskolans lärarkår un
der andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet. I en könsmässig 
allians strävade lärarkåren, med en blandning av professionella och alter
nativa strategier, exempelvis politiska efter att få kontroll över sitt yrke 
och höja yrkets status. Strategier som ledde till att lärarkåren fick del i 
kontrollen av skolans utveckling, men som samtidigt genom stängning 
från de manliga lärarnas sida ledde till en könslig stratifiering. Ute- 
stängningsstrategin ledde först till en underordning av de kvinnliga små
skollärarinnorna och senare vid sekelskiftet till en motsvarande under
ordning av de kvinnliga folkskollärarna. Holmlund (1996) tecknade barn- 
trädgårdslärarinnors utveckling under 1940-talet ur ett professionalise- 
ringsperspektiv. Hon belyste yrkesgruppens strävanden efter att exempel
vis reglera kraven för tillträde till utbildningen, att ge utbildningen en 
forskningsanknytning och uppnå en förbättrad egenkontroll över yr
kesutövningen. Yrkesgruppens förhållande till staten som viktig allians
partner var under tidsperioden något av en kärnfråga för barnträdgårdslä- 
rarinnorna.

Florins och Holmlunds studier berör olika lärarkategoriers allianssträ
vanden i ett mer historiskt perspektiv. Däremot har alliansalternativet, 
så långt jag har kunnat utröna, inte förekommit som central utgångs
punkt för empiriska studier av nutida lärare och läraryrken.
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Empiriska studier

I avhandlingen ingår tre empiriska fallstudier som presenteras under föl
jande rubriker:

• Vertikal handledning
• Öjebyprojektet.
• Puffi (Pedagogisk utvecklingsverksamhet för finsktalande elever i den 

svenska grundskolan).

I de empiriska undersökningarna är lärare som tillhör olika lärarkatego
rier involverade, lärare som är engagerade i utvecklingsverksamhet i 
skolan. Den första studien, Vertikal handledning, berör vårdlärare vid en 
försöksverksamhet på lasarett med att utveckla handledning av vård
praktik. I studien ingår vårdlärare från gymnasie- och högskola. Den an
dra studien, Öjebyprojektet, handlar om samverkan mellan olika yr
keskategorier i en försöksverksamhet med skolstart för sexåringar. I stu
dien deltar en förskollärare, en fritidspedagog, två lågstadielärare och en 
speciallärare. I den tredje studien, Puffi, ingår främst hemspråkslärare i 
finska i en utvecklingsverksamhet för att förbättra situationen för 
finsktalande tvåspråkiga elever i den svenska grundskolan. För att er
hålla ett vidgat perspektiv ingår förutom hemspråkslärare även så kal
lade kommun- eller Puffi-samordnare i denna studie.

De tre empiriska undersökningarna ligger på olika nivåer, på rektorsom- 
rådesnivå, skolorganisationsnivå och riksnivå. Den första studien inklu
derar lärare vid två olika skolorganisationer inom ett landstingsområde, 
Norrbottens län. Den andra studien berör lärare och barnomsorgsperso- 
nal inom ett rektorsområde i en kommun, Öjebyns rektorsområde i Piteå 
kommun. Den tredje studien omfattar ett urval av hemspråkslärare och 
kommunsamordnare i arton kommuner geografiskt spridda över hela 
landet i en riksomfattande utvecklingsverksamhet. De försöks- eller u t
vecklingsverksam heter som utgör u tgångspunkter för studierna 
uppvisar också skillnader i tidslängd, från ett år till nio år.

Avhandlingens syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen är att försöka bidra till en 
ökad förståelse för lärares professionaliseringssträvanden i samband med 
utvecklingsarbete i skolan. Strävanden som i skolutvecklingssamman- 
hang kan antas bilda ett komplext mönster av sammanvävda bemödan
den med avseende på kompetens och status.

I stort kan var och en av de tre studierna delas upp i två delar, dels i en 
beskrivande del och dels i en analyserande och tolkande del. Det centrala 
i den beskrivande delen i respektive studie utgörs av informantemas be
skrivningar av och uppfattningar om lärarnas strävanden i de olika u t
vecklingsverksamheterna. Huvudsyftet med avhandlingen är att utifrån 
dessa beskrivningar och uppfattningar analysera hur väl lärarnas
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strävanden kan tolkas och förstås i termer av handlingsalternativen 
stängning och allians.

Frågeställningar i de empiriska studierna

Den beskrivande delen i den första empiriska studien Vertikal handled
ning är, som nämndes inledningsvis, inriktad mot professionalisering 
med avseende på kompetens, det vill säga professionalisering i en mer 
pedagogisk bemärkelse. Utvecklingsverksamheten byggde på en åtgärd 
som förändrade vårdlärarnas handledning av studerande under vård
praktik. I stället för att ambulera mellan olika avdelningar placerades var 
och en av vårdlärarna vid endast en vårdavdelning för vertikal handled
ning, det vill säga handledning av samtliga studerande som praktikplace- 
rades vid avdelningen oberoende av vilken skolorganisation de stude
rande tillhörde, högskola eller gymnasieskola. Projektledningen förvän
tade sig att åtgärden skulle leda till ett tillskott i vårdlärarnas handled- 
ningskompetens genom ökad kännedom om de specifika förhållandena 
på avdelningen. De frågeställningar som studien avser att belysa är:

• Leder införandet av vertikal handledning till ett tillskott för vård
lärarna av en kontextrelaterad handledningskompetens? Hur tar sig 
detta eventuella tillskott uttryck i deras pedagogiska praxis?

I den andra studien Öjebyprojektet, med skolstart för sexåringar och sam
verkan mellan olika lärarkategorier, är intresset i den beskrivande delen 
inriktat mot områden som den tidigare forskningen på området påvisat 
vara kritiska eller problematiska vid samverkan mellan skola och skol
barnsomsorg.

• Hur beskriver lärarna sina strävanden och vilka uppfattningar har de 
om dessa strävanden under försöksverksamheten Öjebyprojektet med 
skolstart för sexåringar?

I den tredje studien Puffi återkommer samma frågeställning. Förutom att 
söka beskriva hemspråkslärarnas i finska strävanden och uppfattningar 
om dessa strävanden under utecklingsverksamheten är följande två 
huvudfrågor centrala:

• Har utvecklingsverksamheten Puffi medverkat till att förändra de fin
ska hemspråkslärarnas ställning?

Och oavsett om informanterna anser att någon förändring ägt rum eller 
inte.

• Vilka krafter på individ-, grupp- och samhällsnivå har varit främ
jande respektive hindrande för hemspråkslärarnas i finska ställning 
under tiden för utvecklingsverksamheten?

Svaren på dessa frågor är därefter utgångspunkt för den andra delen i 
studierna, den analyserande och tolkande delen. En reflektion över
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utfallet av den inledande studien Vertikal handledning för mig över mot 
frågor som har med lärares position och status att göra och därmed mot 
strävanden i mer sociologisk bemärkelse. En omtolkning och reanalys 
görs därför av denna första studie, liksom en analys och tolkning av de 
två övriga studierna utifrån följande frågeställning:

• Hur väl kan informanternas beskrivningar av och uppfattningar om 
lärarnas strävanden under respektive utvecklingsverksamhet tolkas 
och förstås mot bakgrund av handlingsalternativen stängning och al
lians?

Som framgår av frågeställningarna finns gemensamma beröringspunkter 
mellan studierna. En viktig beröringspunkt är att lärares bemödanden i 
praxis kan antas vara sammansatta av såväl pedagogiska som socio
logiska avsikter. En annan central beröringspunkt finns på ett mer teore
tiskt plan mellan det strukturfunktionalistiska perspektivet och det 
nyweberianska. Vid såväl stängning som allians kan sådana egenskaper 
eller funktioner, som enligt det förstnämnda perspektivet utmärker ide
altypiska professioner, utgöra hävstång för lärares statusmässiga egenin
tressen. En viss lärargrupp kan exempelvis liera sig med en annan lärar
grupp som är i besittning av ett större mått av vetenskaplig teoretisk kun
skap i avsikt att dra statusmässiga fördelar. Mot bakgrund av dessa berö
ringspunkter förs i anslutning till presentationen av respektive studie en 
vidare diskussion än vad som i strikt mening kan sägas vara föranledd 
av respektive studies huvudinriktning. I den avslutande diskussionen 
förs också en mer öppen diskussion kring professionaliseringssträvanden 
mot bakgrund av de empiriska studierna.

Relationer mellan teori och empiri

För att uppnå de formulerade syftena för mina studier har lärares upp
fattningar om sina strävanden i den pedagogiska praxisen tagits som u t
gångspunkt. Forskningsansatsen för den inledande empiriska studien är 
inspirerad av vad som i ett samhällsvetenskapligt perspektiv betecknats 
som pedagogisk etnografi ("educational ethnography") (Bogdan & Biklen 
1982; Wolcott, 1984; Goetz & LeCompte, 1984; Berglund, 1985; Merriam, 
1988). Ett induktivt tänkande dominerar i den inledande studien. I de 
senare studierna är ansatsen av mer allmän kvalitativ karaktär. Av 
främst etiska och resursmässiga skäl har inte samma möjligheter funnits 
i dessa studier till datainsamling i lärarnas arbetsmiljö med exempelvis 
observationer och fältnoteringar, metoder som starkt brukar förknippas 
med en etnografisk ansats (Wolcott, 1984; Berglund, 1985; LeCompte & 
Preissle, 1993; Kullberg, 1996). Främst den avslutande studien Puffi prä
glas också av mer återkommande växlingar mellan erfarenheter från 
empirin och fördjupad teoretisk diskussion. En tyngdpunktsförskjutning 
kan således sägas ske från en induktiv ansats till en mer dialektisk eller 
funktionell sådan (Marx, 1970; Egerbladh, 1992). Avhandlingen har 
ambitionen att tämligen kronologiskt återspegla denna utveckling.
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Genusperspektiv

Studierna berör lärarkategorier på olika nivåer inom utbildningssystemet 
som domineras av kvinnliga lärare eller pedagoger.4 Kvinnor är i majori* 
tet i de lärarkategorier som undervisar i de lägre skolstadierna (Lindblad, 
1994). Detsamma gäller även inom vårdutbildningarna. Förhållandet har 
en historia som avspeglar den utveckling av arbets- och maktfördel
ningen som skett i samhället, en arbets- och maktfördelning som på olika 
sätt kan ha betydelse för kvinnliga lärares möjligheter till professionalise- 
ring (jfr Florin, 1987; Holmlund, 1996). Rönnerman (1993) visar till ex
empel hur denna arbets- och maktfördelning avspeglar sig i attityder och 
värderingar hos kvinnliga lågstadielärare på så sätt, att de mer inriktar 
sina strävanden mot kompetens än mot position och status. Den om
ständigheten att formuleringsarenan företrädesvis befolkas av män och 
att den vertikala styrningen av skolan riskerar att domineras av manliga 
värderingar där kvinnors erfarenheter kan komma till korta, är något 
som också kan ha betydelse i sammanhanget.

Florin (1987) menar att den traditionella professionsteorin uppvisar bris
ter vad gäller att åtskilja professionella strategier från könsmässiga. 
Förhållanden då kvinnor utestängs från möjligheter att utöva ett yrke, el
ler när deras underordnade positioner legitimeras med hänvisning till 
könsegenskaper, betraktar Florin snarare som ett utslag av könsstrategier 
än professionella strategier. Witz (1992) hävdar att relationer mellan kön 
och professionalisering är ett "underteoretiserat" område och att den 
traditionella professionsforskningen uppvisar en implicit könsmässig 
bestäm ning av begreppet profession; "it takes what are in fact the 
successful professional projects of class-privileged male actors at a 
particular point in history and in particular societies to be the 
paradigmatic case of profession" (s 39). Begreppet semi-profession, som 
ofta förekommande beteckning på underordnade kvinnodom inerade 
yrken, döljer exempelvis att underordningen baseras på en manlig 
överordning vad gäller makt. Witz hävdar att kön "clearly makes a 
difference to both the form and the outcome of professional projects" (s 
5). Hon försöker därför, med utgångspunkt från huvudbegreppen 
profession och patriarkaliska system ("patriarchy"), att fånga de specifikt 
könsmässiga dimensionerna i olika yrkesgruppers professionaliserings- 
projekt. Till den nyweberianska huvudfåran av vertikalt nedåt- och 
uppåtrik tad  m aktutövning tillför W itz en horisontell dim ension. 
Strategier på positionsmässigt sett mer horisontell nivå är enligt Witz 
viktiga för att beskriva och förstå professionaliseringssträvanden som be
rör kvinnor inom medelklassyrken.

Witz (1992) tankegångar är högst intressanta för mig då mina empiriska 
studier berör lärarkategorier som är klart kvinnodominerade, något som 
också återspeglas i studierna. De lärarkategorier som ingår i respektive 
studie ligger även varandra positioneilt nära på medelklassnivå. Av

^Lindblad (1994) hävdar dock alla lärare, sett till deras ställning i relationen mellan 
centrum och periferi, har underordnade positioner inom utbildningssystemet.



9

dessa anledningar kommer de olika stängningsstrategier som Witz u r
skiljer att, tillsammans med öppningsalternativet allians (Selander, 
1989b), tillämpas vid analysen och tolkningen av lärarnas professionalise- 
ringssträvanden (se kapitel 6). Ett genusperspektiv anläggs därm ed i 
denna mer begränsade bemärkelse. Att i övrigt anlägga ett sådant, i bety
delsen att analysera socialt och kulturellt betingade skillnader mellan 
män och kvinnor som leder till eller är effekter av statusskillnader 
(Hirdman, 1988), är däremot svårare. Det främsta skälet till detta är det be
gränsade antalet män som ingår i studierna.5 Underlaget medger ingen 
jämförande belysning av de skilda könsrelaterade dimensioner som troli
gen ändå föreligger inom och mellan de lärarkategorier som deltar i u t
vecklingsverksamheterna .

Avhandlingens disposition

I den fortsatta framställningen görs i kapitel 2 ett försök att besvara frågan 
om varför lärares professionaliseringssträvanden är ett så aktuellt spörs
mål. Vidare dryftas frågan om eventuella fördelar med att studera dessa 
strävanden i samband med skolutveckling. I kapitel 3 behandlas övergri
pande metodologiska överväganden inför avhandlingens empiriska stu
dier. I kapitel 4 redovisas den första empiriska studien Vertikal handled
ning. En studie som för mitt intresse över mot professionalisering i mer 
sociologisk bemärkelse och därmed mot centrala forskningsperspektiv 
inom området professionsforskning. Forskningsperspektiv som därefter 
presenteras i kapitel 5. I kapitel 6 presenteras en substantiell ram som väg
ledning för avhandlingens två avslutande studier. I kapitel 7 och 8 redo
visas dessa studier; Öjebyprojektet respektive Puffi. I avhandlingens av
slutande kapitel, kapitel 9, förs en sammanfattande diskussion i anslut
ning till resultaten från de empiriska studierna. I kapitlet vidgas också den 
professionsteoretiska diskussionen till mer generella professionsteoretiska 
frågor.

Tidsplan för informationsinhämtning

Informationsinsamlingen i de tre studierna har skett under de tidsperio
der som framgår av figur 1 på nästa sida.

5Totalt ingår sex män fördelade på fyra yrkeskategorier i de fyra intervjudelarna i 
studierna. I Vertikal handledning och öjebyprojektet fanns endast två män respektive en 
man att tillgå. I Puffi-projektet skulle eventuellt fler män kunnat ingå om andra 
urvalskriterier tillämpats (se kapitel 8).



Figur 1. Tidsaxel över perioder för informationsinsamling i de empiriska undersökning
arna.

Teckenförklaring
la. Vertikal handledning, förstudie.
Ib. Vertikal handledning, huvudstudie. 
2. Öjebyprojektet.
3a. Puffi, förstudie.
3b. Puffi, intensivstudie.
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KAPITEL 2

Styrningen av skolan

Strävanden hos lärare efter kompetens och status sker inom ramen för 
den politiska, ekonomiska, sociala och organisatoriska kontext inom vil
ken de verkar och arten av de uppgifter de ställs att utföra (Lindblad,
1994). Hur systemen för beslutsfattande och styrning är utformade har så
ledes avgörande betydelse för vilka möjligheter och begränsningar som 
föreligger för dessa strävanden.

Vid mitten av 1980-talet började begreppet "de professionella" att tilläm
pas som beteckning på lärare i offentliga utredningar om skolan (Carl- 
gren, 1994). Frågor om lärares professionalism och behovet av en profes- 
sionalisering av lärare har därefter varit aktuella inom den vetenskapliga 
och skolpolitiska debatten. Svaret på frågan om varför dessa spörsmål då 
aktualiserades står att finna i den utveckling som skett av det svenska 
skolväsendet sedan mitten av 1970-talet (Carlgren & Lindblad, 1992). Vid 
den tidpunkten inleddes en reformperiod med en strategi som utmärks 
av steg mot politisk och administrativ decentralisering och en förändring 
av skolans styrning.6 Perioden fram till mitten av 1970-talet präglades av 
expansion under ett starkt centralistiskt styrsystem, företrädesvis enligt 
en rationalistisk organisationsmodell (Liljequist, 1994; Dahlberg & Åsen, 
1987). De tre statliga styrsystemen; det ekonomiska, det juridiska och det 
ideologiska, begränsade, reglerade och styrde verksamheterna påfallande 
detaljerat (Lundgren 1979, 1983, 1986; Dahlberg & Åsen, 1987). Läroplans- 
kommittén (SOU 1992:94) fram håller till exempel att statsbidraget 
tillsammans med tjänstekonstruktionen för lärare hade en så starkt 
styrande effekt på skolans arbete och verksamhet, att de bildade vad de 
benämner en stålkedja. En stålkedja "som förband statsbidrag-klasstorlek- 
skolorganisation-timplaner-undervisningsskyldighet" (s 40). Vi hade en 
verksamhet där kontrollen över resurserna låg långt från dem som hade 
ansvaret för genomförandet och där lärares möjligheter till professionali- 
seringssträvanden var starkt beskurna.

De förändringar av skolsystemet som blivit följden av den nya reform
strategin har påverkat förutsättningarna för det arbete som utförs av lä
ram a inom skolan och även för den personal inom barnomsorgen som 
på olika sätt samarbetar med skolan. I stort kan förändringsstrategin sägas 
handla om två stora och komplexa frågor, dels frågan om vem eller vilka 
som skall styra skolverksamheten och dels frågan om hur denna styrning 
bör ske. Dessa två huvudfrågor, som i och för sig inte behöver vara relate

Lindensjö och Lundgren (1986) beskriver de svenska skolreformerna från 1940 års sko
lutredning och framåt som två generationer av reformer. Den första generationen eller re
formcykeln sträckte sig fram till 1975 års proposition om en förändrad högskola. Den andra 
generationens reformcykel inleddes med grundskolans reformering i samband med utred
ningen om skolans inre arbete (SIA-utredningen) (jfr Richardson, 1990).
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rade till varandra (jfr SOU 1992:94; Lindblad, 1994), har blivit föremål för 
en gemensam behandling i en rad rapporter, utredningsbetänkanden och 
propositioner.7 Begrepp som decentralisering, mål- och resultatorienterad 
styrning och utvecklingsarbete har använts för att beteckna huvuddragen 
i denna behandling (jfr Carlgren & Lindblad, 1992; Kallos & Nilsson,
1995).

Decentralisering innebär en överföring av befogenheter och ansvar från 
centrala organ till perifera (Wennås, 1989). Genom den process som star
tade i mitten av 1970-talet har kommunerna tilldelats ökade befogenheter 
och lärarna ett större ansvar för den dagliga skolverksamheten. Lärarnas 
ansvar har accentuerats på samma gång som den centrala administratio
nen återkallat sin etablerade kontroll över verksamheten. Kommuner, 
skolor och lärare har formellt sett blivit mer autonoma. Från att tidigare 
ha betraktats som genomförare av politiska beslut har lärarna tilldelats 
uppgiften att medverka i att finna lösningar och utveckla sina verksam
heter mer som en följd av politiska beslut. Från att ha varit vad som kan 
karaktäriseras som funktionärer eller tjänstemän inom välfärdsstaten 
har behov av ett ökat inflytande från lärarnas sida över den egna verk
samheten och deras professionella medansvar framhållits (jfr Kallos & 
Nilson, 1995). För att klara denna nya uppgift väcktes idén om "de pro
fessionella lärama"(jfr Lindensjö & Lundgren, 1986; SOU 1992:94; Utbild
ningsdepartem entet, 1994). "The implications of the decentralization pro
cess and its accompanying ideology of governance through goals and de
fined results ... necessia ted  an ideological re-valuation of the teacher" 
(Kallós & Lundahl-Kallós, 1994, s 152). En professionalisering av lärarna 
framhölls som en viktig förutsättning för den mer decentraliserade sko
lan och för utvecklingen av denna skola.

Mot slutet av 1980-talet inleddes åter en ny reformperiod (Kallós & 
Lundahl-Kallós, 1994; Kallós & Nilsson, 1995). Som exempel kan nämnas 
att en ny central myndighet med en fältorganisation infördes, ett nytt 
system för m edelstilldelning infördes där kom m unerna erhöll en 
summa att fritt fördela inom skolan (Regeringens proposition 1990/91:18) 
och senare inom kom m unens totala verksam het. Lärarna blev 
kommunanställda och inte som tidigare anställda av staten. Nyliberala 
tankar om en marknadsorientering av skolan som betonade valfrihet och 
diversifiering började vinna gehör. Den nya period som då inleddes 
utmärktes också av ekonomiska nedskärningar inom skolsektorn.

Vad gäller frågan om hur styrningen av skolan bör ske, inträffade också 
en vändpunkt i m itten av 1970-talet (Lindensjö & Lundgren, 1986; 
M arklund, 1987; Regeringens proposition 1988/89:4). Efter den

7
Se till exempel betänkandet från utredningen om skolans inre arbete (SIA-utredningen) 

(SOU 1974/53), den proposition som blev följden av SIA-utredningens arbete (Regeringens 
proposition 1975/76:39), utredningen om en förändrad ansvarsfördelning och styrning på 
skolområdet (SOU 1988:20), den proposition som följde på utredningen (Regeringens propo
sition 1988/89:4), regeringens proposition om ansvaret för skolan (Regeringens proposition 
1990/91:18) och läroplanskommitténs arbete (SOU 1992:94).
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tidpunkten har den tidigare starka centrala resurs- och regelstyrningen 
successivt minskat till förmån för en ökad mål- och resultatinriktad styr
ning (Wennås, 1989).8 Syftet har varit att minska detaljregleringen och att 
öka effektiviseringen. På såväl den nationella nivån som den lokala har 
en tydligare ansvarsfördelning eftertraktats mellan vad Lindensjö och 
Lundgren (1986) benämner formulerings- och realiseringsarenan, de are
nor där utbildningspolitik utformas respektive realiseras. En klarare an
svarsfördelning har eftersträvats mellan beslutsfattare och genomförare, 
det vill säga mellan politiker och lärare. Lärarna eller "the street-level bu
reaucrats", som Lindensjö och Lundgren benämner dem, är de som slut
ligen har att finna metoderna för att uppfylla målen och att förmedla in
nehållet. För att klara denna uppgift, hävdar Lindensjö och Lundgren, 
krävs en "specialisering och professionalisering av lärare och ... denna 
professionalisering måste bygga på väl underbyggda metoder" (s 73).

Det system för mål- och resultatorienterad styrning som successivt vuxit 
fram kan illusteras med hjälp av de sätt på vilket det kommer till uttryck 
i ”1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna" (Lpo 94 - Lpf 94) (Utbildningsdepartementet, 1994) med åt
följande kursp laner, tim planer och betygssystem . Politikernas 
huvuduppgift är att på den nationella nivån ange riksgiltiga utbildnings
mål och på den kommunala nivån att tolka och konkretisera dessa 
nationella mål i kommunala skolplaner. Skolledare och lärare har sedan 
uppgiften att, inom ramen för dessa övergripande mål, formulera lokalt 
anpassade undervisningsmål för de enskilda skolenheterna i form av 
lokala arbetsplaner. På lärarna ankommer dessutom att tillsammans med 
eleverna utforma undervisningsm ål till grund för verksam heten i 
klassrummen. Vid detta slutliga steg i utformning av målstyrningen är 
intentionen att ge lärarna ett så stort friutrymme som möjligt. Lärarna 
skall ges en större frihet i den meningen att de inte skall styras av 
anvisningar om arbetssätt och arbetsformer, eftersom detta område 
"måste anses tillhöra det professionella området" (SOU 1992:94, s 125) (jfr 
Regeringens proposition 1988/89:4).

Svaret på frågan om hur skolan skall styras har ytterligare en sida. För att 
bland annat upprätthålla de nationella och lokala målen och efterleva 
kravet på en likvärdig utbildning, infördes ett system för kvalitetssäkring 
med uppföljning och utvärdering på olika nivåer.9 Med inslag och kun
skap hämtade från framför allt den privata sektorn har systemet kommit 
att ersätta den inspektion och kontroll som tidigare förekom från centralt 
håll (jfr Regeringens proposition 1988/89:4; SOU 1992:94). Skolverket har

g
Marklund (1987) talar om tre slag av styrning; resurs-, regel- och målstyrning. Alla dessa 

stymingsformer har tillämpats samtidigt under efterkrigstiden, men deras relativa 
betydelse har skiftat mellan olika tidsperioder. Resursstymingen dominerade fram till 
omkring 1962 för att då efterträdas av en mer dominerande regelstyrning. Wennås (1989) 
framhåller att skolan alltid varit både mål- och regelstyrd och aldrig enbart regelstyrd. 
Mål har alltid funnits även om de inte varit formulerade i läroplaner eller författningar, o

En likvärdig utbildning, likvärdig oavsett var i landet den anordnas, är en av de värde
grunder på vilka skolan skall vila (Utbildningsdepartementet, 1994).
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som centrai myndighet det övergripande nationella ansvaret för att med 
stöd av tillsyn, uppföljning och utvärdering göra bedömningar av skol
verksamheten och föreslå förändringsåtgärder. På lokal nivå har kom
munerna och de enskilda skolenheterna motsvarande uppgifter. Skolen
heterna skall utvärdera resultatet av verksamheten i relation till de for
mulerade undervisningsmålen. På lärarna ankommer att svara för un
dervisningen kvalitet, de skall med sin professionalitet vara en garant för 
att undervisningen bedrivs i enlighet med de fastlagda målen. En profes- 
sionalisering av lärarna kan i sammanhanget ytterst ses som ett styr- 
ningsinstrum ent, ett substitu t för den tidigare inspektionen och 
regelkontrollen (jfr Kallos & Lundahl-Kallos, 1994). Ett resultatansvar 
utkrävs där uppföljning och utvärdering har funktionen av att värdera 
grad av måluppfyllelse till grund för bland annat politiska beslut, till stöd 
för den lokala skolutvecklingen, till grund för en målrelaterad betygssätt
ning och kanske framför allt till stöd åt elever i deras kunskapsutveck- 
ling.

Krav eller önskemål om en ökad professionalism hos lärarna och en pro- 
fessionalisering av dessa har således framhållits som svar på såväl frågan 
om vem eller vilka som skall styra skolan som hur denna styrning bör 
ske. I decentraliseringssammanhang framhävs vikten av att lärarnas 
ställning förstärks genom ett ökat inflytande och ett ökat medansvar. 
Decentraliseringen och det ökade ansvaret som tilldelats lärarna i denna 
process kan, men behöver dock inte, åtföljas av en reell professionali- 
seringsprocess mot ökad yrkeskontroll (jfr Lindblad, 1994). En decentrali
sering kan exempelvis leda till vad Lindensjö och Lundgren (1986) 
varnar för, att formuleringsarenan skiktas på ett sådant sätt att decentrali
seringen bara leder till att den centrala skoladm inistrationen  
reproduceras i kom m unerna m ed en ökad kom m unal utb ild- 
ningsbyråkrati som följd och där lärarnas reella möjligheter att själva be
stämma inte nämnvärt förändras (jfr Falkner, 1996).

Beträffande frågan om hur styrningen bör ske anknyter de båda profes- 
sionsbegreppen -  professionalism respektive professionalisering -  mer 
till betydelsen lärarkompetens respektive kompetenshöjning hos lärare. 
En väl fungerande målstyrd verksamhet ställer krav på vissa önskvärda 
egenskaper eller funktioner i lärarnas yrkesutövning. Egenskaper eller 
funktioner som inte behöver ha några starka kopplingar till lärares status 
eller inflytande över yrkesutövningen. Lärares verksamheter i en mål
styrd praxis kan vara en effekt av decentralisering, men är inte nödvän
digtvis avhängiga av var besluten tas (Marklund, 1987; SOU 1992:94). Ur 
ett snävt målstyrningsperspektiv är lärarnas uppgift att vara skickliga på 
att tolka styrdokumentens intentioner och omsätta tolkningarna i un 
dervisningen.

Styrningen av skolans utveckling

En stegvis utveckling kan även urskiljas vad gäller synsätt och föränd- 
ringsmodeller för styrningen av skolans utveckling. Fram till början av 
1960-talet tillämpades en rationalistisk hierarkisk styrningsmodell, där de
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främsta medlen benämndes försök och försöksverksamhet (Lindensjö & 
Lundgren, 1986; Marklund, 1989; Carlgren, 1986). Modellen var rationalis
tisk på så sätt att utvecklingsarbeten riktades in mot olika problemområ
den mot bakgrund av en tilltro till att på vetenskap grundade lösningar 
fanns att tillgå. Modellen var hierarkisk i den meningen att utveck
lingsarbeten initierades från centralt håll, forskningen förlädes till veten
skapliga institutioner medan däremot utvecklingsarbetet i regel utfördes 
under skolöverstyrelsens ledning eller inom särskilda försöksskolor 
(Regeringens proposition 1980/81:97). Denna modell ersattes senare, i 
samband med att grundskolan genomfördes 1962, med beteckningen pe
dagogiskt utvecklingsarbete (Marklund, 1981; Carlgren, 1986). Vid över
gången till den mer mål- och resultatorienterad styrningen, förändrades 
också synen på hur den inre förändringen av skolan skulle åstad
kommas. Idén om lokalt skolbaserat utvecklingsarbete växte fram. Lokalt 
utvecklingsarbete (LUVA) avsågs bli den nya drivkraften för förändring 
av skolans verksamhet, "ett instrument för den målstyr da strategin" 
(Carlgren, 1986, s 24). Den kom munbaserade LUVA-verksamheten 
förväntades omfatta alla skolor och utvecklingsarbete knöts mer mot 
fortbildning. Föränd ringsarbetet skulle växa fram i ett samspel mellan 
läroplanernas riktningsangivelser och de ambitioner och värderingar 
som fanns hos de verksamma i de enskilda skolorna. Tanken på att 
skolutveckling bör baseras på lärares professionalism och tillvarata vad 
enskilda lärare tänker och tror på lever vidare även sedan den speciella 
LUVA-satsningen upphörde (jfr Tiller, 1986, 1993; Sparkes, 1991; Fullan, 
1991; Dalin & Rolff, 1991). Lärama framhålls som betydelsefulla för att 
utveckla en ny kultur, en lärande organisation (Rönnerman, 1998). I Lpo 
94 - Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994), under rubriken skolans 
värdegrund och uppgifter, betonas exempelvis att "lärarnas professio
nella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt" (s 5-6). 
Liknande skrivningar återkommer i skolkommitténs slutbetänkande 
(SOU 1997:121) där betydelsen av att "stärka lärares professionalism, själv
ständiga utrymm e och självkänsla" (s 61) framhålls som en central 
rörelseriktning i arbetet med att utveckla skolan.10

Professionalisering i samband med skolutveckling

Jämfört med situationen före mitten av 1970-talet har förutsättningarna 
för lärares professionaliseringssträvanden förändrats. Decentraliserings- 
processen och övergången mot den mål- och resultatorienterade styr
ningen kan, var och en för sig, öppna upp för skilda handlingsmöjlighe
ter och därmed även för studier av dessa strävanden. Decentraliserings- 
processen öppnar vägen för bemödanden hos lärarna i första hand med 
avseende på position och inflytande och det förändrade sättet att styra för 
ansträngningar med inriktning främst mot kompetens. Det förhållandet 
att dessa båda förändringsprocesser löpt nära relaterade till varandra gör 
det rimligt att anta, att samtidiga och inbördes sammankopplade strävan

En andra rörelseriktning som skolkommittén (SOU 1997:121) framhåller, är betydelsen 
av att göra "the community" delaktig i skolans verksamhet, det vill säga att stärka vad 
Lindblad (1994) benämner det horisontella inflytandet över skolan.
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den i riktning mot såväl positionsförbättringar som kompetenshöjning 
kan ske. Lärare kan utnyttja sin relativt och formellt sett mer självstän
diga ställning, inte bara till att utveckla nya verksamhetsformer och med 
dessa söka höja sin egen kompetens, utan också i avsikt att ytterligare 
befästa eller förstärka sin ställning.

Utvecklingsarbete utgör en arena som kan möjliggöra skiftande och sam
tidiga strävanden. Vad talar då för att studera lärarprofessionalisering just 
i detta sammanhang? Lärare intar en motsägelsefull position, klämda 
mellan vad Lindblad (1994) benämner den vertikala och horisontella 
styrningen av skolan, klämda mellan vad styrdokument och resursför
delning medger och den påverkan som skolans kontext kan utöva. I 
denna situation riskerar lärare att systematiskt hamna i uppgifter som 
innehåller spänningar mellan olika motsatser, samtidigt som positionen 
också inrymmer "en viss självständighet på ett individuellt plan att ta sig 
ur dessa dilemma" (Lindblad, 1994, s 67). Det motsägelsefulla i positionen 
kan antas bli accentuerat genom de förhoppningar om eller krav på 
förändringar som knyts till utvecklingsarbete. Utvecklingsarbete innebär 
förändring i sig, externa anspråk kan exempelvis vara av den arten att 
nya eller förstärkta handlingsvägar krävs av lärarna för att tillmötesgå 
dessa anspråk. Krav hos lärare på en mer självständig position för vid
gade handlingsmöjligheter i olika riktningar kan således komma att för
stärkas vid utvecklingsarbete. Utvecklingsverksamhet inbegriper dess
utom vanligen en omfördelning av resurser och förändringar av auktori- 
tetsmönster som kan leda till konflikter kring makt och inflytande 
(Dalin, 1978). Konflikter som i och för sig kan utgöra hinder (jfr Dalin, 
1978), men som också kan utgöra drivkrafter för olika handlingar.11 
Sparks (1991) framhåller att olika perspektiv och ideologier, som inryms i 
vad han benämner en skolkultur, är verksamma inom en och samma 
skola och kan utgöra källa till kamp och motstånd; "creation and 
maintenance of culture is a dialectical process ... is an ongoing process of 
production and reproduction ... vIn this process there is both possibilities 
and constraints'" (s 5). En skolutveckling baserad på enskilda lärares 
professionalism har således framhållits som en betydelsefull arena. En 
arena inom vilken utrym m e för olika strävanden hos lärare och 
lärargrupper vad gäller kompetens och status kan mötas och understödja 
men också undergräva varandra.

Berg och Wallin (1983) gör en distinktion mellan utveckling av och u t
veckling i skolan. I polemik mot sådana förändringsmodeller för skolan 
som tar sin utgångspunkt i den specifika inriktning som brukar benäm
nas organisationsutveckling (OU)12, tar Berg och Wallin ställning för en

^D alin  (1978) uttrycker en mer konsensusorienterad uppfattning och menar att: "A conflict 
of power is a major barrier to change" (s 28).
12Med OU avser Berg och Wallin (1983) sådan utveckling som grundar sig på systemteore- 
tisk organisationsteori och vissa förställningar om anpassning, jämvikt och balans. Enligt 
OU fungerar en organisation effektivt som är uppbyggd av aktörer som utifrån vissa mål 
delar gemensamma grundläggande värdemönster. Konflikter betraktas följaktligen som  
något negativt och som hot mot systemets existens. Systemtänkandet innebär föreställ
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utveckling av skolan som organisation (UO) (Berg, 1981, 1986; Berg & 
Wallin 1982, 1983; Tiller, 1986). Berg och Wallin (1982, 1983) ifrågasätter 
OU och menar att en förändringsmodell för skolan måste utgå från vad 
som utmärker skolan som organisation.13 De hävdar bland annat att sko
lan präglas av konflikter på alla nivåer. Detta är en uppfattning som jag 
delar och som för mig får betydelse vid valet av utgångspunkter för mina 
två avslutande empiriska studier, ett val som jag senare återkommer till 
(se kapitel 6).

För skolans utveckling förordar Berg och Wallin (1983) en konfliktorien- 
terad modell, en modell som bland annat förutsätter gedigna kunskaper 
hos skolans aktörer om, (i) skolans mål och regelsystem, de yttre 
gränserna, (ii) den lokala skolenhetens kultur,14 de inre gränserna och 
(iii) det outnyttjade handlingsutrymm et, det vill säga vad som kan 
definieras som skillnaden mellan de yttre och inre gränserna (jfr Berg, 
1986). Berg och Wallin menar att goda kunskaper hos aktörerna om de 
strukturella villkoren för skolan ökar deras kunskaper om det outnytt
jade handlingsutrymmets storlek. En kunskap som i sin tur kan ligga till 
grund för konkreta handlingar och bidra till en utveckling av skolan som 
organisation i riktning mot ett önskvärt tillstånd. Berg och Wallin finner 
det fruktbart att koppla samman detta sätt att se på utveckling dels med 
professionsbegrepp och dels också med begreppet självförnyelseförmåga. 
De hävdar att en skola med god förmåga till självförnyelse, förmåga att i 
lokalt förankrat utvecklingsarbete gå utanför den etablerade kulturen och 
successivt utnyttja mer av det möjliga handlingsutrymmet, uppvisar en 
högre grad av professionalitet än en skola med låg självförnyelseför-

15maga.

ningar om att förändringar av individer leder till organisationsförändringar. Förändrings- 
modeller enligt OU har företrädesvis tillämpats inom företagsorganisationer, men även 
inom skolan.
13Berg och Wallin (1983) urskiljer schematiskt tre nivåer i skolan, en samhällsnivå, en or
ganisationsnivå och en aktörsnivå. På samhällsnivån återfinns skolans uppdragsgivare, 
samhället i vid mening och dess centrala beslutsfattare med sina styrsystem. På aktörsni
vån återfinns skolpersonal och elever. På en nivå mellan samhället och skolan återfinns 
organisationsnivån, en nivå vars särdrag uppstår som effekter av påverkan från de två öv
riga nivåerna. Organisationsnivån kan med andra ord ses som en funktion av de två andra 
nivåerna (jfr Berg, 1981). Dalin (1978) urskiljer fem dimensioner eller relationer som är av
görande för en förståelse för skolan som organisation och hur den kan förändras: 
Omgivningen, skolans värderingar och mål, den interna formella och informella arbets- 
och beslutsstrukturen, mellanmänskliga relationer och vilka strategier ledningen tilläm
par för att exempelvis hantera relationerna till omgivningen och lösa konflikter (jfr Dalin 
& Rolff, 1991).
■^Berg, Brettell, Lindskog, Nytell, Söderström och Yttergren (1987) framhåller att olika 
forskare haft olika benämningar på detta informella regelsystem. Andan, ethos, kultur, 
habitus och skolkod är exempel på benämningar. De varnar för att sammanföra dessa yt
ligt sett närbesläktade begrepp, reellt har begreppen helt eller delvis olika innebörder då 
de utgår från olika perspektiv; från individ- och grupperspektiv, organisationsteoretiska, 
professionsteoretiska och strukturella perspektiv.
■^Berg och Wallin (1983) definierar lokalt utvecklingsarbete som en skolverksamhet som 
går ut på att förändra den traditionella verksamheten i stort, som ligger inom ramen för en
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Strävanden med inriktning mot såväl kompetens som status, som är 
samtidiga och inbördes relaterade i ett komplext mönster, kan således an
tas förekomma hos lärare. I samband med utvecklingsarbete i skolan 
finns förutsättningar för att sådana strävanden blir accentuerade och att 
de därmed framstår på ett tydligare sätt.

Läraryrket -  en profession eller flera?

Mitt övergripande syfte tar sikte på lärares yrkesmässiga strävanden. 
Syftet får till följd att två centrala frågor inställer sig. För det första om lä
raryrket överhuvudtaget kan betraktas som en profession. Mina empi
riska studier vänder sig dessutom till olika lärarkategorier. Frågan om lä
raryrket för det andra kan delas upp på olika lärarprofessioner blir där
med också av betydelse.

Etymologiskt kan begreppet profession härledas från det latinska pro- 
fe'ssio (Hellquist, 1954; Nationalencyklopedin, 1994).16 1 den forskningsde- 
batt som haft en företrädesvis anglo-saxisk bakgrund, har profession van
ligtvis syftat på yrke eller yrkesorganisation. Den professionelle i anglo
saxiska länder, exempelvis en läkare eller advokat, var inte anställd utan 
fick sitt uppdrag via klienter. I ett mer europeiskt perspektiv, där staten 
haft en större betydelse för olika professioners etablering, har profession 
oftare avsett yrke i betydelsen verksamhet eller arbete i vid mening 
(Beckman, 1989; Selander, 1989a). Om verksamhet eller arbete i vid me
ning tas som utgångspunkt, blir verksamhet på arbetsmarknaden med 
förvärvsavsikter särskiljande för professioner. Profession blir då ett otyd
ligt och vidsträckt begrepp som endast utesluter sådana verksamheter 
som ligger utanför arbetsmarknaden och som inte bedrivs som förvärv.

Kan då läraryrket definieras som en profession? Läraryrket kan knappast 
ses som en profession i samma mening som den så kallade "första gene
rationens professioner", läkare och advokater. Att definiera läraryrket 
som en profession i betydelsen att det uppfyller någon traditionell 
uppsättning karaktäristika, torde endast delvis vara möjligt. För att lärar
yrket skall definieras som en profession får en mer utsträckt och svagare 
definition väljas (Torstendahl, 1989; Selander, 1989a). I den meningen att 
professionalism kan anta olika former och att den i grunden har att göra 
med kunskapssystem kan läraryrket betraktas som en profession. Lärare 
besitter i likhet med många andra yrkesgrupper i mellanställning ett visst 
mått av teoretisk vetenskaplig kunskap som gör att de kan betraktas som 
en kunskapsbaserad grupp. Lärares kunskap är dock, än så länge, väsent

av samhället sanktionerad skolverksamhet och som syftar till att utnyttja det tillgäng
liga handlingsutrymmet i sin helhet.
*^Åtminstone tre ursprungliga huvudbetydelser av begreppet profession kan urskiljas 
(Wessen, 1969). För det första har ordet profession haft betydelsen erkännande, förklaring 
eller tillkännagivande i den meningen att någon avlagt profess, exempelvis ett kloster- el
ler ordenslöfte eller en trosbekännelse. En andra betydelse av ordet refererar till någon 
som professerai det vill säga uttalar, förklarar eller förkunnar något, exempelvis i form 
av professur eller professorsämbete. För det tredje har ordet haft innebörden yrke eller 
fack och ursprungligen främst använts i samband med yrken som utgjort olika hantverk.
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ligen av annan karaktär än strikt abstrakt, systematisk och teoretisk 
sådan. Flera forskare har i stället framhållit den tysta, oformulerade och i 
stor utsträckning situationsbundna förtrogenhetskunskap som känne
tecknar lärares arbete (Lortie, 1975; Carlgren, 1994).

Nutida yrkesprofessioner, eller "den andra generationens professioner" 
som Selander (1993) benämner dem, växte fram i västvärlden som ett re
sultat av utbildningsexpansionen under 1960-talet (Brante, 1987; 
Lindblad, 1994; Strömberg, 1997). Framväxten av de nya professionella 
grupperna med åtföljande arbetsdelning anses markera övergången mel
lan industrisam hället och det m oderna samhället (Falkner, 1996; 
Strömberg, 1997). I Sverige fick vi en snabb tillväxt av relativt högutbil- 
dade tjänstem annagrupper inom bland annat skola och barnomsorg. 
Enligt Brante (1992) skedde ökningen inom den offentliga sektorn med 
en större andel professionella än i andra jämförbara länder. Exempelvis 
fördubblades andelen lärare inom det obligatoriska skolväsendet mellan 
åren 1961 och 1981.17 Samtidigt skedde också en arbetsdelning eller specia
lisering. Inom barnomsorgen tillskapades ett system med uppdelning på 
olika yrkeskategorier, barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. 
Grundskolan byggdes upp till ett sammanhållet och hierarkiskt system 
med klasslärare i den breda gemensamma basen som låg- och mellan
stadiet utgör. Ämneslärare med olika inriktningar återfanns i högstadiet, 
liksom i gymnasieskolan. Den högre och yrkesinriktade utbildningen 
riktades i hög grad in mot arbetsliv och arbetsmarknad till följd av att 
utbildning betraktades som en produktionsfaktor, en investering i 
produktionsappraten (Lindensjö & Lundgren, 1986; Richardson, 1990). Vi 
fick därm ed en stark differentiering högre upp  i systemet med en 
betydande specialisering av lärarkåren (SOU 1974:53; Lindensjö & 
Lundgren, 1986). Totalt återfinns cirka 120 000 lärare inom grundskolan 
och gymnasieskolan och omkring 70 000 förskollärare och fritidspeda
goger inom barnomsorgen (SOU 1997:121).

Är det motiverat att till exempel tala om förskolläraryrket, grundskol- 
läraryrket eller om hemspråkslärare i finska som skilda lärarprofes- 
sioner? De olika lärare och lärargrupper som ingår i mina empiriska 
studier uppvisar klara skillnader i olika avseenden vad gäller exempelvis 
utbildningsbakgrund och erfarenhet. I likhet med Brante (1989) vill jag 
hävda att en och samma yrkesgrupp kan vara underställd olika villkor 
beroende på vilket socialt sammanhang den verkar inom. De olikartade 
villkoren torde dessutom bilda skilda rationaliteter som styr inställningar 
och strävanden. För mig förefaller det således rimligt att tala om skilda 
lärarprofessioner och att dessa genom skilda förutsättningar kan antas 
uppvisa olika inriktningar på sina professionaliseringssträvanden.

17 Andelen lärare ökade från 72 003 år 1961 till 143 265 år 1981 (Lindblad, 1994).
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KAPITEL 3

Några metodologiska överväganden

Det övergripande syftet med avhandlingen är att försöka ge en ökad för
ståelse av lärares professionaliseringssträvanden i samband med utveck
lingsverksamhet i skolan. För att uppnå detta syfte har en kvalitativ un
dersökningsansats valts. Valet av ansats har bland annat grundats på den 
kvalitativa ansatsens intention att söka ge en så djup, nyansrik och 
komplex beskrivning som möjligt av de fenomen som studeras (jfr 
Wolcott, 1984; Merriam, 1991). Fenomen som i de aktuella fallen utgörs 
av lärares strävanden som aktörer i praxis. För att studera dessa fenomen 
har främ st lärares beskrivningar av och uppfattn ingar om sina 
bemödanden tagits. I samtliga delstudier ingår även andra personers 
uppfattningar, personer som nära berörts av respektive utvecklingsverk
samhet. Begreppet uppfattning har således valts för att referera till inne
börder som informanterna ger uttryck för beträffande lärranas strävanden 
i den pedagogiska och sociala verkligheten.

Begreppet uppfattning

Begreppet uppfattning är centralt inom kvalitativt inriktad forskning. Be
greppet är komplext. Teoretiker och forskare som brukar hänföras till 
olika forskningsperspektiv och olika riktningar inom dessa perspektiv 
har framhållit och betonat olika aspekter av begreppet. I framställningen 
redovisas närmast några sådana väsentliga aspekter med tyngdpunkten 
förlagd till det fenomenologiska perspektivet som viktig teoretisk under
strömning ("underpinning") till kvalitativ metod.

För Husserl var begreppet uppfattning ("Erkenntnis") ett huvudbegrepp 
då han utgick "från föreställningen att all kunskap eller vetande grundar 
sig på uppfattanden" (Bengtsson, 1989, s 35).18 Husserl utvecklade en teori 
om medvetandets intentionalitet (Bengtsson, 1993). Enligt denna teori är 
vårt medvetande alltid riktat mot objekt och dessa objekt uppfattas alltid 
som något. Husserls huvudbegrepp "Erkenntnis" innehåller en tvetydig
het (Bengtsson, 1989). Dels kan en mer subjektiv betydelse framhållas, det 
vill säga uppfattning som tillägnande och dels har begreppet en mer ob
jektiv betydelse, en innebörd mer i bemärkelsen kunskap där resultatet 
av tillägnandet ges företräde. Denna tvetydighet kan jämföras med vad 
Uljens (1989) uttrycker beträffande uppfattningar av och uppfattningar 
om olika företeelser:

"Med uppfattningar av något avser man människans grundläggande förståelse av något. 
Med uppfattningar om något avser man att människan gör något till medveten reflektion 
och förenar en värdering till denna tanke" (s 10) (jfr Alexandersson, 1994a).

18 Husserl gav den fenomenologiska filosofiska riktningen dess namn och brukar vanligen 
betraktas som dess upphovsman (Haglund, 1989).
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Vid sidan av en mer kognitiv och förståelseinriktad innebörd i uppfatt- 
ningsbegreppet, en innebörd som fenomenografer intresserat sig för, kan 
således också ställas en mer åsiktsorienterad som uttryck för mer m ed
vetna och konkreta värderande inställningar, övertygelser, meningar och 
tyckanden.19 Citatet från Uljens leder också in på två andra centrala aspek
ter av begreppet; den grad av reflektion som föregår konstituerandet av 
uppfattningen liksom graden av medvetenhet om densamma. Marton 
och Svensson (1978) skrev följande ofta citerade rader (jfr Carlgren, 1986; 
Brändström & Wiklund, 1995):

"Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller det 
som inte kan sägas, eftersom det aldrig blivit föremål för reflektion. De utgör den referens
ram inom vilken vi samlar våra kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra 
resonemang" (s 20).

Inledningsvis riktade den fenomenologiska ansatsen in sig mot det ore
flekterade och omedvetna, mot olika genuina och essentiella sätt att upp
fatta (Marton, 1981). Husserl och andra tidiga fenomenologer sökte vad 
som sammanfattar ett fenomen, där sammanfattningen bygger på hur 
världen uppfattas och inte på hur den egentligen är (jfr Dahlgren & Ols
son, 1985; Bengtsson, 1993; Bjurwill, 1995). Fenomenologin har dock vid
gats och Kvale (1997) menar att fenomenologin av idag;

"intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt på vilket det fram
träder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj beskriva inne
håll och struktur hos individernas medvetanden, förstå den kvalitativa mångfalden hos 
deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit" (s 54).

En åtskillnad kan således göras mellan en uppfattnings vad och hur, mel
lan vad som utgör objektet eller innehållet i en uppfattning och sätt på 
hur det aktuella objektet uppfattas. Likaså kan en mångfald av uppfatt
ningar föreligga, likheter och skillnader kan således finnas i sätt att upp
fatta (jfr Lindgren, 1994; Bjurwill, 1995).

Svenning (1997) framhåller två metoder för analytiska jämförelser som 
just tar fasta på likheter och olikheter, samstämmighetsmetoden och 
olikhetsmetoden. Samstämmighetsmetoden innebär att forskaren letar 
efter likheter i annars olika fall. Exempelvis att söka efter likheter i strä
vanden hos skilda lärarkategorier som deltar i utvecklingsverksamhet. 
Olikhetsmetoden innebär det motsatta. Varför kan till exempel olika 
lärargrupper som deltar på identiska villkor i en utvecklingsverksamhet 
uppvisa skilda strävanden?

Om uppfattningar skall behandlas som individuella eller kollektiva är 
också en central fråga. Efterföljare till Husserl hävdar att det finns en ord-

19 Det fenomenografiska uppfattningsbegreppet har utförligt behandlats av exempelvis 
Theman (1983), Kroksmark (1987), Uljens (1989) och Alexandersson (1994a).
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nad och organiserad social verklighet som vi har gemensamma uppfatt-
20nmgar om.

Min utgångspunkt är att informanterna kan förväntas ge uttryck för 
uppfattningar av skilda slag, dels uppfattningar som är mer konkreta och 
medvetna och som bygger på reflektion och eftertanke och dels också mer 
spontana, oreflekterade och genuina uppfattningar. Uppfattningar som 
ibland är kontextrelaterade och ibland inte och som sannolikt kan vara 
såväl mycket personliga som mer generella. Även om jag vanligtvis 
använder uttrycket uppfattning om, betraktar jag med andra ord be
greppet i vid bemärkelse.

För att ge så stor rättvisa som möjligt åt det breda spektrum av uppfatt
ningar som kan förväntas, väljer jag att redovisa uppfattningarna i form 
av tematiseringar med utgångspunkt från vad intervjupersonerna refere
rar till. Inom repektive innehållsligt område är därefter ambitionen att 
utförligt redovisa variationen -  likheter och skillnader -  i de uppfatt
ningar som kommer till uttryck. Subjektens uppfattningar framställs som 
resultat i en beskrivande löpande text.21 I tematiseringarna vävs citat in 
för att underbygga den meningskoncentrering som tematiseringen inne
bär, det vill säga att den väsentliga innebörden i längre intervjutexter re
duceras till kortare och koncisare formuleringar (jfr Kvale, 1997).

Kvalitativ metod - pedagogisk etnografi

Berglund (1983) framhåller liksom Bogdan och Biklen (1982) starka kopp
lingar mellan den mer allmänna benämningen kvalitativ metod och pe
dagogisk etnografi (jfr Fetterman, 1984a). Berglund (1983) pekar också på 
överensstämmelser med så kallad naturalistisk forskning.

Bogdan och Biklen (1982) menar att fem grunddrag karaktäriserar kvali
tativ metod.

• Kvalitativa studier har den naturliga miljön som datakälla och 
forskaren är huvudinstrumentet.

• Kvalitativa studier är deskriptiva.
• Kvalitativa studier intresserar sig för processer mer än för utfall och 

produkter.
• Begreppet innebörd (”meaning) är av central betydelse. Det emiska 

perspektivet ställs i förgrunden och forskaren försöker förstå de 
fenomen som studeras i term er av informanternas tankar, inten
tioner, känslor etc.

20Husserls lärjunge Schutz försökte utifrån Husserls mer filosofiska utgångspunkter formu
lera det sociala livets fenomenologi för empiriska studier. Schutz hävdade den sociala 
verklighetens intersubjektiva natur (Cuff & Payne, 1989).
21Svensson (1996b) urskiljer tre olika berättelseformer; realist-, bekännelse- och impres
sionistiska berättelser. Den valda berättelseformen är närmast att hänföra till den först
nämnda kategorin.
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• Forskare som tillämpar kvalitativ metod tenderar att analysera sina 
data induktivt.

Den första och den fjärde punkten bygger bland annat på föreställningen, 
att människor påverkas av sin omgivning och att fenomen därför bäst 
kan studeras och förstås i de sammanhang de uppträder (Bogdan & 
Biklen, 1982). Det blir därför också viktigt att placera in den verksamhet 
som studeras i sitt vidare sammanhang. Patton (1988) framhåller exem
pelvis följande: "Understanding the program context is essential to a ho
listic perspective" (s 125). De två punkterna kan också, med sin starka be
toning av det naturalistiska, sägas vara särskilt utmärkande för den peda
gogiskt etnografiska ansatsen, som präglar den inledande studien 
Vertikal handledning med en relativt långvarig empiriinsamling direkt i 
vårdlärarnas arbetsmiljö. Det emiska perspektivet syftar till, som 
framhålls i punkterna två och tre, att ge en så nyansrik, fördjupad och 
komplex beskrivning som möjligt om hur subjekten uppfattar sam 
manhang och skeenden och om vilka föreställningar de har. Snarare 
detta än att söka efter ett fåtal enkla beskrivningar eller förklaringar.

Teoretiska underströmningar till kvalitativ metod

Goetz och LeCompte (1984) ansluter sig till Bogdan och Biklen (1982) och 
deras uppfattning att den kvalitativa traditionen har fenomenologi, sym
bolisk interaktion, kultur ("culture") och etnometodologi som sina teore
tiska underströmningar.22

Fenomenologi betonar närvaron i nuet och upplevelsen som den 
främsta källan för kunskap om verkligheten (Bogdan & Biklen, 1982; 
Egerbladh, 1992). Väsentligt blir de föreställningar, känslor och handlings- 
intentioner, som de personer som berörs av en viss försöksverksamhet 
ger uttryck för. Subjektens perspektiv, det emiska perspektivet och inte 
undersökarens blir således centralt (Berglund, 1985). I vetenskaplig 
bemärkelse blir de upplevelser som subjekten ger uttryck för "sanna". 
Tillsammans med information insamlat på annat sätt, exempelvis via 
dokum ent, kommer undersökaren att använda sig av en "jud icious  
balance of objective and subjective data to reconstruct a social world" 
(Goetz & LeCompte, 1984, s 17).

Symbolisk interaktion kan ses som en utveckling eller gren av fenome- 
nologin (Bogdan & Biklen, 1982). Här betonas att mänsklig erfarenhet och 
mänskliga upplevelser överförs via tolkningar i ett socialt samspel. Hän
delser eller upplevelser har ingen mening i sig utan meningen eller in
nebörden tilldelas dem av den enskilde människan. För den enskilde 
som arbetar inom vården kan till exempel en morgonrapportering inne
bära inte bara en överföring av information utan kan även "symbolisera" 
en början eller ett slut på ett arbetspass eller en tillhörighet till en arbets

22Husserl lade grunden till en vittförgrenad tradition. En tradition som via hans lärjunge 
Schutz inspirerat bland andra etnometodologin och den sociala interaktionismen (Cuff & 
Payne, 1989; Lindgren, 1994).



24

gemenskap. Begrepp som innebörd, betydelse eller mening ("meaning") 
blir centrala och liksom för fenomenologer subjektens perspektiv, hur de 
själva ser på situationer och händelser och vilka symbolvärden de tillde
lar dessa. Tolkningar görs i ett socialt samspel och individer skapar endast 
mening i tillvaron genom att interagera med andra. Det som är "sant" i 
vetenskaplig bemärkelse är "the interpretive understanding of human 
interaction" (Bogdan & Biklen, 1982, s 31).

Även om forskare som tillämpar kvalitativ metod definierar begreppet 
kultur ("culture") på olika sätt, brukar de alla och kanske särskilt 
etnografer betrakta kultur eller olika kulturaspekter som en viktig grund 
för inramningen av sina studier. "It is the framework of culture, whate
ver the specific definitions, as the principal organizational or conceptuel 
tool to interpret data that charactarizes ethnography" (Bogdan & Biklen, 
1982, s 37). Kvalitativ metod betonar därmed kontexts stora betydelse, det 
vill säga att fenomen studeras i de sammanhang i vilka de uppträder. 
Vad är utmärkande för den kultur eller de kulturer som omger en 
försöksverksamhet? Vilken inverkan har kulturen på försöksverk
samheten? Vilka kopplingar finns mellan försöksverksamheten och 
aktuella kulturella och ideologiska strömningar? Hur passar försöksverk
samheten in i den organisatoriska struktur som blivit följden av dessa 
strömningar? I kvalitativa studier bör frågor liknande dessa studeras så 
långt resurserna medger.

Etnometodologi refererar till "the study of how individuals create and 
understand their daily lives -  their method o f accomplishing everyday 
life. Subjects for ethnomethodologists are ... People in various situations 
in our own society" (Bogdan & Biklen, 1982, s 37). Inom etnometodologin 
är också kulturbegreppet centralt men tenderar i jämförelse med kultur, 
att mer handla om mikrofrågor "how members of a particular group, ... 
use, and order aspects o f their environment" (Bogdan & Biklen, 1982, s 
37). Har olika delkulturer utvecklats på exempelvis olika försöksorter och 
inom olika försöksskolor? Vad är utmärkande för dessa delkulturer och 
vilken inverkan har de på en viss utvecklingsverksamhet?

Kvalitativa studier

Lärares verksamhet i praxis sker inte isolerat. I redan utförda kvalitativa 
studier har särskilt betonats värdet av att de genomförs så nära berörda 
personers pedagogiska och sociala verklighet som möjligt (Goetz & 
LeCompte, 1984). För att ge en så komplett beskrivning som möjligt 
räcker det inte med att bara studera aktörerna i den pedagogiska praxisen. 
För en ökad förståelse måste också de delfenomen i den pedagogiska 
praktiken som studeras relateras till andra fenomen i praxis och inte 
minst till samhälleliga och organisatoriska förhållanden. En studie av till 
exempel vilket kompetenstillskott en viss utvecklingsverksamhet kan 
bidra med för lärare, bör exempelvis inkludera andra samtidiga åtgärder 
som vidtas för att höja lärarnas kompetens och vilka intentioner i detta 
avseende som uttrycks i centrala styrdokument. Adekvata kontextförhål
landen blir därmed viktiga att belysa.
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Goetz och LeCompte (1984) kritiserar exempelvis Bogdan och Biklen 
(1982) för att dessa inte tillräckligt betonar betydelsen av att precisera och 
ange den teoretiska ram som, enligt deras mening, är central som vägled
ning. Att relativt tidigt i en studie utveckla en teoretisk ram är betydelse
fullt för att bland annat motverka risken av att samla in icke relevanta 
och alltför stora mängder av data (jfr Berglund, 1985). Glaser och Strauss 
(1967) hävdar betydelsen av en substantiell teori ("a substantive theory") 
för att underlätta för forskaren att vara;

"... faithful to his data, rather than forcing it to fit a theory. He can be more objective and 
less theoretically biased ... Parsonian or Mertonian ... must wait to see whether they are 
linked to the emergent substantive theory concerning the issue in focus" (s 34).

Utmärkande för en substantiell teori är att den genereras från data. Enligt 
Goetz och LeCompte (1984) innehåller en substantiell teori;

"... interrelated propositions or concepts lodged in particular aspects of populations, set
tings and times. They are restricted to features of populations, settings and times that can 
be identified concretely" (s 38).

Glaser och Strauss (1967) delar Goetz" och LeComptes" uppfattning att en 
substantiell teori tar sin utgångspunkt inom ett avgränsat område, "is 
grounded in research on one particular substantive area" (s 79) och att 
den vanligen utgör en väsentlig riktningsgivare för de olika fortsatta ste
gen i processen. För att exempelvis formulera och precisera syftet och för 
att avgränsa fokus (jfr Starrin, 1996).23

Jag delar dessa uppfattningar om betydelsen av att utveckla en till den ak
tuella situationen relaterad ram som riktningsgivare eller vägledare. 
Följaktligen kommer ansträngningar att göras för att utveckla sådana 
substantiella ramar, som jag fortsättningsvis benämner dem, för de 
studier som ingår i avhandlingen.

Bogdan och Biklen (1982) menar att den allmänna uppläggningen av en 
studie kan liknas vid en tratt: "From broad exploratory beginnings ... to 
more directed data collection and analysis" (s 59). En utförlig rapport från 
en kvaliatativ studie bör, enligt Goetz och LeCompte (1984), innehålla en 
beskrivning av och en diskussion kring nedanstående sju steg, vilka sam
tidigt anger viktiga moment i arbetsgången.

• Fokus för och syftet med studien och de frågor som följer därav.
• Den undersökningsmodell eller den design som valts och motiven 

till detta val.
• Studiens subjekt och den miljö och det kontext som undersökts.
• Undersökarens erfarenheter och den roll han eller hon intagit i stu

dien.
• De informationsinhämtande metoderna i studien.

23Goetz och LeCompte (1984) menar att samhällsvetenskaper vanligen skiljer mellan tre 
nivåer av teorier; "grand theory and related theoretical models, middle-range and formal 
theory, and substantive theory" (s 36).
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• Tekniker för att analysera den information som samlas in under stu
dien.

• Studiens resultat, hur de tolkats och kan tillämpas.

Var och en av de sju stegen påverkas av de andra och vägleds av den 
substantiella ramen. Vanligtvis pågår därmed processer inom flera av 
stegen samtidigt. Analysen pågår exempelvis samtidigt som nya data 
samlas in och givetvis även efter avslutad datainsamling (Bogdan & 
Biklen, 1982).24 De utmärkande dragen som nämns har alla beaktats och i 
olika utsträckning varit vägledande för mina tre empiriska studier. 
Kvalitativa studier kan genomföras på många olika sätt beroende på syfte 
och vilka åtföljande karaktäristika och steg i arbetsgången som betonas. 
Den teorifördjupning och de mer precisa och avgränsade frågeställningar 
som successivt växte fram ledde naturligt till att de tre studierna erhöll 
olika karaktärer. Exempelvis kunde fokus för och frågeställningarna i den 
avslutande studien utarbetas i ett förhållandevis tidigt skede. Det sätt på 
vilket varje studie genomförs och de överväganden som ligger bakom 
detta, redovisas tämligen utförligt i samband med presentationen av 
respektive studie.

Trots att tekniker som ger kvalitativ information dominerar i kvalitativa 
studier behöver inte kvantitativa data uteslutas (jfr Berglund, 1983). 
Glaser och Strauss (1967) framhåller både kvantitativa data och kvalitativ 
information som betydelsefulla för att såväl verifiera som generera teori. 
Yin (1989) lyfter fram användningen av multipla beviskällor som utmär
kande för etnografiska fallstudier. Beträffande användningen av olika be
viskällor argumenterar Berglund (1985) för en tillämpning av triangule- 
ring. Triangulering framhålls som särskilt viktigt för att validera in
formation insamlat på ett sätt med information insamlade på andra sätt 
(Denzin, 1978; Goetz & LeCompte, 1984; Berglund, 1985; Patton, 1988).20 
Denzin (1978) urskiljer fyra grundtyper av triangulering; datatriangule- 
ring, undersökartriangulering, teoritriangulering och metodologisk tri
angulering med undertyper under dessa. I avsikt att underbygga tillförlit
ligheten tillämpas triangulering i alla tre studierna. Olika kategorier av 
informanter används och i två av studierna tillämpas dessutom olika 
datinsamlingsmetoder; intervju och enkät.

24Berglund (1985) framhåller, med hänvisning till Miles och Huberman (1984), att data
reduktion även sker före fältarbetet ("anticipatory data reduction") i form av exempelvis 
val av teoretisk referensram, preliminära forskningsfrågor och undersökningsobjekt.
25Principen om triangulering går ut på att "mäta in" ett område från olika utgångspunkter. 
Om exempelvis olika lärargruppers uppfattningar om ett fenomen sammanfaller under
byggs sannolikheten för att det faktiskt föreligger en samsyn och i det fall uppfattningar
na ej sammanfaller att det verkligen finns skilda uppfattningar. De grundantaganden som 
triangulering bygger på kan dock diskuteras (Mathison, 1988), ett förhållande som jag 
återkommer till i den avslutande diskussionen.
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Validitet och reliabilitet i kvalitativ metod

Mot bakgrund av skilda filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångs
punkter har forskare som tillämpat kvalitativ metod intagit olika stånd
punkter i fråga om begreppen validitet och reliabilitet (LeCompte & 
Preissle, 1993; Larsson, 1994; Svensson, 1996a). Miles och Huberman 
(1984) menar exempelvis att "there are no canons, decision rules, aloga- 
rithms, or even any agreed-upon heuristics in qualitative research to 
indicate whether findigs are valid" (s 230) (jfr Kvale, 1989). Betydelsen av 
validitet och reliabilitet betonas på olika sätt och begreppen tillmäts också 
olika innebörder. Vissa forskare avfärdar begreppen som icke relevanta 
för kvalitativa studier (LeCompte & Preissle, 1993; Svensson, 1996a). 
Andra som tillskriver begreppen betydelse anammar i stort likartade 
synsätt som inom traditionell kvantitativ  m etod (Tschudi, 1989). 
Ytterligare andra varnar för att försöka tillskapa en enhetlig innebörd i 
begreppen och påtalar risker för kreativitetshämning, stelbenthet och 
dogmatism (LeCompte & Preissle, 1993). LeCompte och Preissle försöker, 
något motsägelsefullt mot denna inställning, liksom även andra som 
exempelvis Miles och Huberman (1984), Larsson (1994) och Svensson 
(1996a) att ange olika punkter eller speciella kvalitetskriterier utifrån 
vilka bedömningar av validitet och reliabilitet kan göras.

Då forskaren med sina tankar och idéer så påtagligt står i förgrunden vid 
kvalitativ metod och yttre kriterier för bedömning vanligen saknas, me
nar jag att kritiska frågor kring validitet och reliabilitet bör ställas och dis
kuteras. Studierna kommer därför att diskuteras mot några av de olika 
kvalitetskriterier som dessa ovan näm nda forskare framhållit. Diskus
sionerna kommer bland annat att beröra kvalitetsaspekter i anslutning 
till olika steg i arbetsgången och de resultat som erhållits. För att markera 
den särprägel som jag menar att kvalitativa studier har, kommer jag fort
sättningsvis att använda beteckningen överensstämmelse i stället för va
liditet för frågor kring studiernas rimlighet och begreppet pålitlighet i 
stället för reliabilitet för att referera till noggrannhet och trovärdighet i 
studierna (jfr Patel & Tebelius, 1987).

Analys av data

Berglund (1985) konstaterar, liksom Bogdan och Biklen (1982) och Miles 
och Huberman (1984), att kvalitativ analys varit ett försummat område 
och att metoder för analys naturligtvis måste variera med hänsyn till ka
raktären på de data som samlas in (jfr Fetterman, 1984b; Starrin & 
Svensson, 1994). Miles och Huberman (1984) menar att dataanalysen 
framförallt består av tre interagerande aktiviteter; reducering av data 
("data reduction") -  en ständigt pågående process; dataredovisning ("data 
display") och; form ulerande av slutsatser och prövning av dessa 
("conclusion drawing/verification").

Vid reduceringen och redovisningen av den beskrivande information 
som samlas in i de tre empiriska studierna väljer jag genomgående en
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kombination av tre olika metoder som beskrivs av Cohen och Manion 
(1980) (jfr Berglund, 1985):

• Återkommande genomläsningar av det totala svarsmönstret i avsikt 
att erhålla en aktuell och översiktlig bild.

• Gruppering av svaren. Informationen i de tre studierna tolkas och 
sorteras in under olika temarubriker. Med undantag för förundersök
ningen i den inledande studien vägleds indelningen av den 
substantiella ram som utarbetas i ett tidigt skede av respektive studie. 
Temarubrikerna skapas, som tidigare nämnts, mot bakgrund av vilket 
innehåll som svaren refererar till.

• Slutligen delas informationsmaterialet under respektive tema rubrik 
upp på meningsbärande likheter och olikheter (jfr Svenning, 1997).

A rbetsgången påm inner, förutom  det avslutande steget, om en 
arbetsgång som tillämpas av forskare med fenomenografisk inriktning. 
Lindblad (i Uljens, 1989) förordar exempelvis en tvåstegsanalys med en 
arbetsgång från helhet till sönderdelning och sedan åter till ny helhet. I 
det första steget fokuserar Lindblad vad-aspekter med dom änbe
skrivningar och analys av vad personer refererar till. I det andra steget 
ställs hur-aspekter i centrum, där utsagor jämfördes inom varje domän i 
syfte att finna beskrivningskategorier för de uppfattn ingar som 
förekommer inom domänen. Då syftet med mina studier inte är att finna 
kvalitativt åtskilda beskrivningskategorier av uppfattningar skiljer sig 
min arbetsgång från den av Lindblad förordade beträffande det sista steget 
(jfr Kroksmark, 1987). Som tidigare angetts utmynnar mina resultatredo
visningar inte i kategoribeskrivningar utan i tem atiseringar av 
subjektens beskrivningar och uppfattningar. Tematiseringar som därefter 
utgör underlag för en förnyad analys och tolkning i förhållande till be
greppen stängning och allians mot bakgrund av kontext och substantiella 
ramar.

Beträffande den tredje aktiviteten, att formulera slutsatser och att pröva 
dessa, inrymmer kvalitativ ansats speciell problematik. Problem som är 
relaterade till forskarrollen och tolkning av information, problematik 
som sammanhänger med urval och generaliseringsmöjligheter för att 
nämna de kanske allra viktigaste. Problematik som jag här inte utvecklar 
vidare utan återkommer till i anslutning till diskussionen av de tre 
empiriska studierna och den avslutande diskussionen.
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KAPITEL 4

I kapitlet presenteras den första empiriska studien Vertikal handledning. 
Studien var en utvärdering av en ettårig försöksverksamhet som rörde 
handledning av studerande i vårdpraktik på lasarett. Utvärderingsstu- 
dien genomfördes i två delar, dels en förstudie och dels en huvudun
dersökning. Utvärderingen av försöksverksamheten har tidigare redovi
sats i två rapporter (Lind, 1986,1987). I dessa rapporter redovisas också det 
omfattande utredningsarbete som föregick försöksverksamheten, den 
projektbeskrivning och den projektplan som utarbetades, den organisa
tion som byggdes upp för försöksverksamheten och de mål som formule
rades för denna.

Vertikal handledning

Försöksverksamheten och därmed även utvärderingsuppdraget avsåg 
olika förhållanden som rörde vårdstuderandes praktik. I detta samman
hang behandlas dock endast den del av försöksverksamheten som gäller 
vårdlärama och deras professionalitet eller kompetens. Två kategorier av 
vårdlärare, vårdlärare från högskola respektive gymnasieskola, berördes 
av en administrativ åtgärd som förändrade förutsättningarna för deras 
kliniska undervisning.26 Villkoren förändrades genom en övergång från 
så kallad horisontell handledning till vertikal sådan. I stället för att 
ambulera mellan olika vårdavdelningar och handleda studerande 
horisontellt från den egna skolorganisationen, placerades vårdlärarna vid 
endast en vårdavdelning under sin praktiktjänstgöring. På denna avdel
ning fick de i uppgift att handleda studerande vertikalt, det vill säga att 
handleda samtliga studerande som var placerade på avdelningen obe
roende av vilken skolorganisation, gymnasie- eller högskola, de 
studerande tillhörde.

Vårdlärarna inom högskolan och gymnasieskolan hade statligt och 
kommunalt reglerade tjänster (Lidberg & Öberg, 1988). Behörighetsvillko
ren för tjänsterna var identiska, dels legitimation som sjuksköterska och 
dels genomgången praktisk-pedagogisk utbildning. Enligt specialbestäm
melser hade lärama behörighet att undervisa inom båda skolformerna.

Antalet vårdlärare som var engagerade i försöksverksamheten uppgick 
till tjugo, varav elva från gymnasiala skolor och övriga nio från en hög
skoleenhet. Två av vårdlärarna från högskoleenheten utgick efter unge
fär halva försöksperioden och ersattes av lärare från gymnasieskola. 
Vårdlärargruppen bestod av två män och arton kvinnor. Sammantaget 
deltog arton vårdavdelningar med totalt 483 vårdplatser. Antalet stude
rande som var praktikplacerade på vårdavdelningarna var 419, varav 302

26Med klinisk undervisning avses undervisning som vårdlärare bedriver under de 
studerandes praktik ute på vårdavdelningar. Den kliniska undervisningen kan delas upp 
på tre delar; åtgärdsinriktad handledning, processinriktad handledning och konsultation. 
Åtgärdsinriktad handledning brukar också benämnas mål- eller momentinriktad 
handledning (Agenfors, Elmberger, Starck & Johansson, 1985).
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från gymnasieskola och 117 från högskoleutbildning. Omkring 500 sjuk
sköterskor, undersköterskor och vårdbiträden berördes också av försöks
verksam heten.

Undersökrdngsuppläggning

Försöksverksamheten startade höstterminen 1985 på sex avdelningar vid 
Piteå lasarett. Med början vårterminen 1986 följde så fyra avdelningar 
vardera vid Luleå lasarett, Centrallasarettet i Boden och Gällivare lasarett. 
Förundersökningen genomfördes våren 1986 på de sex avdelningarna 
vid Piteå lasarett och huvudundersökningen vid de sammanlagt tolv av
delningarna i Luleå, Boden och Gällivare under hösten 1986. 
Utvärderingsstudiens uppläggning i stort framgår av figur 2.

Hösten 1985 Våren 1986 Hösten 1986

Piteå, 6 avdelningar Försöksverksamhet

[ Förstudie

FörsöksverksamhetLuleå, 4 avdelningar
Boden, 4 avdelningar [ Huvudstudie
Gällivare, 4 avdelningar

Figur 2. UndersÖkningsuppläggning över tid.

Förstudie

Förstudien genomfördes således vid de sex vårdavdelningarna på Piteå
lasarett våren 1986.

Förstudiens syfte

Förstudien hade följande tre syften:

• Att ge mig som utvärderare en så bred orientering som möjligt om 
förhållanden som direkt och indirekt berörde vårdlärarna och deras 
verksamhet under försöksverksamheten.

• Att ge underlag för att placera in försöksverksamheten i sin kontext.
• Att ge underlag för att utarbeta en substantiell ram som vägledning 

inför huvudstudien.

Det första delsyftet var väsentligt eftersom jag själv nästan helt saknade 
erfarenheter från vårdverksamhet och vårdutbildning. De två övriga del
syftena var angelägna att uppnå dels för att ge struktur åt den kommande
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huvudstudien och dels för att erhålla en bas för analys och tolkning av 
huvudstudiens resultat (jfr Larsson, 1986).

Metod

För att uppnå det första huvudsyftet tillämpade jag den allmänna princi
pen, att gå in i processen utan på förhand definierade frågor (jfr Berglund, 
1985). De resurser som stod till buds medgav, att jag under en tidsperiod 
om nära tre månader gjorde, två till tre dagar per vecka, på-fältet-observa- 
tioner som kombinerades med samtal.

På-fältet-observationema genomfördes på så sätt, att jag följde vårdlärare 
ute på olika avdelningar under deras handledning av studerande. Jag del
tog även vid olika sammankomster som exempelvis avdelningsmöten 
med all personal, morgonmöten då nattpersonal gjorde överlämning till 
förmiddagspersonal och träffar för bedömning av studerande. Observa
tionerna dokumenterades, vanligtvis i efterhand, i form av kortfattade 
fältnoteringar ("fieldnotes") (Bogdan & Biklen, 1982).27

Samtal skedde med var och en av de sex vårdlärarna vid minst tre tillfäl
len vardera. Samtalstillfällena varade vanligen cirka två timmar. Enskilt 
och i mindre grupper samtalade jag med ett femtontal personer ur var
dera kategorin vårdpersonal och studerande. Gruppsamtalen skedde i 
blandade grupper, som bestod av representanter för de olika personalka
tegorierna respektive studerande från skolorganisationernas olika utbild
ningslinjer. Från att inledningsvis ha varit helt öppna, kom samtalen 
successivt att inriktas mot ämnen och frågor, som influerades av den 
substantiella ram som samtidigt utarbetades.28 Samtalen dokumenterades 
genom fortlöpande anteckningar under samtalen och kompletterande 
anteckningar direkt i efterhand.

Vid reduktionen av den information som samlades in via intervjuerna 
tillämpades de metoder som tidigare omnämnts i kapitel 3. Förutom så
dant som var av mer allmän karaktär grupperades informationen med 
utgångspunkt från den åtgärd som berörde personalkategorin vårdlärare. 
Därefter delades informationen in i teman med rubriker som exempelvis 
information och förhandsinställning, handledarrollen och handledning. 
Inom dessa teman grupperades informationen slutligen med avseende 
på likheter och olikheter i utsagorna.

För att placera in försöksverksamheten i sin kontext gjordes analyser av 
olika officiella dokument (Bogdan & Biklen, 1982). Hälso- och sjukvårdla-

27Begreppet fältnoteringar används här i betydelsen "written account of what the resear
cher hears, sees, experiences, and think in the course of collecting and reflecting on the 
data in a qualitative study  " (Bogdan & Biklen, 1982, s 74).
28Med avseende på i vilken utsträckning intervjufrågor är förutbestämda och standardise
rade urskilde Patton (1988) tre grundläggande intervjuansatser. Det förfaringssätt som in
ledningsvis tillämpades i studien kan med Pattons terminologi närmast betecknas som  
"the informal conversational method" (s 197).
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gen (HSL) (Landstingsförbundet, 1982a) gav exempelvis information om 
vårdideologiska ställningstaganden, utbildnings- och kursplaner om 
motsvarande för vårdutbildningarna.

Resultat från förstudie

I det följande ges först en kortfattad sammanställning av den del av för
studiens resultat som är relaterad till dess första syfte; att ge en 
orientering om förhållanden som direkt eller indirekt berörde vårdlä- 
ram a och deras verksamhet. Därefter presenteras de resultat som är rela
terade till förstudiens andra och tredje syfte, det vill säga att placera in 
försöksverksamheten i sin kontext och att utarbeta en substantiell ram 
för vägledning av huvudundersökningen.

Lärarna uppvisade skiftande förhandsinställningar till sitt deltagande i 
försöksverksamheten. Förhandsinställningarna varierade från klart posi
tiva till klart negativa. Några av lärarna kände sig mer eller mindre in
tvingade i försöksverksamheten, "ett politiskt beslut att finna sig i / '

Flera av vårdlärarna ansåg att vårdläraren under de studerandes vård
praktik hade en otydlig yrkesroll. Enligt lärarna var det i stor utsträckning 
upp till dem själva att utforma arbetet utifrån egna erfarenheter och dis
kussioner med kollegor. Oavsett förhandsinställning gav lärama dock u t
tryck för en klar vilja att bidra till att förändra sitt eget arbete mot en tydli
gare yrkesroll och mot att utveckla handledningsverksamheten på avdel
ningarna. Beträffande yrkesrollen uppgav flera lärare tiden som en bety
delsefull faktor, dels den tid de varit verksamma i sitt yrke och dels den 
tid de varit ute på en viss vårdavdelning. I början av sina lärargärningar 
var lärarna i viss utsträckning kvar i sina gamla roller som exempelvis 
sjuksköterska eller barnmorska för att successivt "växa in" i rollen som 
vårdlärare.

Gymnasieskolans lärare menade att de berikades av kontakterna med sitt 
gamla yrke via handledningen av högskolans elever. "Kontakterna med 
högskolestuderande gör att man inte är så grund." För några av lärarna 
kom den utökade tiden på försöksavdelningama att få stor betydelse. Dels 
på ett mera personligt plan och dels även i deras roll som vårdlärare. 
Lärarna kunde knyta fler och bättre personliga kontakter med främst av- 
delningspersonalen, de blev på ett annat sätt än tidigare en del av avdel
ningens arbetsgemenskap. Avdelningspersonalen kom oftare än tidigare 
med frågor om olika saker som rörde de studerandes utbildning. Genom 
ett öppnare förhållningssätt och genom att mer frekvent delta i formella 
och informella möten på avdelningarna uppfattade sig vårdlärarna i 
ökad utsträckning som pedagogiska resurser. De kunde fånga upp 
situationer i nuet, diskutera fram lösningar med avdelningspersonal och 
studerande och följa upp och få bekräftelse på sitt arbete.

Högskolans lärare hävdade att framstegen enbart hade att göra med den 
utökade tid de fick på vårdavdelningarna. Framstegen var således inte re
laterade till utökningen av antalet studerandekategorier för handledning.
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Gymnasieskolans lärare ansåg att de hade en klar fördel av att ha sjukskö- 
terskeutbildning "i botten" när de under försöksverksamheten mötte 
sjuksköterskestuderande. Förändringarna upplevdes som större för 
många av högskolans lärare när då de mötte nya studerandekategorier 
som de hade begränsad eller ingen erfarenhet av.

Två huvudformer för handledning kan urskiljas; åtgärdsinriktad hand
ledning och processinriktad handledning.29 I praktiken fanns inga vatten
täta skott mellan dessa två handledningsformer utan de utgjorde oftast 
varandras förutsättningar. Båda dessa former för handledning förekom 
för både gymnasie- och högskolestuderande. Åtgärdsinriktad handled
ning dominerade i de mer grundläggande utbildningarna på gymnasie
nivå, åtminstone inledningsvis. Omvänt betonades processorienterad 
handledning mer i högskoleutbildningarna och kanske framför allt mot 
slutet av utbildningstiden. Flera av lärarna uppgav att de under sin tid 
som lärare gradvis utökat inslaget av processorienterad handledning och 
speciellt under försöksverksamheten. För att få en fördjupning och en 
verkligt meningsfull processorienterad handledning krävdes, enligt lä
rarna, goda personliga relationer till vårdlaget, goda relationer till och 
god kännedom om patienternas situation och kunskaper om väsentliga 
förhållanden på vårdavdelningarna. Likaså framhölls vikten av att 
kunna knyta ihop handledningen med den teoretiska undervisningen.

I handledningen gjorde flera vårdlärare en klar rollfördelning mellan sig 
själva och avdelningspersonalen. Lärarna svarade för merparten av den 
processinriktade handledningen och avdelningspersonalen, med stöd av 
lärarna, för huvuddelen av den åtgärdsinriktade. I de fall rollfördel
ningen byggde på överenskommelser var erfarenheterna ömsesidigt posi
tiva. Exempel på motsatsen fanns dock där konflikter blivit följden av att 
klara ställningstaganden från lärarnas sida inte överensstämde med för
väntningar från avdelningspersonalen.

Handledningen kunde delas upp på fyra nivåer beroende på innehåll. De 
fyra nivåerna var relaterade till vilken utbildningsnivå de studerande be
fann sig på.30 Under försöksverksamheten fick de flesta av lärarna en u t
ökning av antalet nivåer för handledning. Främst högskolelärarna u t
tryckte farhågor över utbildningens kvalitet när de skulle spänna över så 
många nivåer.

29Med åtgärdsinriktad handledning avses handledning i en aktuell situation där hand
ledningen främst har inslag av instruktion, demonstration, övervakning och uppföljning el
ler kontroll. Processinriktad handledning innebär att ett samspel utvecklas mellan den 
studerande och vårdläraren i anslutning till ett inlämingstillfälle. Det kan handla om att 
i samtalets form belysa, reflektera över och värdera vårdpedagogiska frågor utifrån den 
studerandes förutsättningar. Ett samtal kan exempelvis komma igång i samband med att 
en viss åtgärd vidtas och i bästa fall underlätta åtgärden (Öberg, 1985).
30 I riktlinjerna för försöksverksamheten (Öberg, 1985) definierades fyra nivåer i 
handledningen av de studerande. Nivå 1 omfattade grundläggande omvårdnadskunskap, 
nivå 2 innehöll fördjupning av omvårdnadskunskap med viss inriktning, nivå 3 omfattade 
omvårdnadskunskap med specialisering och nivå 4 en ytterligare specialisering.
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En av intentionerna med försöksverksamheten var att lärarna från gym- 
nasie- respektive högskolan skulle arbeta parvis i arbetslag. Enligt sam
stämmiga uppgifter från lärarna kom dessa arbetslag inte att fungera som 
det var tänkt. Ett utbyte av inform ation ägde rum  och vissa 
gemensamma praktiska problem löstes. Däremot skedde inte utbyte av 
tankar och erfarenheter i en av lärarna önskvärd utsträckning. 
Uppfattningarna om dessa arbetslag varierade starkt, från att de kunde ut
vecklas till att bli mycket värdefulla till att de inte alls behövdes. De två 
lärarkategorierna hade olika grundsyn och ståndpunkter i olika frågor 
och viljan till att samarbeta saknades. Lärarna gav klart uttryck för att de 
kände den största tillhörigheten till det arbetslag som utgjordes av den 
egna skolorganisationens lärare och de båda lärarkategorierna benämnde 
ofta varandra i termer av vi och dom.

Det fanns uppenbara skillnader i uppfattningarna hos lärarna kring 
många av de förhållanden som berörde försöksverksamheten. I flertalet 
frågor kunde en tämligen klar skiljelinje skönjas mellan vårdlärarna från 
gymnasieskolan å ena sidan och vårdlärarna från högskolan å den andra. 
De senare uppvisade i större utsträckning missnöje och riktade också ne
gativ kritik mot många företeelser. Ett missnöje och en kritik som före
trädesvis riktades sig mot sådana förhållanden som motverkade eller för
hindrade deras ambitioner att förbättra och utveckla de egna arbetsinsat
serna i handledningen av studerande. Gymnasielärarna betraktade däre
mot försöksverksamheten i första hand som en möjlighet i linje med 
egna ambitioner.

Försöksverksamhetens kontext

Med hjälp av den erhållna informationen, främst via analys av centrala 
dokument kunde försöksverksamheten, ur ett strukturellt perspektiv, il
lustreras på sätt som framgår av figur 3.

De studerandes vårdpraktik är ett område där ideologi, organisatoriska 
och verksam hetsmässiga förhållanden inom vårdverksam heten och 
vårdutbildningen kommer i kontakt med varandra (se figur 3)

Till följd av samhällsförändringar som bland annat lett till ändrade cen
trala styrdokument, var både vårdverksamheten och vårdutbildningen 
involverade i genomgripande förändringsprocesser. Höstterminen 1982 
började en utbildningsreform för vårdutbildning inom högskolan att til
lämpas (Landstingsförbundet, 1982b). Sjuksköterskeutbildningen, påbygg- 
nadsutbildningar på sjuksköterskeutbildningen liksom vårdlärarutbild
ningen hade inrangerats i högskolan genom högskolereformen 1977. 
Omfattande diskussioner hade därefter förts om bland annat forsknings
anknytning och till vilken forskningsbas som utbildningarna och vårdlä
rarna borde anknytas. Omvårdnadsforskning var det begrepp som använ
des, till en början, då vårdpersonal och vårdlärare sökte etablera ett till 
sin egen praktik avpassat kunskapsområde (jfr Elzinga, 1989). Högskolere
formen innebar ett slags officiellt erkännande av omvårdnadsforsk- 
ningen och en rad insatser och aktiviteter vidtogs och startades, som ex
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empelvis forskningsmetodiska kurser, överbryggande utbildning, semi
narier och fortbildning (Heyman, 1988). FoU-lärartjänster inrättades och 
omvårdnadsforskare började undervisa inom vårdutbildningen. Karak
tärsämnet omvårdnad, i vilket delar av medicinska deldiscipliner inord
nades, infördes som det största ämnet i sjuksköterskeutbildningen.

Samhälle och samhällsförändringar

Vårdideologi 
ex. Hälso- och 
sjukvårdslagen 
HSL och HS BD 9

Utbildnings- 
ideologi 
ex. Utbildnings
planer och 
kursplaner

IDEOLOGISK
NIVÅ

Vårdsystem 
ex. Specialiteter 
Personalkate
gorier

Utbildnings
system
ex. Linjer. Kurser. 
Studerande
kategorier

ORGANISA
TIONS NIVÅ

Vårdverksamhet 
ex. Kirurgi, 
medicin och 
långvård

Vårdpraktik 
Åtgärd. Vertikal 
handledning

Utbildnings
verksamhet 
ex Ämnen

VERKSAMHETS-
NIVÅ

Figur 3. Illustration av försöksverksamheten ur ett strukturellt perspektiv.

Förändringar av gymnasieskolans vårdutbildningar skedde också 1982, 
genom bland annat tillägg till supplementdelarna i gymnasieskolans lä
roplan från 1970. De vårdlärare som deltog i försöksverksamheten och 
högskolans lärare i synnerhet var influerade av tankar kring förveten- 
skapligande av vårdutbildningen, som också berörde de högskolestu- 
derandes vårdpraktik. Som exempel kan nämnas kurser i forskningsme
todik i utbildningarna till grund för så kallade individuella vårdplaner 
som studerande hade i uppgift att utarbeta under sin vårdpraktik. I dessa 
vårdplaner skulle de studerande söka tillämpa vetenskapliga förhåll
ningssätt och metoder.

Vid årsskiftet 1982/83 trädde Hälso- och sjukvårdlagen (Landstingsför
bundet, 1982a) i kraft och ersatte den gamla sjukvårdslagen från början av 
1960-talet. För hälso- och sjukvården i Norrbottens län inför 1990-talet 
tillskapades ett särskilt policydokument FISBD 90 (Norrbottens läns 
landsting, 1984). De vårdideologiska mål som angavs i den nya ramlagen 
betonade bland annat förebyggande vård och patientinflytande. Vårdper
sonalens kunskaper, intresse och engagemang framhölls som avgörande 
faktorer för i vilken utsträckning lagens mål och tankegångar skulle 
kunna omsättas i verkligheten. Likaså framhölls betydelsen av att arbets
former och organisation inom hälso- och sjukvården utformades på så
dana sätt att vårdverksamheten utvecklades i enlighet med lagens vill
kor.
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Försöksverksamheten genomfördes således i ett skede, då både vårdverk
samheten och vårdubildningen var inbegripna i en stark förändringspro
cess.

Substantiell ram

Mot bakgrund av vad främst intervjuerna under förstudien visade, utar
betades den substantiella ram för vägledning, analys och tolkning av hu
vudundersökningen som sammanfattas i figur 4.

Tidigare förvärvad generell 
handledningskompetens.

Placering av vårdlärare vid en 
vårdavdelning.
Eventuellt tillskott av specifik 
kontextrelaterad kompetens.

Eventuell förändring i handledning 
av studerande med avseende på 
innehåll, arbetssätt, personliga 
relationer och känslomässiga 
reaktioner.

Figur 4. Substantiell ram för huvudstudien

I den förutvarande formen för klinisk undervisning, med så kallad hori
sontell handledning, byggde vårdlärarnas arbete på en förhållandevis 
sporadisk kontakt med vårdavdelningarna, deras personal, patienter och 
verksamhet. Vårdlärarna kan då sägas ha haft "med sig i bagaget" en ge
nerell handledningskompetens (se figur 4), en kompetens i betydelsen 
förmåga att utföra specifika arbetsuppgifter relativt oberoende av kun
skap om speciella förhållanden på studerandes praktikavdelningar. När 
en viss vårdlärare placerades på endast en vårdavdelning, genom den 
vidtagna åtgärden med vertikal handledning, var projektledningens in
tention att vårdläraren skulle få en mer detaljerad och specifik kunskap 
om olika förhållanden på avdelningen. Vårdläraren förväntades erhålla 
ett tillskott till sin tidigare förvärvade generalla kompetens, ett tillskott 
av en specifik kontextrelaterad kompetens (se figur 4). Till bilden hör 
också att varje vårdlärare fick ett tillskott av en ny studerandekategori att 
handleda.

Frågan var om vårdlärarna verkligen erhöll ett sådant kontextrelaterat 
kompetenstillskott och hur detta eventuella tillskott skulle ta sig uttryck i 
den pedagogiska praxisen. Den eventuellt omstrukturerade kompetensen 
antogs av mig kunna ta sig uttryck i samverkande modifieringar av inne
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håll och arbetssätt i vårdläramas handledning av de studerande. De per
sonliga relationerna antogs också kunna bli förändrade liksom att vårdlä- 
ram a förväntades ansluta personliga känslomässiga reaktioner till dessa 
eventuella förändringar (se figur 4).

Huvudundersökning

Huvudundersökningen genomfördes, som tidigare nämnts, höstterm i
nen 1986 vid fjorton avdelningar på lasaretten i Luleå och Gällivare samt 
vid Centrallasarettet i Boden

Huvudundersökningens syfte 

Syftet med huvudundersökningen var:

• Att beskriva om och i vilken utsträckning vårdlärarna fick ett tillskott 
av en kontextrelaterad handledningskompetens till följd av infö
randet av vertikal handledning.

I fokus för huvudundersökningen ställdes vårdlärarns eventuellt om
strukturerade kompetens och hur vårdlärarna själva, vårdpersonal och 
vårdstuderande uppfattade att denna potentiella kompetensförändring 
tog sig uttryck i den pedagogiska praxisen (se figur 4). I enlighet med vad 
som tidigare framhållits beträffande uppfattningar (se kapitel 3) förvänta
des de tillfrågade anknyta personliga meningar och känslor till sina upp
fattningar (se figur 4).

Metod

Det finns många datainsamlingsmetoder som är tillämpliga mot bak
grund av de i kapitel 3 nämnda teoretiska utgångspunkterna. Försöks
verksamhetens uppläggning och omfattning, utvärderingens syfte och de 
resurser som stod till förfogande gjorde att jag begränsade metodvalet till 
analys av centrala dokument, intervjuer och enkäter. Analys av doku
m ent användes även i huvudstudien främst för information om kon
textfrågor. Vårdlärarna blev föremål för intervjuer och avdelningsperso- 
nal och studerande tillställdes enkäter. Triangulering kom således att 
tillämpas på så sätt att dels tre olika informationskällor användes; vårdlä
rare, vårdstuderande samt vårdpersonal och dels att tre olika datainsam
lingsmetoder brukades; intervju, enkät och analys av dokument

Huvudstudien vände sig till samtliga berörda vårdlärare på de tolv för- 
söksavdelningama, det vill säga fjorton vårdlärare. Efter den inledande 
term inen ändrades den planerade försöksverksamheten i Gällivare. 
Beträffande vårdpersonal och studerande redovisas därför endast resultat 
från de 128 personer bland avdelningspersonalen och de 41 studerande 
som i Luleå och Boden tillställdes enkäter.
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Samtliga fjorton vårdlärare vid försöksavdelningarna, en man och tret
ton kvinnor, blev föremål för intervjuer. Flexibilitet ligger i ansatsens na
tur vad gäller planering och genomförande av intervjuer. En viktig u t
gångspunkt var subjektens perspektiv och därm ed en hög grad av 
subjektstyrning. Antalet intervjutillfällen, den tid som ägnades åt olika 
intervjuinnehåll och tidslängden på varje intervjutillfälle lämnades där
för öppna. Struktur åt intervjuerna gavs av den kontextinplacering och 
den substantiella ram som utarbetats. Vid varje intervjutillfälle tillämpa
des principen om datam ättnad ("datasaturation") (Bogdan & Biklen, 
1982), ett visst intervjuinnehåll blev föremål för behandling intill den 
punk t ingen ytterligare relevant inform ation tillfördes. A ntalet 
intervjuer och tidslängden på dessa kom därför att variera. I praktiken 
kom intervjutillfällena att omfatta cirka 90 minuter. Inför intervjuerna 
träffade jag, av främst forskningsetiska skäl, en överenskommelse med 
samtliga lärare om att de var och en skulle "godkänna" utskrifterna av 
sina intervjuer.

De flesta av de åtta vårdlärama vid försöksavdelningarna i Luleå och Bo
den intervjuades vid tre tillfällen. Ett fåtal deltog även i en fjärde om
gång. Intervjuerna skedde enskilt, med två undantag då lärare från 
samma skolorganisation av praktiska och tidsmässiga skäl intervjuades 
parvis. Till följd av förändringen i Gällivare intervjuades de sex 
medverkande lärama där vid endast ett eller två tillfällen vardera.

Inför det första intervjutillfället ombads lärarna per brev att reflektera 
över innehållet i handledningen, vilka eventuella förändringar som 
skett och hur de såg på dessa. Lärama ombads att notera sina reflektioner 
som förberedelse och underlag för intervjun. Vid slutet av första inter
vjutillfället och vid de därpå följande meddelades samma uppm aning 
muntligt inför vad som skulle behandlas påföljande intervjutillfälle.

Intervjuerna togs upp på band och kompletterades med anteckningar i di
rekt anslutning till varje intervjutillfälle. I anteckningarna noterades så
dant som var av intresse och som inte direkt kunde framgå av ljudupp
tagningen. Bandupptagningarna skrevs omgående ut och tillställdes 
subjekten per brev senast ett par dagar efter respektive intervju och i god 
tid före nästa intervjutillfälle. Genom att inledningsvis alltid gå tillbaka 
till utskriften av föregående intervju fick varje nytt intervjutillfälle en 
naturlig början. De intervjuade fick möjlighet att korrigera, förtydliga och 
lägga till information. Samtidigt fick jag själv ett tillfälle till bland annat 
uppföljningsfrågor. Efter det avslutande intervjutillfället genomfördes en 
separat uppföljning med varje informant.

Det samlade intervjuinnehållet systematiserades i två steg med hjälp av 
persondator. I det första steget hölls materialet från varje intervju samlat 
för en överblick och bevarades på detta sätt. I ett nästa steg insorterades 
hela intervjumaterialet under huvudtem an, som förutom information 
om vårdlärarnas bakgrund hade rubriker i enlighet med den utarbetade 
substantiella ramen. Under dessa huvudrubriker insorterades materialet 
under olika delrubriker. Exempel på delrubriker var; tjänst under försö



39

ket, processorienterad handledning före försöket, processorienterad hand
ledning under försöket, nivåer i handledningen före försöket, nivåer i 
handledningen under försöket. Vid temainsorteringen gjordes tydliga 
noteringar om person och intervjutillfälle för att tillgodose möjligheter 
att kunna gå tillbaka till ursprungssammanhanget. I det andra steget 
gjordes sedan en uppdelning på meningsbärande likheter och olikheter i 
utsagorna under respektive delrubrik.

Efter en förutprövning erhöll avdelningspersonalen enkäter för att 
besvaras inom en tiodagarsperiod. Tidperioden bedömdes vara präglad 
av "normal" verksamhet ute på avdelningarna.31 Studerandeenkäterna 
distribuerades i två omgångar för att nå så många studerande som möjligt 
från olika utbildningslinjer. Kontextinplaceringen och den substantiella 
ram som utarbetats utgjorde utgångspunkt även för enkäterna. Enkäterna 
bestod till största delen av påståenden som de tillfrågade fick ta ställning 
till i en femgradig skala. Såväl vårdpersonalen som vårdstuderande er
höll ett introduktionsbrev i vilket de bland annat uppmanades att be
svara enkäten utan att först konferera med andra.

Med hjälp av underlagsmaterial som tillhandahölls av landstinget gjor
des listor upp över anställda och studerande på försöksavdelningarna. 
Utdelandet och återinsamlingen av enkäterna sköttes av avdelningsföre- 
ståndaren på respektive avdelning. Enkäterna återlämnades i förslutna 
kuvert. Varje avdelningsföreståndare erhöll en namnlista och kunde allt 
eftersom "pricka av" vid återlämnandet. De kunde därmed också svara 
för påminnelser. En statistisk analys av enkäterna har gjorts med hjälp av 
Mann-Whitneys U-test (Siegel, 1956; Henriksson, 1996). Vid den statis
tiska analysen har, beträffande personalen, de två personalkategorierna 
med gymnasieutbildning som grund, undersköterskor och vårdbiträden 
sammanförts till en grupp.32 Den statistiska analysen visar således på 
eventuella signifikanta skillnader mellan sjuksköterskorna å ena sidan 
och undersköterskor och vårdbiträden å den andra och mellan gymnasie
studerande å ena sidan och högskolestuderande å den andra. I den kom
mande resultatdelen har svarsandelama på svarsalternativen 1 och 2 re
spektive 4 och 5 sammanförts.

Samtliga vårdlärare medverkade i hela serien av intervjuer. De 128 per- 
sonalenkätema besvarades av 117 personer eller 91,4 procent, de 41 stude
randeenkäterna av 36 studerande eller 87,8 procent. Bortfallen berodde 
dels på smärre brister i underlagsmaterialet och dels på sjukdom och i ett 
par fall på semestrar för vårdpersonal. Vid kontakter med avdelningsfö- 
reståndama framkom att samtliga dessa ansträngt sig att påminna varför 
ytterligare påminnelser bedömdes ge ringa utbyte. En översiktlig gransk
ning av bortfallen visade på en tämligen jämn fördelning över avdel
ningar, personal- och studerandekategorier.

31Den utvalda tidsperioden inföll veckorna 47 och 48.
32En person bland avdelningspersonalen som ej uppgav yrkesgruppstillhörighet har ej 
medtagits i den statistiska analysen.
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Resultat av huvudundersökning

Förutom en inledande del om vårdlärarnas bakgrund och en avslutande 
del om inställningar till försöksverksamheten, redovisas resultatet av 
huvudundersökningen i enlighet med de tidigare nämnda nyckelbegrep
pen i den substantiella ramen. För att undvika upprepningar redovisas 
inte vårdlärarnas personliga relationer och känslomässiga reaktioner se
parata utan finns invävda i texten. Förändringar i innehåll och arbetssätt 
i handledningen av studerande är självfallet sammankopplande. Även 
om en uppdelning gjorts i resultatredovisningen är dessa starkt 
relaterade till varandra.

Vårdläramas bakgrund

Vårdlärarna gick in i försöksverksamheten med skilda erfarenheter från 
arbete inom vård och utbildning. Inom vårdverksamheten hade de haft 
olika typer av tjänster inom olika inriktningar och vårdformer. Ett par av 
lärarna hade dessutom haft uppgifter av mer administrativ art. Samtliga 
vårdlärare hade fullgjort sin grundutbildning till sjuksköterska för mer 
än tio år sedan. Samtliga hade också vårdlärarutbildning. När försöks
verksamheten startade hade lärarna mellan tre till fjorton års erfarenhet 
av vårdläraryrket. Genomgående hade högskolelärarna en längre tids lä
rarerfarenhet än gymnasielärama. Ett par av lärama hade erfarenhet från 
båda skolformerna.

Tiden närm ast före försöksverksamhetens början såg lärarnas tjänster 
mycket olika ut. Försöksverksamheten berörde bara direkt den del av lä
rarnas tjänster som utgjordes av praktik. Den teoretiska delen i lärarnas 
tjänster låg oförändrat kvar inom respektive skolorganisation. Före för
söksverksamheten varierade andelen praktik i tjänsterna liksom antalet 
institutioner eller geografiskt åtskilda ställen för denna praktik. Som en 
naturlig följd av försöksverksamheten reducerades antalet avdelningar, 
en reducering som samtliga vårdlärare i princip ställde sig positiva till.

Inställningarna till att delta i försöksverksamheten skiftade bland vårdlä
rarna. Generellt sett varierade förhandsinställningarna från klart nega
tiva till ambivalenta. Ett par av gymnasielärama uttryckte en i grunden 
positiv inställning till att medverka, men tvekade och avvaktade inled
ningsvis samtidigt som de såg möjligheter att för egen del få prova något 
nytt och lära sig, "jag tyckte själv att jag ville se om man kunde göra 
något av det här". Några bland högskolelärarna kände sig mer eller 
m indre intvingade i försöksverksam heten, De ansåg att försöks
verksamheten inte byggde på en reell frivillighet utan uppfattade försöks
verksamheten som ett politiskt beslut "som några måste ställa upp på att 
genomföra". O avsett fö rhandsinstä lln ing  till försöksverksam heten 
uttryckte dock samtliga vårdlärare en bestämd vilja att bidra till föränd
ring och utveckling av såväl vårdverksamheten som vårdutbildningen.
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Innehåll i handledningen

Före försöksverksamhetens början handledde högskolans lärare förträ- 
desvis på de två högsta nivåerna med tyngdpunkten förlagd till den näst 
högsta. De handledde dessutom i vetenskaplig metodik i anslutning till 
utvecklingsarbeten som de studerande genomförde under sin vårdprak
tik. Handledningen för gymnasieskolans lärare låg på de två lägsta nivå
erna med en relativt jämn fördelning mellan nivåerna. Från att tidigare 
vanligen ha handlett på två nivåer utökades antalet under försöksverk
samheten för de flesta till tre eller fyra nivåer. Genom det relativt sett 
större antalet gymnasieelever kan förändringarna av handledningsinne- 
håll sägas ha varit störst för högskolans lärare.

Vilken kombination av nivåer är den optimala i en vårdlärares tjänst? I 
svaren på denna fråga knöt flera vårdlärare an till en problematik som se
nare också berörs, problemet med att inte ha erfarenhet från den teore
tiska undervisningen för alla de studerande de fick i uppgift att handleda. 
Vårdlärarna kände sig osäkra och splittrade och upplevde svårigheter i 
omställningen mellan olika nivåer. De menade att skillnaderna i sätten 
att handleda var för stora mellan nivåerna för att handledningen skulle 
bli helt bra, möjligen att resultat kunde åstadkommas på sikt och då ge
nom en stor arbetsinsats. Flertalet högskolelärare hävdade bestämt att 
mötet med de nya studerandenivåerna inte utvecklade dem själva som 
lärare och att handledningen på de nya nivåerna tog tid och ork från an
nat de uppfattade som mera väsentligt att arbeta med.

Till bilden hör att de studerande tillmätte lärarnas handledning betydelse 
för sin utbildning. Såväl gymnasiestuderande med 60 procent som hög- 
skolestuderande med 75 procent ansåg att deras handledare hade stor be
tydelse.33 De studerande uppgav också att de fick gensvar, totalt två 
tredjedelar av de studerande uppgav att lärarna lade stor vikt vid 
handledningen. Inga signifikanta skillnader uppmättes mellan de två 
studerandekategorierna i detta avseende.34 En klar majoritet bland de 
studerande ansåg också att de uppnådde ett bra samarbete med sin lärare, 
gymnasiestuderande i något högre utsträckning än högskolestuderande, 
dock ej med signifikanta skillnader mellan studerandegrupperna.35 Några 
studerande riktade emellertid kritik mot sina lärare för bristande förmåga 
att finna rätt nivå och ställa de rätta kraven. Vissa studerande menade 
också att vårdlärarna engagerade sig mer i studerande som tillhörde 
samma skolorganisation som läraren och att somliga studerande därför 
blev försummade.

Främst högskolans lärare menade att nivåuppdelningen var alltför sche
matisk och förenklad. Att det i realiteten dels fanns ännu flera steg och 
dels att det gick en påtaglig gräns mellan nivåerna 2 och 3. Gränsen mel

33De siffror som anges i den löpande texten har avrundats till hela tal.
34Mann-Whitneys U test; (U=155, U-prime=165; p = .8735). Ej signifikans.
^Mann-Whitneys U test; (U = 125; p = .2652). Ej signifikans.
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lan nivåerna 2 och 3 låg bland annat i "att de studerande på högskolan ta
lar ett annat språk och tänker annorlunda än gymnasieeleverna". D e tta  
då mot bakgrund av mer erfarenheter från vårdverksamhet, den påbygg
nad som görs med vetenskapliga synsätt och metoder, en större motiva
tion för stud ier och en större livserfarenhet i kraft av ålder. 
Gymnasieskolans lärare hävdade däremot att nivåerna 2 och 3 låg varan
dra närmast. De utgick från sig själva, inte som högskolans lärare från de 
studerande, och menade att nivåerna bildade en naturlig utbildningsen
het sett mot bakgrund av deras sjuksköterskeutbildning.

Samtliga vårdlärare betonade nödvändigheten av en nära koppling mel
lan teori och praktik. Goda möjligheter att följa hur de studerande omsät
ter teoretiska kunskaper i praktiken och hur erfarenheter därifrån 
återförs till teorin såg vårdlärarna som viktigt både för de studerande och 
dem själva. I den teoretiska undervisningen mötte de endast studerande 
från den egna skolorganisationen. Flertalet av dem såg därför en brist i att 
försöksverksamheten enbart var "vertikal" vad gällde praktiken. De upp
levde nackdelar med att inte själva ha erfarenheter av den teoretiska un
dervisningen för alla de studerande de handledde. Även om lärarna satte 
sig in i kursplaner och kurslitteratur upplevde båda lärarkategorierna 
svårigheter. "Lärarjobbet handlar ju om att knyta ihop de två delarna". 
Dessa påtalade svårigheter från lärarnas sida bekräftades dock inte av 
vårdpersonalen och de studerande. En knapp majoritet bland vårdperso
nalen, 56 procent, uppfattade skillnaderna mellan vad de studerande 
läser i teori och tillämpningen i praktiken som varken små eller stora 
och med en svag tendens till m inskande skillnader under för
söksverksamheten. Bland de studerande som tog ställning i den ena eller 
andra riktningen angav 41 procent skillnaderna som små.

De flesta av vårdlärarna ställde sig negativa till rena teori- eller praktik
tjänster och menade att enbart teori över en längre tidsperiod gör att de 
blir främmande för verkligheten. Vårdverksamheten utvecklas relativt 
snabbt och är på många avdelningar mycket teknisk till sin natur. Vårdlä
rarna ansåg det därför viktigt att kontinuerligt följa vad som sker. Ett par 
av dem framhöll som en idealisk modell att vårdläram a borde vara in
satta i båda skolformernas teori och praktik. Samtidigt såg de modellen 
som orealistisk av flera skäl. Exempelvis skulle arbetsbördan bli "omöj-
lig"-

Via uppgifter som de studerande hade att genomföra, bland annat indivi
duella vårdplaner för högskolestuderande och patientstudier för gymna
siestuderande, gjorde vårdlärarna vissa indirekta insatser av fortbild- 
ningskaraktär visavi avdelningspersonalen. I övrigt begränsades insat
serna främst till tips om litteratur och svar på metodiska och andra 
frågor. Endast marginella framsteg gjordes enligt lärama beträffande deras 
stöd till personalen i vård- och metodutvecklingsfrågor. Denna uppfatt
ning delades av vårdpersonalen, dock menade dessa senare att stödet 
ökade efterhand under försöksverksamheten. Vårdlärarna var överens 
om att det verkligen behövdes en vård- och metodutveckling i många 
avseenden. Högskolans lärare hävdade att den teoretiska undervisningen
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på högskolan låg före i en önskvärd utveckling av vårdverksamheten. 
Särskilt fram hölls de "vetenskapligt förankrade synsätten  kring  
vårdprocessen" som högskolan bearbetade teoretiskt och sökte överföra 
till vården via de studerande. Högskolelärarna tyckte sig dock mötas av 
en "ljum eller negativ inställning hos vårdpersonalen". Flera av dem 
hävdade att de i stället möttes av förväntningar på att via handledningen 
hjälpa till med vårdarbetet på vårdverksamhetens villkor. De tolkade 
detta som att vården i ökad utsträckning främst ville få tillgång till dem 
som en extra resurs i vårdarbetet. Lärarna motsatte sig detta mycket be
stämt och framhöll sin läraruppgift.

Behovet av utveckling betonades av högskolans lärare mot bakgrund av 
högskolelagens krav på vetenskaplig grund för utbildningen. V årdlärar
nas och de vårdstuderandes medverkan i metod- och vårdutveckling sågs 
därför som ett viktigt led i handledningen. Högskolelärarna ansåg att de 
för egen del "satsar mycket på egen utbildning, både i tjänsten och på fr iti
den. Fast vi har mycket kvar att göra, mycken kompetensuppbyggnad", 
men att de under försöksverksamheten inte flyttade fram sina positioner. 
De ansåg snarare att deras kapacitet inte togs tillvara och att ansträng
ningar i stället fick läggas på handledningen av gymnasiestuderande. 
Samtidigt framhöll högskolans lärare de problem som låg i att kunna 
medverka i denna utveckling mot bakgrund av ringa erfarenhet från just 
teorin och syftade då på brister hos gymnasieskolans lärare.

Högskolans lärare hade före försöksverksamheten upplevt ett stimule
rande arbete med att göra utbildningen högskolemässig i olika avseen
den, att forma en utbildning som vilar på vetenskaplig grund med forsk
ningsmetodik, utvecklingsarbeten och vårdplaner. Denna förändring 
ställde stora anspråk på tid, kraft och engagemang från vårdläramas sida. 
I det perspektivet upplevde högskolans lärare försöksverksamheten som 
ett stort hinder. Försöksverksamheten gjorde att de uppfattade sig ställas 
utanför vad som pågick på deras egen skola. De fick även stöd och för
ståelse för denna uppfattning från gymnasielärama.

"Jag kan förstå högskolans lärare som är inne i ett utvecklingsskede där man inte funnit 
formerna och så starta med det här nu. De har inte funnit sin identitet än och ska böija 
jobba med något nytt. Det är väl därför det är så jobbigt för lärama där. Det är ju inte att 
man från ena dan till den andra kan ändra" (Vårdlärare, gymnasielärare).

Vårdlärarna pekade ut många olika åtgärder som borde vidtas. Flera av 
högskolelärarna menade exempelvis att lärartjänsterna borde ändras så 
att de fick nödvändigt utrymme för FoU-verksamhet i samband med 
p rak tik tjän s tg ö rin g en . "Vi är ju ute efter att i slutändan förbättra 
vården". De menade också att de ansträngningar som dittills gjorts via 
bland annat vårdplaner i och för sig var nödvändiga, men att 
utvecklingen gick för långsamt. De framhöll därför behovet av insatser 
direkt i vården. Inom ramen för den gällande organisationen ansåg de sig 
dock inte i nämnvärd utsträckning kunna medverka. Försöksverksam
heten som åtgärd för att förbättra situationen riktade sig, enligt lärama, 
till stor del "till fel kategori". Ett par av lärarna framhöll vikten av att
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stärka sjuksköterskornas ställning på avdelningarna, att de tilläts 
"profilera sig". De borde ges möjlighet att fortbilda sig inom sina 
om råden och tillåtas "avancera" inom ram en för sina tjänster. 
Sjuksköterskorna sågs som viktiga i egenskap av arbetsledare för annan 
personal. Högskolelärama hade också den uppfattningen att samarbetet 
mellan dem själva och nyckelpersoner som klinik- och avdelnings- 
föreståndare borde stärkas k ring  vård- och m etodutveckling. 
"Omvårdnad måste få kosta pengar, men i det långa perspektivet skulle 
besparingar göras genom kortare vårdtider, färre patienter som återkom
mer". Flera av dem önskade ett förändrat ledarskap och förändrade upp
gifter för arbetsledama.

Arbetssätt

Såväl åtgärdsinriktad handledning som processinriktad sådan förekom 
för samtliga lärare oberoende av de studerandes nivå. Avvägningen mel
lan handledningsformerna såg dock olika ut beroende på studerandes be
hov och önskemål. I stort sett dominerade åtgärdsinriktad handledning 
på gymnasienivå och processorienterad handledning i högskoleutbild
ningarna. De tidigare nämnda nivåförändringarna åtföljdes således av en 
motsvarande förskjutning i formerna för handledningen. Inslagen av 
processorienterad handledning ökade för gymnasielärarna samtidigt som 
inslagen av åtgärdsinriktad handledning minskade. För högskolans 
lärare blev fö rändringarna  de m otsatta . Enligt sam stäm m iga 
uppfattningar bland vårdlärarna utgjorde de sjukvårdstekniska kunska
per som förmedlas via den åtgärdsinriktade handledningen grunden för 
att de studerande senare skulle "kunna se patienten bakom den åtgärd 
den skall bli föremål för". De sjukvårdstekniska kunskaperna var grun
den för att de studerande skulle bli mer mottagliga för de processinriktade 
delarna.

Flera av vårdlärarna uppgav, att de under sin tid som lärare gradvis u t
ökat inslaget av processorienterad handledning, för en del av gymnasielä
rarna speciellt under försöksverksamheten. Gymnasielärarna menade att 
utvecklingen främst berodde på att de erhöll en ny studerandekategori för 
handledning. Handledningen av högskolestuderande ställde ökade krav 
på processinriktning. Gymnasieskolans lärare menade att de vann nya 
kunskaper och erfarenheter som de redan under försöksverksamheten 
kunde överföra till handledningen av gymnasiestuderande. En överfö
ring som de menade på sikt kunde bli än större. De sade sig också ha vun
nit erfarenheter vad gällde planeringen av handledningen. Avdelnings- 
personalen blev på ett annat sätt än tidigare delaktiga i planeringen och 
medansvariga i genomförandet. Gymnasieskolans vårdlärare såg tämli
gen genomgående positivt på de möjligheter som försöksverksamheten 
öppnat för i dessa avseeenden.

Högskolans vårdlärare uppgav att de under flera års tid sökt sig fram och 
utvecklat den processorienterade handledningen. Även om det återstod 
en hel del utvecklingsarbete, upplevde de sig ha uppnått en relativt god 
struktur. De framhöll vikten av att varje lärare finner sin egen form för
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handledning, en form som är avpassad till de studerandes behov, som 
har sin grund i modern omvårdnadsforskning och som är i linje med in
tentionerna i olika styrdokument. Under försöksåret erhöll de en ny stu
derandekategori med stora behov av åtgärdsinriktad handledning. De 
upplevde svårigheter med att få till stånd en processorienterad handled
ning med studerande de inte tidigare träffat. De upplevde situationen 
som splittrad, en splittring som de menade låg som hinder för den önsk
värda vidareutvecklingen av den processorienterade handledningen. 
Högskolans lärare såg nästan genomgående negativt på vad försöksverk
samheten i dessa avseenden medförde för deras del. Flera av högskolans 
lärare var också av den uppfattningen, att avdelningspersonal var de som 
bäst klarade den åtgärdsinriktade handledningen. De hade aktuell 
information om patienterna och rikare tillfällen till handledning i olika 
m om ent.

Den yrkesposition som en aktuell utbildning ledde till och de krav som 
den ställde avgjorde hur handledningsinriktningarna kombinerades för 
en enskild studerande. Vid ett flertal tillfällen framhöll lärarna det svåra 
i att uppnå en rimlig avvägning mellan olika behov. På de flesta avdel
ningar fanns patienter med svåra sjukdomar och problem som väckte 
starka känslor hos både nya och gamla studerande. Vårdlärarna hade inte 
alltid möjlighet att direkt ta upp problematiken för bearbetning. Både lä
rare och studerande försattes i en svår situation, särskilt på grund av att 
så många studerande var så unga och saknade mognad och livserfarenhet 
att förankra sina upplevelser i. Behoven av att bearbeta dessa delar var 
stora samtidigt som behoven och kraven var stora även på sjukvårds- 
tekniska färdigheter. Plusvärden som vårdlärarna framhöll, var dels de 
ökade insikter de vunnit om vilka brister olika studerandekategorier 
hade i dessa avseenden och dels en ökad medvetenhet om behoven av 
insatser.

Flera av vårdlärarna beskrev utvecklingen av det egna sättet att arbeta i 
termer av en förändrad yrkesroll.36 De beskrev förändringen i stort, som 
en förändring "från sjuksköterskerollen mot en mer uttalad lä r a r r o l l I 
denna förändring, tydligast m arkerad av högskolelärarna, låg den 
nämnda övergången från relativt stark betoning av åtgärdsinriktad hand
ledning till en förstärkning av processinriktningen. Vårdlärarna hade 
med andra ord i sin egen utveckling följt den utveckling de förväntade 
sig av sina studerande. De sade sig ha förlorat i tekniska färdigheter men 
att de kompenserade detta med en helhetssyn. Utvecklingen mot pro
cessinriktning låg i linje med förändrade synsätt inom vården. Förän
dringen från en teknologisk syn i början på 1970-talet till att betona om
vårdnad i vid bemärkelse. En förändring som avspeglade sig i olika styr
dokument; processinriktningen lyftes fram i hälso- och sjukvårdslagen 
och likaså i utbildningsplanerna för sjuksköterskeutbildningen. Högsko-

Of.
Begreppet roll används här i betydelsen sammantaget de förväntningar som riktas mot 

en viss person i en viss position (jfr Krech, Crutchfield & Ballachey, 1962). Med denna ut
gångspunkt blir det viktigt att skilja mellan förväntningarna, rollen som sådan och de be
teenden som följer av förväntningarna och rollen.
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lelärarna hävdade att den nya sjuksköterskeutbildningen ställde nya och 
andra krav som i sin tur ställde krav på en ny lärarroll. Framför allt hög
skolans lärare kände sig ha stöd av formuleringar i styrdokument för en 
förändring av vårdlärarrollen, en förändring som de också ansåg gick åt 
rätt håll. Högskolans lärare menade sig dock se stora skillnader i målen 
mellan gymnasieskolans läroplaner och högskolans utbildningsplaner. 
Flera av högskolans lärare ansåg, att det ställdes vissa krav på dem i 
handledningen av gymnasieskolans studerande och andra krav i hand
ledningen av högskolestuderande. "Vi tvingas åka berg- och dalbana i ni
våer och möta helt olika krav och förväntningar". En rollkonflikt som de 
överlag upplevde som negativ.

Gymnasieskolans lärare ställdes också inför nya förväntningar men såg 
dem på ett annat sätt. De såg framförallt situationen "som en utmaning". 
De berikades av kontakterna med "sitt gamla yrke" via handledningen av 
sjuksköterskestuderande och tillfördes nya kunskaper och synsätt. För
söksverksamheten bidrog till en omvärdering av gamla synsätt och gav 
visioner om hur vård kunde bedrivas.

Enligt försöksverksamhetens intentioner skulle arbetslag bildas. Syftet 
med dessa arbetslag var att lärarna skulle utgöra ett stöd för varandra, ges 
möjlighet att diskutera och utveckla pedagogiska modeller samt att sam
ordna viss undervisning. I inledningen av försöksverksamheten träffa
des vårdlärarna för diskussioner och utbyte av information. Tanken var 
då att ha regelbundet återkommande träffar under resterande del av för
söksperioden. Av olika orsaker blev det inte så, lärama hänvisade bland 
annat till bristande motivation, tid och ork. Lärarna hade sedan tidigare 
etablerat en tillhörighet till arbetslag inom den egna skolorganisationen 
som också fortsatte under försöksverksamheten. Vissa vårdlärare upp
levde det som "frustrerande och splittrande att vara inne i två arbetslag". 
Flera av vårdlärama menade också att de stod för långt från varandra i 
grundsyn och ståndpunkter i olika frågor. "Ett samarbete kräver att man 
står på ungefär samma nivå när det gäller pedagogik och handledning". 
Tämligen samstämmigt menade lärarna att högskolans lärare var de som 
främst förmedlade information och kunskap med gymnasielärarna som 
mottagare. De fick "ge ut så mycket av sig och sitt och vi bara tog emot". 
Ett visst utbyte hade vårdlärarna av varandra, men "lärarlagen utveckla
des aldrig till lärarlag i ordets egentliga mening".

Reduceringen av praktiktjänstgöringen till endast en avdelning såg 
många en klar fördel med. "Jag känner mer en tillhörighet till avdel
ningen, känner ju tryggheten, att jag liksom tillhör arbetslaget, vilket jag 
aldrig gjorde tidigare". Genom den utökade tiden på vårdavdelningen 
menade de att de lärde känna avdelningens verksamhet och personal på 
ett mer ingående sätt än tidigare:

"Jag har kunnat utveckla ett samarbete med personalen som jag inte tidigare gjort när jag 
har handlett. Jag har lärt känna avdelningens arbetsmetoder och rutiner som också är vik
tigt för att kunna lära ut ordentligt till eleverna. Jag har lärt känna dom studerande också,
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men det är ju på grund av att jag varit mycket på avdelningen" (Vårdlärare, högskolelä
rare).

Relativt många bland vårdpersonalen framhöll också hur positiva de var 
till systemet med bara en vårdlärare på vårdavdelningarna. De betonade 
bland annat hur planeringen och uppläggningen av arbetet på avdelning
arna underlättades, avdelningarnas resurser kunde fördelas på ett mer ef
fektivt sätt och samarbetet stärktes. Enligt vårdpersonalen uppvisade 
också vårdlärarna en relativt god kännedom om verksamheterna på 
vårdavdelningarna.

Som framgår av tabell 1 ansåg ungefär hälften av vårdpersonalen eller 49 
procent, att vårdlärarnas kännedom om avdelningarnas patienter och 
deras situation förbättrats under tiden för försöksverksamheten. En andel 
om 4 procent, främst bland vårdbiträdena, att kännedomen försämrats. 
Av yrkeskategorierna var sjuksköterskorna den grupp, med nära två 
tredjedelar, som tyckte sig se den största förbättringen.

Tabell 1. Vårdpersonalens uppfattningar om hur vårdläramas kännedom om avdelningar
nas patienter och deras situation förändrats sedan försöksverksamheten startade 
(relativa och absoluta tal).

Uppfattning Sjuksköterskor Undersköterskor Vårdbiträden Totalt
% antal % antal % antal % antal

Sämre än
tidigare
1 4,9 (3) 2,6 (3)
2 2,9 (1) 1,6 (1) 1,7 (2)
3 31,4 (11) 45,0 (9) 42,6 (26) 39,3 (46)
4 37,1 (13) 25,0 (5) 23,0 (14) 27,4 (32)
5 28,6 (10) 20,0 (4) 18,0 (11) 21,4 (25)
Bättre än
tidigare
Ej-svar 10,0 (2) 9,8 (6) 7,7 (9)
Totalt 100 (35) 100 (20) 100 (61) 100 (117)

Mann - Whitneys U-test: (U = 1309,5; p = .516). Ej signifikans.

Drygt hälften av lärarna poängterade de goda relationer de utvecklade 
med personalen till gagn för handledningen av de studerande. Av perso
nalen ansåg 57 procent att en förbättring av relationerna skett under för
söksverksamheten. Även en majoritet bland de studerande, 56 procent, 
ansåg att samarbetet mellan vårdlärarna och avdelningspersonalen fun
gerade bra. Samtidigt framhöll lärama risker med systemet i händelse av 
att ett fungerande samarbete inte kunde uppnås. Systemet betraktades 
som personberoende med en känslig och utsatt position för vårdlärarna. 
Av personalen framhöll också en mindre andel om 14 procent att samar
betet fungerade dåligt. Andra vårdlärare hade andra uppfattningar och 
menade att systemet med nödvändighet inte leder till en ökad kunskap 
om förhållanden på en avdelning, då vårdläraren under sin vistelse på 
avdelningen var fullt koncentrerad på handledningen av de studerande. 
En högskolelärare uttryckte sig på följande sätt: "Den enda fördel jag ser,
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det är ju faktiskt att jag är på en avdelning. Och där skulle jag vilja ha ka
tegorier från vår skola".

Flera vårdlärare tyckte att tiden för försöksverksamheten var för kort i 
förhållande till de många och stora förändringar som förväntades. Under 
det år som försöksverksamheten pågick hade situationen hela tiden för
ändrats, exempelvis var de nya kategorier av studerande som lärarna 
handledde hela tiden stadda i utveckling. Tillfällena till omprövningar 
och återkopplingar var begränsade. Försöksverksamheten medförde 
också ett påtagligt merarbete som bidrog till att tiden upplevdes som 
knapp.

Inställningar till försöksverksamheten

En tendens till klarare ställningstaganden kunde skönjas i lärarnas efter- 
handsinställning till försöksverksamheten. Högskolans lärare var ge
nom gående klart negativa, gym nasieskolans lärare därem ot hade 
alltifrån kluvna inställningar till täm ligen klara positiva sådana. 
Motsvarande svarsmönster återkom hos de studerande när de ombads ta 
ställning till den vertikala handledningen.

Tabell 2. Vårdstuderandes uppfattning om försöksverksamheten Vertikal handledning 
(relativa och absoluta tal).

Uppfattning Gymnasie
studerande

Högskole
studerande

Totalt

% antal % antal % antal
Negativ
I

18,8 (3) 8,3 (3)

2 5,0 (1) 31,3 (5) 16,7 (6)
3 35,0 (7) 37,5 (6) 36,1 (13)
4 5,0 (1) 6,3 (1) 5,6 (2)
5 50.0 (10) 6,3 (1) 30,6 (11)
Positiv
Ei-svar 5,0 (1) 2,8 (1)
Totalt 100 (20) 100 (16) 100 (36)

Mann-Whitneys U-test: (U = 52; p = .0006). Signifikans.

Signifikanta skillnader uppmättes mellan studerandekategorierna med 
svarsmönster som för gymnasiestuderande gick i samma riktning som 
gymnasielärarnas och för högskolestuderande i samma riktning som 
högskolelärarnas. Vårdpersonalen uppgav därem ot en allmänt positiv 
inställning till den vertikala handledningen. Av sjuksköterskorna, den 
personalkategori som kanske stod högskolelärama närmast, avgav hela 
86 procent svar som markerade en positiv inställning.

Lärarna sade sig ha vunnit insikter, på gott och på ont, om hur mycket 
som måste förändras i vårdavdelningarnas verksamhet och struktur. Det 
positiva var den ökade medvetenhet de själva erhållit om brister i vård
verksamheten, det negativa att det gavs så små resurser till förändring. I 
det sammanhanget betraktade de försöksverksamheten och vad den 
kunde åstadkomma som en mycket liten del i ett stort problemkomplex.
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Sammanfattning och reflektion

I huvudstudien erhölls i jämförelse med förstudien mer nyanserade och 
inträngande resultat samtidigt som ny information och nya perspektiv 
tillkom. Mot bakgrund av kontext och den substantiella ramen samman
fattar och diskuterar jag i det följande de viktigaste resultaten till följd av 
införandet av den vertikala handledningen.

Den allmänna uppfattningen om den vertikala handledningen varierade 
bland de beröra. Vårdlärama var alla i princip positivt inställda till den 
del av den vertikala handledningen som innebar att antalet avdelningar 
för deras praktiktjänstgöring reducerades. Däremot gick uppfattningarna 
starkt isär om den andra delen av åtgärden, den som medförde att de fick 
i uppgift att handleda vertikalt över de studerandes skolorganisationstill- 
hörigheter. Högskolans vårdlärare intog en klart negativ inställning 
medan gymnasieskolans lärare ställde sig från neutrala till starkt positiva. 
En klar skillnad mellan högskolans och gymnasieskolans vårdlärare kom 
därför till uttryck i deras sammantagna inställningar till försöksverksam
heten. Vårdlärarnas uppfattningar återspeglades i betydande utsträckning 
hos deras respektive studerandegrupper, men inte bland vårdpersonalen.

Det fanns en förhållandevis stark samstämmighet i uppfattningarna hos 
de tre parterna att placeringen av lärarna på endast en avdelning ledde 
till relativt god kännedom hos vårdlärarna om väsentliga förhållanden 
på avdelningarna. En kännedom som enligt vårdlärama själva och vård
personalen tenderade att öka till följd av försöksverksamheten. Samarbe
tet mellan vårdlärarna, vårdpersonalen och de vårdstuderande fungerade 
tämligen bra och tenderade att förbättras under försöksverksamheten. 
Resultatet visade med andra ord på en ökad kontextkännedom. Frågan är 
dock i vilken utsträckning de kunde dra nytta av denna ökade kontext
kännedom i handledningen av de studerande?

Vårdlärarna erhöll också nya studerande för handledning med föränd
ringar av innehåll och arbetssätt i handledningen. Högskolans lärare 
hävdade att dessa förändringar starkt bidrog till splittring och verkade 
som hinder för dem själva, för deras studerande och för en önskvärd ut
veckling av vårdutbildningarna och i förlängningen även av vårdverk
samheten. För deras personliga del bidrog den vertikala handledningen 
till att skapa en "dubbel lärarroll" baserad på skilda behov hos och krav 
från de två studerandekategorierna. De ansåg sig också mötas av förvänt
ningar från vårdpersonalen som de betraktade vara oförenliga med hur 
de själva såg på sin lärarroll. Det fanns skilda uppfattningar om de stude
randes vårdpraktik, och därmed vårdlärarnas insatser, skulle ske utifrån 
vårdverksam hetens eller vårdutb ildn ingarnas behov och villkor. 
Gymnasieskolans lärare upplevde också svårigheter med att kombinera 
olika nivåer och klara de nya krav som ställdes på dem. De hann inte be
fästa den nya lärarroll som försöksverksamheten förde med sig men 
framhöll trots detta främst positiva effekter. De erhöll nya synsätt och vi
sioner, som berikade dem själva och som på sikt även kunde komma de
ras egna gymnasiestuderande tillgodo.
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Samtliga parter påtalade brister i samordningen av innehåll och metod 
mellan de teoretiska och praktiska delarna i de studerandes utbildningar. 
Ett aber som högskolelärarna framhöll var att de saknade aktuella erfa
renheter från de teoretiska delarna i gymnasieelevernas utbildning och 
gymnasielärama motsvarande beträffande de högskolestuderandes teori. 
Det kontextrelaterade kompetenstillskott lärarna erhöll berörde endast 
praktikdelen i deras tjänster. Då handledningen till följd av åtgärden 
dessutom utökades till innehåll och arbetssätt, upplevde vårdlärarna det 
svårt att förbättra situationen. Enligt vårdpersonalen och de vårdstude
rande skedde emellertid en viss förbättring under tiden för försöksverk
samheten. Det samlade resultatet av försöksverksamheten uppvisade 
därmed en splittrad bild med avseende på samordning teori och praktik.

Högskolans lärare ansåg sig ha en betydelsefull uppgift i att bidra med in
satser för metodutveckling och fortbildning och därigenom förbättra stö
det till de studerande i handledningen. De nya krav som ställdes och den 
splittring de upplevde i handledningen av nya studerandekategorier 
medförde att de inte ansåg sig flytta fram sina positioner i dessa avseen
den, snarare tvärtom. Högskolans lärare hävdade att deras kompetens 
inte togs tillvara, att handledningen av de nya studerande fick dekvalifi- 
cerande följder trots de förbättrade förutsättningar som den ökade kon
textkännedomen gav.

Beslutet om att genomföra försöksverksamheten fattades av den centrala 
landstingsledningen, trots tveksamhet hos vissa av de gymnasielärare 
som kom att medverka i försöksverksamheten och trots ett "kompakt 
motstånd hos hela vårdlärargruppen på vårdhögskolan" (Lidberg & 
Öberg, 1988, s 9). De senare upplevde sig "överkörda" av den centrala 
landstingsledningen och menade att beslutet om försöksverksamheten 
genomdrevs mot deras bestämda vilja. Lärarnas olika uppfattningar om 
den vertikala handledningen var dock etablerade redan i diskussionerna 
inför beslutet om försöksverksamheten. Att beslutet inte hade förankring 
hos främst högskolelärama kan naturligtvis ha haft betydelse, men i stort 
inte på annat sätt än att avsaknaden av förankring bidrog till att förstärka 
redan befintliga uppfattninger, något som faktiskt även skedde.

Förklaringen till de olikartade uppfattningarna ligger heller inte i de 
skillnader som uppstod mellan vad som förväntades och vad som fak
tiskt uppnåddes under försöksverksamheten. Lärarna tog dessa skillnader 
med relativt jämnmod. Det var i deras ögon inte realistiskt att uppnå de 
högt uppställda målen under den korta tid som försöksverksamheten va
rade, särskilt som de fick i uppgift att gå in i en handledning av för dem 
helt nya studerandekategorier.

Fanns en påverkan från vårdpersonalens och de vårdstuderandes sida 
som bidrog till lärarnas motstridiga uppfattningar? Överensstämmelsen i 
uppfattningarna var påfallande i alla de frågor som berördes men med ett 
par väsentliga undantag. Främst högskolelärarna upplevde dels en kon
flikt mellan olika mål och dels en konflikt mellan förutsättningarna för 
försöksverksamheten och dess mål.
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Målkonflikten hade sin grund i att vårdpersonalen, enligt vårdlärarna, 
främst förväntade sig andra utfall av försöksverksamheten än de som låg 
i linje med de intentionerna för försöksverksamheten. Vårdpersonalen 
förväntade sig till följd av lärarnas ökade kontextkännedom, att de mer 
aktivt och i ökad utsträckning skulle medverka i det dagliga vårdarbetet 
på avdelningarna. Detta var för övrigt ett huvudskäl, enligt högskolelä- 
rarna, till att vårdpersonalen tagit initiativ till försöksverksamheten. I 
första hand högskolelärarna motsatte sig detta bestämt och betonade i 
stället att kompetenstillskottet borde utnyttjas för en strävan mot försöks
verksamhetens syften och intentioner. Båda kategorierna av vårdlärare 
ansåg att dessa syften låg i linje med övergripande mål för den allmänna 
vårdutvecklingen. Målkonflikten framstod som uppenbar, samtidigt som 
lärarna var medvetna om att den vidtagna åtgärden inte näm nvärt 
kunde bidra till att lösa problemet. De betraktade problemet som alltför 
stort för att kunna lösas via en åtgärd som enbart riktades till vårdlärama, 
och att försöksverksamheten delvis vände sig till fel personer. Högskole- 
lärarnas negativa uppfattning kan till en del tolkas och förstås mot bak
grund av detta, däremot inte gymnasielärarnas mera positiva uppfatt
ning.

Elzinga (1989) har fram fört ett likartat resonem ang beträffande 
sjuksköterskeutbildade. Elzinga hävdade att det förekom en motsättning 
mellan en minoritet, som bland annat bestod av vårdlärare och en 
majoritet, som arbetade i vården. En motsättning mellan dem som

"ser nya karriärmöjligheter på kunskapsvägen genom forskningsanknytning och den 
professionella utbildningens gång ... och en majoritet som arbetar i vården och står närmare 
andra kategorier med mindre utbildning"(s 129-130).

Det ovan sagda visar på nödvändigheten av att framhålla förhållanden 
även på andra nivåer än individnivå. Krafter på individnivå inom peda
gogisk utveckling verkar inom ramen för förutsättningar som avgörs på 
grupp- och samhällsnivå och hur dessa villkor är relaterade till en ak
tuell utvecklingsverksamhet. Hur förhåller sig till exempel de mål som 
formulerats för en viss bestämd utvecklingsverksamhet till bakomlig
gande och övergripande sådana? Högskolelärarna hävdade återkom
mande att de i och för sig accepterade de syften och intentioner som for
mulerats för försöksverksamheten, men att det sätt på vilket försöksverk
samheten organiserades, motverkade deras möjligheter att uppnå dessa. 
Och framförallt, vilket starkt betonades, att den vertikala handledningen 
motverkade deras strävan att verka i riktning mot de övergripande mål 
som formulerats för den allmänna utvecklingen av främst vårdutbild
ningen men även av vårdverksamheten. De förutsättningar som försöks
verksamheten byggde på lade hinder i vägen för strävanden mot de över
gripande mål som de värderade högt. Den vertikala handledningen med 
en ny studerandegrupp kom på detta sätt att motverka högskolelärarnas 
strävan att via forskningsanknytning och andra åtgärder utveckla sin 
kompetens och förbättra sina positioner och därm ed möjligheter att 
verka för en utveckling i linje med övergripande mål. Denna strävan 
kan i professionstermer tolkas som en strävan efter ökad professiona-
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lisering av den egna yrkesgruppen med avseende på kompetens och 
status. Den åtgärd som vid togs för att öka högskolelärarnas kompetens 
verkade således snarare i deprofessionaliserande riktning för denna 
yrkesgrupp.

Ett stöd för denna tolkning ges av Mossberg (1988) i hans diskussion av 
professionalisering inom vården:

"Hur man ser på olika gemenskaper - stora och små, faktiska och ideologiska - och hur 
man ser på olika slag av strävanden och strategier för att vidmakthålla dem, samman
hänger med de positioner man själv intar inom olika slag av gemenskaper eller fält. Fält 
inom vilka det produceras olika produkter; det må vara vård, vetenskap eller tro. Fält 
som karaktäriseras av både gemenskap och konkurrens, av både gemensamma och mot
satta intressen. Vi kan med Bourdieus terminologi, tala om kampfält" (s 135).

De två kategorierna av vårdlärare gick in i försöksverksamheten, det 
"kampfält" mellan skilda grupperingar inom vård och utbildning som 
studerandes vårdpraktik utgör, mot bakgrund av skilda positioner. I linje 
med Mossbergs (1988) tänkande ligger det nära till hands, att utgå från att 
vårdlärargrupperna under försöksverksam heten strävade efter att 
vidmakthålla och helst förbättra sina positioner.

Högskolelärama var när försöksverksamheten startade inne i en process 
att genom forskningsanknytning och andra kompetenshöjande åtgärder 
stärka den egna gruppens position. Frågan är om inte den främsta 
anledningen till deras negativa uppfattn ingar om den vertikala 
handledningen var, att de uppfattade den som ett hot m ot dessa 
strävanden. För det första därför att de genom utökningen av antalet 
studerandekategorier fick ett reducerat utrymme för dessa strävanden. 
För det andra för att de uppfattade de utökade möjligheter som gymnasie- 
lärarna erhöll via handledningen av högskolestuderande som en kon
kurrens om, och därmed som ett potentiellt hot mot, de möjligheter och 
privilegier de hade erhållit i samband med högskolereformen. Den rela
tiva motvillighet de uppvisade mot att bidra med information och kun
skaper till gymnasielärama kan tolkas som att de, mer eller mindre m ed
vetet, ville stänga gymnasielärama ute. Högskolelärarna valde med 
andra ord handlingsalternativet stängning (se kapitel 1, 5 och 6). 
Resultatet av studien indikerar, att den ökad kontextkännedom de erhöll 
vägde lätt i förhållande till deras ambitioner vad gäller professionalise
ring.

Gymnasieläramas utgångsposition var annorlunda. I och med införandet 
av den vertikala handledningen och den medföljande handledningen av 
högskolestuderande fick de kontakt med högskolan och dess forskning. 
De uttryckte ofta i positiva ordalag att handledningen av högskolestude
rande gav dem nya insikter och visioner. Deras relativt positiva uppfatt
ningar om försöksverksamheten och den vertikala handledningen kan 
tolkas som ett utslag av de möjligheter de såg till förbättring av den egna 
yrkesgruppens kompetens och position. Ett permanentande av vertikal 
handledning skulle kunna öppna för nya möjligheter och fungera som
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hävstång för den egna yrkesgruppens intressen. En allians (se kapitel 1, 5 
och 6) med högskolan och dess verksamhet kunde på detta sätt främja de
ras kompetens och ställning.

Diskussionen för på ett allmänt plan över mot en mer generell fråga, 
nämligen vilken relativ betydelse lärare tillmäter strävan efter en utök
ning av den egna kompetensen respektive strävan efter förbättrad posi
tion och status och hur dessa strävanden är relaterade till varandra i sam
band med utvecklingsverksamhet inom skolan. Erfarenheter från denna 
första studie har lett mig till att i påföljande studier fokusera frågor om 
hur väl lärares ageranden vid utvecklingsverksamhet inom skolan kan 
tolkas och förstås i termer av strävanden efter position och status. Kan 
lärares faktiska agerande i samband med förändrings- och utveck
lingsarbete belysas med att de, i likhet med vad denna studie indikerat, 
tilläm par stängning som högskolelärarna eller allians som gymnasielä- 
rarna?

För att erhålla en teoretisk grund för att närmare penetrera denna fråge
ställning, presenteras i kapitel 5 en översikt över området professions- 
forskning.

Överensstämmelse och pålitlighet

I vilken utsträckning överensstämmer de redovisade resultaten med den 
komplexa verklighet de sökt belysa? Har de metoder som använts gett en 
fyllig, nyansrik och djup information om försöksverksamheten och 
framstår de tolkningar som gjorts av dess resultat som rimliga?

Utvärderingen genomfördes på uppdrag. Den hade föregåtts av ett omfat
tande utredningsarbete och omgärdats bland annat av en resursstark led
nings- och referensorganisation som ställde krav på kontinuerlig redo
visning. Den karaktär av uppdrag som utvärdering ofta har, inbegriper 
en speciell problematik. Utvärderaren kan ställas inför svårigheter att 
kunna stå emot allt från vaga önskemål till klart uttalade krav från 
uppdragsgivarens sida (jfr Eliasson, Levin, Meeuwisse & Sunesson, 1990). 
Det kontrakt som upprättades inför u tvärderingsarbetet, bidrog 
emellertid till att sådana svårigheter kunde hanteras på ett för mig 
godtagbart sätt.

Genom att underteckna en inom sjukvården gängse förpliktelse om tyst
nadsplikt, kunde jag under förstudien ta del av i princip alla verksamhe
ter vid försöksavdelningarna.37 Den enskilda faktor som hade den avgjort 
största betydelsen för bredden på och djupet av den information som 
samlades in var den tillgängliga tiden. De 2-3 dagar per vecka under nära 
tre månader som förundersökningen pågick gav mig en tämligen bred in
blick i olika för försöksverksamheten väsentliga förhållanden. Detta 
ökade förutsättningarna för att etablera ett ömsesidigt förtroende mellan

37Av etiska skäl avstod jag frivilligt från vissa situationer av omvårdnad och behandling 
av patienter. Som exempel kan nämnas tvättning av patienter.
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parterna som troligen var avgörande för att kunna erhålla en hög kvali
tet. Genom att vårdlärarna, vårdpersonalen och de vårdstuderande dels 
tillmätte försöksverksamheten betydelse och dels betraktade den från 
olika perspektiv, kom samtalen med de tre grupperna att präglas av ett 
engagemang och en innehållslig bredd. Innehållet kunde fördjupas när 
olika gruppers och individers perspektiv via frågor fick brytas mot varan
dra. Särskilt vårdlärarna bemödade sig med förklaringar och försäkrade 
sig också om min förståelse genom frågor och motfrågor.

I studien har en blandning av metoder tillämpats i rimlighetshöjande 
syfte (jfr Denzin, 1978; Patton, 1988). Samma fenomen har studerats från 
olika perspektiv med olika datainhäm tande metoder. I huvudstudien 
har dels en mer kvantitativt inriktad metod i form av enkäter använts 
som gav data främst på ordinalskalenivå och dels en mer kvalitativt 
inriktad sådan i form av öppna intervjuer. Dessutom har i både för- och 
huvudstudien tre av varandra oberoende datakällor använts, vårdlärare, 
vårdpersonal och vårdstuderande. Med undantag för vissa uppfattningar 
om den vertikala handledningen, har en hög grad av samstämmighet 
erhållits.

Den bristande förankringen av försöksverksamheten hos vårdhög
skolans lärare och den negativa förhandsuppfattning de uppgav sig ha 
om den vertikala handledningen, inverkade sannolikt menligt för resul
tatet på så sätt att de kanske inte engagerade och ansträngde sig optimalt i 
handledningen. Under intervjuerna kan dessa hot dock, paradoxalt nog, 
haft en positiv inverkan på överensstämmelsen och pålitligheten. Det låg 
i högskoleleärarnas och även i gymnasielärarnas intresse att lämna 
sådana bidrag som kunde underbygga mina möjligheter att göra 
rationella tolkningar, att underbygga vad som psykometriskt har sin 
motsvarighet i "common-sense validity" (Egerbladh, 1992).

Förfaringssättet vid intervjuerna, att intervjuutskrifterna kontinuerligt 
korrigerades och kompletterades, medverkade troligen till att göra resul
tatinformationen överensstämmande och pålitlig. Felaktigheter, missför
stånd och ofullständigheter kunde tämligen enkelt rättas till. Den över
enskommelse som träffades om att alla skulle "godkänna" sina inter
vjuer fyllde samma funktion och utgjorde en indirekt garanti för att vad 
som avsetts att studera verkligen blev studerat och för informations- 
bredd, nyans och djup i utvärderingen.

Bortfallen i enkätstudien var måttliga, omkring tio procent. Att avdel- 
ningsföreståndarna på försöksavdelningarna delade ut, samlade in och 
påminde försumliga, hade troligen stor betydelse för att bortfallet blev så 
begränsat. Så långt skälen till bortfallen kunde kontrolleras visade sig 
dessa vara naturliga och någon nämnvärd systematik i bortfallen kunde 
ej heller noteras. I anslutning till enkätfrågorna gavs kommentarer om 
att några av frågorna var svåra att besvara. Bortfallet på enskilda enkätfrå
gor uppgick dock som högst till 12 procent bland avdelningspersonal re
spektive 8 procent bland vårdstuderande.
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Representativiteten hos de urval som låg till grund för den statistiska 
analysen av enkäterna kan diskuteras. Enkäterna tillställdes den personal 
och de studerande som fanns tillgängliga på vårdavdelningarna i Luleå 
och Boden vid de tidigare omnämna tidpunkterna. I urvalen saknades 
därmed personal och studerande i Gällivare. Enkätundersökningarna ge
nomfördes dessutom bara under den andra försöksterminen, en termin 
då vissa förhållanden troligen förändrats i jämförelse med den inledande 
försöksterminen. Reservationer torde därför vara befogade beträffande att 
generalisera de empiriska resultaten till samtliga som berördes av för
söksverksamheten. En begränsning utgjordes också av den substantiella 
ram som utarbetades i syfte att vägleda huvudstudien då endast en 
begränsad analys gjordes av ramens centrala begrepp.

Mot bakgrund av detta framstod försöksverksamheten och utvärderin
gen av densamma för mig i förstone vara av begränsat värde. För
tjänsterna låg främst i att jag själv erhöll kunskap inom ett område jag ti
digare haft ytterst lite kännedom om, samt att jag med utvärderingsarbe
tet fått övning i att förbereda, genomföra och avrapportera en empirisk 
studie. Omvärderingen kom senare, när jag med utgångspunkt från olika 
perspektiv inom professionsforskningen fördjupade mina reflektioner 
kring försöksverksamhetens utfall och de tidigare nämnda frågorna väck
tes. Frågor som sammanhänger med möjligheter att teoretiskt kunna ge
neralisera resultat från studien. Hur väl kan lärares strävanden i olika 
försöksverksamheter med skolutveckling tolkas och förstår mot bak
grund av professionsbegreppen stängning och allians? En huvudfråga 
som den fortsatta framställningen har ambitionen att belysa.
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KAPITEL 5

Professionsforskning

Den diskussion som förts efter det att idén om "de professionella" lärarna 
lanserades har berört en rad olika frågor som till exempel: Vad är po
ängen med att benämna lärare professionella? Är lärare verkligen profes
sionella? Om de inte är det, kan lärare stärka sin professionalitet och u t
veckla yrket mot en profession? Vad bör lärare ta fasta på i sina strävan
den efter ökad professionalism? Är det överhuvudtaget önskvärt med en 
professionalisering av lärarkåren? Kommer en professionalisering av lä
rare att motverka annan önskvärd utveckling i skolan, till exempel en 
fördjupad demokratisering (jfr Colnerud & Granström, 1989; Englund, 
1994; Ekholm, 1994)? Till dessa frågor kommer då mina egna frågeställ
ningar: Använder lärare möjligheter som kan uppstå i samband med u t
vecklingsarbete i skolan för egna professionaliseringssträvanden? Tilläm
par de stängning och allians som handlingsalternativ för att söka bevara 
eller förbättra sina positioner?

Frågeexemplen visar på omfånget av och komplexiteten i det vidsträckta 
området professionalisering. Avsikten med detta kapitel är främst att pre
sentera en översiktlig bild över olika forskningsperspektiv som legat till 
grund för avvägningar och ställningstaganden inför avhandlingens 
avslutande empiriska studier.

Centrala forskningsperspektiv

Carr-Saunders "Herbert Spencers Lecture" från 1928 betraktas som den 
första systematiska studien av professioner (Brante, 1987). Professions- 
forskningen blev ett "eget område” från det att Carr-Saunders och Wilson 
år 1933 problem atiserade om rådet med boken "The Professions" 
(Hellberg, 1991). Två skilda forskningsperspektiv har framför allt gjort sig 
gällande inom området; det strukturfunktionalistiska perspektivet och 
det nyweberianska perspektivet (Selander, S., 1988; Selander, 1989a; 
Torstendahl, 1989, 1990a). I det strukturfunktionalistiska perspektive har 
utgångspunkten varit egenskaper eller funktioner som karaktäriserar 
professioner. Det nyweberianska perspektivet har utgått från de olika 
typer av företrädesvis kollektiv strävan som professionella grupper vilar 
eller förlitar sig på. Därutöver har professioner även berörts av forskare 
med ett marxistiskt perspektiv. Idag håller, som Torstendahl (1989, 1990b) 
benämner det, en tredje vägens perspektiv på att växa fram, ett mer histo
riskt utvecklingsmässigt perspektiv. Den tredje vägens perspektiv har 
vuxit fram under 1980-talet i ett tvärvetenskapligt och internationellt 
samarbete mellan forskare som representerar olika discipliner, bland an
nat historia, idéhistoria, vetenskapsteori, sociologi och pedagogik.
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Det strukturfunktionalistiska perspektivet

Även om professioner tidigare analyserats av till exempel Weber, Durk
heim och Comte räknas Parsons som den som tillsammans med sina ef
terföljare, bland annat Merton, introducerade "professionaliseringsforsk- 
ningens paradigm" (Brante, 1987). De formulerade en begreppsapparat 
inom vilken professioner teoretiskt och empiriskt kan studeras.

Parsons, som omväxlande hade inslag av såväl evolutionistiska som 
funktionalistiska tankegångar, brukar främst betraktas som portalfigur 
inom funktionalismen eller funktionsanalysen och dess konsensusper- 
spektiv (Rundblad, 1978; Brante & Fasth, 1982; Allardt, 1985; Cuff & 
Payne, 1989).38 Genom att utgå från att sociala fenomen kan förklaras ge
nom sina funktioner, gjorde Parsons anspråk på att kunna ange generella 
förutsättningar för samhällets existens och överlevnad (Allardt, 1985; 
Cuff & Payne, 1989). I polemik mot andra samhällsteoretiker framhöll 
Parsons framväxten av ett skikt av professionella yrkesutövare som det 
m est u tm ärkande för det m oderna sam hället. "The increasing  
importance of the 'professions' is especially significant" (Parsons, 1971, s 
97). Professionerna betraktades av Parsons som de främsta bärarna och 
förmedlarna av det värdesystem som ansågs vara nödvändigt för att 
integrera samhällets subsystem (Parsons, 1971, 1977; Rundblad 1978; Cuff 
& Payne, 1989; Hellberg, 1991; Brante, 1987; Selander, 1989b; Murphy, 
1984). Enigheten bland samhällsmedlemmarna om vissa grundvärde
ringar är så viktig att den utgör "en del av samhällets definition. Utan en 
sådan enighet skulle det inte finnas något samhälle" (Cuff & Payne, 1989, 
s 51). Parsons hävdade utbildningens och särskilt lärarnas betydelse 
beträffande att skapa, visa fram och stärka de sociala värdena och 
betraktade följaktligen lärare som en professionell grupp (Parsons, 1971) 
(jfr Brante, 1987).

Parsons försökte på 1940- och 1950-talen att formulera en allmän teori om 
människans sociala handlingar.39 Som samhällsmedlemmar intar vi 
olika roller mot vilka normer riktas som specificerar vilka rollbeteenden 
som anses lämpliga. I handlingssituationer ställs vi inför ett val mellan 
olika alternativ, valmöjligheter som representerar olika sociala värden 
(Allardt, 1985; Rundblad 1978). De viktigaste av dessa kunde enligt 
Parsons fångas och beskrivas i form av en typindelning. Parsons fram
ställde värdealternativen som fem begreppsliga dikotom ier eller

38Evolutionismen utgår från antagandet att den historiska utvecklingen bygger på att en 
differentiering av samhällets institutioner ständigt pågår (Allardt, 1985). Ett synsätt som 
kan ställas i relation till den i kapitel 2 omnämnda ökade differentieringen och 
specialiseringen av personalen inom skola och barnomsorg. Funktionalismen framhåller 
den här och nu rådande situationen och utgår från antagandet att samhällets delar är 
beroende av varandra och att de fyller olika uppgifter i samhället. Gemensamt för 
funktionalismen och evolutionismen är antagandet, att det i samhället existerar sociala 
processer som inte kan kopplas tillbaka till, eller reduceras till, enbart individers be
teenden.
39Utmärkande för sociala handlingar är att de är målinriktade och åtminstone delvis 
styrda av värden och normer (Allardt, 1985).
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mönstervariabler. Professionella yrken kan sedan bestämmas, avgränsas 
och särkiljas utifrån de val som yrkesutövare träffar (Allardt, 1985; 
Strömberg, 1997).

Parsons menade att professionella i sin yrkesutövning antar, (i) affektiv 
neutralitet, professionella förhåller sig sakligt och engagerar sig inte 
känslom ässigt, (ii) universalism , professionella förväntas handla 
universalistiskt, det vill säga behandla alla lika utifrån rationella grunder 
och generella principer, (iii) en kollektiv orientering, professionella a r
betar för medlemskollektivets bästa och inte av eget intresse. Den profes
sionelle (iv) har erhållit sitt arbete på grundval av prestation, på för
värvade egenskaper och ej på tillskrivna sådana och intar (v) en specifik
het, ett specialist- eller expertinriktat förhållningssätt som är avgränsat 
till den speciella situationen (Allardt, 1985; Brante, 1987; Strömberg, 1997).

Enligt Allardt (1985) intar såväl lärare som läkare just dessa positioner, ett 
förhållande som visar att de parsonska mönstervariablema inte på ett de
taljerat sätt differentierar mellan olika yrkesutövare. Parsons typindel
ning bör således i likhet med andra typologier inte anammas alltför bok
stavligt utan kanske mer ses som ett redskap för grova karaktäriseringar. 
(Allardt & Littunen, 1967).

Rader av forskare, som gett det funktionalistiska perspektivet en mer 
strukturalistisk prägel, har gått vidare i Parsons fotspår i försök att med 
olika ansatser karaktärisera den idealtypiske professionelle (Hellberg, 
1978).40 Det kan noteras att Millerson, Goode och Greenwood, de forskare 
som förutom Parsons och Merton kanske oftast citeras eller refereras till, 
uppvisar likheter vad gäller kunskapsaspekter och olikheter beträffande 
sociala relationer i sina definitioner (Brante, 1987; Hellberg, 1978; Gesser, 
1985; Selander, 1989b, 1993).41 Detta är intressant för mig med tanke på 
vad som inledningsvis näm ndes om den pedagogiska respektive 
sociologiska sidan hos de centrala professionsbegreppen. I fråga om kun
skap betonade Parsons expertkunskaper: "The profession par excellence is 
the academic, the profession of seeking and transm itting knowledge" 
(1971, s 98). Millerson framhöll sådana färdigheter som är grundade i teo
retisk kunskap och som de professionella fått utbildning och träning i. 
Greenwood lade också vikt vid att de professionella vilar på teoretisk 
kunskap och Goode underströk professioners abstrakta kunskapsbas 
(Gesser, 1985; Selander, 1989b). Vad gäller de sociala relationerna anlade

40Egenskaps- eller konstellationsansatsen ("trait-models") och den funktionalistiska an
satsen ("functionalist models") är två sådana ansatser. Den förstnämnda centrerades mot 
egenskaper eller karaktäristika hos professionella och den sistnämnda mot de funktioner 
som professionella fyller (Hellberg, 1978; Johnson, 1972; Saks, 1983). Uppfattningarna har 
också gått isär i frågan om professioners egenskaper kvalitativt, enligt en typologisk an
sats, eller kvantitativt, enligt en gradualistisk ansats, skiljer sig från andra yrkesgrup
pers.
^ M ed  Robert Merton, som kan betraktas som den främste företrädaren för det struktur
funktionalistiska perspektivet (Allardt, 1985), fick exempelvis de vetenskapligt profes
sionella sitt eget specifika normsystem genom hans så kallade CUDOS-normer (Brante, 
1987; Elzinga, 1989).
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Parsons själv ett relativt snävt synsätt och framhöll förhållandet mellan 
de professionella och deras klienter. Millerson, Goode och Greenwood 
däremot relaterade professionella yrkesgrupper till den sociala omgiv
ningen i vidare bemärkelse (Brante, 1987; Selander, 1993).

Beträffande karaktäristika hos lärare har Dan C. Lortie's verk "School
teachers. A sociological study" från 1975 om lärarkårens etos ("ethos") el
ler kåranda utgjort en milstolpe. Lortie framhöll att lärares konservatism 
("conservatism"), individualism  ("individualism") och nuorientering 
("presentism ") "are significant components in the ethos of American 
classroom teachers (s 212). Lortie jämförde lärarna med andra yrkeskate
gorier, främst professionerna läkare och advokater. Förklaringen till kår
andan fann han främst i rekryteringen och socialisationen av lärare. 
Lärarnas konservatism såg han som ett stort hinder för deras professiona- 
lisering. För att stärka sin status och bibehålla sin individuella autonomi 
ställs lärare inför ett val, valet mellan att ge avkall på sin individualism 
till förmån för en mer kollegial ordning ("discipline") eller att understäl
las en starkare administrativ auktoritet. I vilket fall behöver lärare ett 
större mått av kollegialt agerande för att i detta val träffa livskraftiga 
beslut. Nuorienteringen underbyggs av lärarnas uppfattningar om under
visning som mycket av ett tillfälligheternas spel. Nuorienteringen i 
kombination med individualismen gör att inte alla lärare, eller ens de 
flesta av dem, har ett vetenskapligt förhållningssätt till sitt arbete. De 
anstränger sig inte heller för att söka efter de underliggande generella 
principer som formar yrkeskunskapen.

"Teachers who work in isolation cannot create an empirically grounded, semantically po
tent common language; unless they develop terms to indicate specific events, discussion 
will lack the clarity it needs to enlighten practice" (s 212).

Colnerud och Granström (1989) har i ett senare och mer normativt arbete 
utgått från Lortie. De har tagit fasta på såväl kunskapsmässiga som sociala 
aspekter och framhållit fyra särdrag som lärare bör sträva efter att u t
veckla för att uppnå professionell status. Lärare bör utveckla (i) en ge
mensam systematisk vetenskaplig teori eller kunskapsbas för yrkets utö
vande. Yrkesutövarna bör enskilt eller tillsammans kunna lösa problem 
och vidta åtgärder med hjälp av förvärvade teorier och förklaringsmodel
ler. Den professionelle läraren har tillägnat sig ett yrkesspråk som inbegri
per begrepp och framför allt vetenskapliga teorier och antaganden om yr
kets innehåll och utövande. Lärare bör även utveckla (ii) en auktoritet. 
Professionella grupper kännetecknas av offentlig auktorisation, de har gi
vits en samhällelig formell legitimation som villkor för yrkesutöv
ningen. Auktorisationen utestänger andra yrkesgrupper från att utöva 
yrket. Lärare bör även stärka (iii) sin yrkesmässiga autonomi. Professio
nella yrkesutövare har rätt och skyldighet att själva bestämma över val 
av arbetsredskap och arbetsmetoder. Lärare bör dessutom (iv) utforma en 
egenkontrollerad yrkesetik med nedskrivna och kända etiska regler för 
yrkesutövningen. Lärarna bör sedan själva kontrollera efterlevnaden av 
reglerna till vilka ett Sanktionssystem bör kopplas.
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Inom det strukturfunktionalistiska perspektivet har det sammanfatt
ningsvis anlagts såväl kunskapsmässiga som sociala aspekter på den 
idealtypiska professionen. Överfört till lärare knyter kunskapsaspekterna 
an till den tidigare nämnda pedagogiska sidan och aspekterna kring makt, 
auktoritet och status till den mer sociologiska. Drag eller attribut som ut
märkt de idealtypiskt professionella har i ett påföljande steg framförts 
som betydelsefulla i en professionaliseringsprocess som för lärare antagits 
kunna vara verkningsfull för att höja deras status.

Det strukturfunktionalistiska harm oniperspektivet dominerade profes- 
sionsforskningen till långt in på 1960-talet (Hellberg, 1991). Kritiken mot 
perspektivet, som jag återkommer till, reste krav på ett paradigm- eller 
gestaltskifte (Saks, 1983; Brante, 1987).42 Vad som efterfrågades var ett al
ternativ som kunde integrera empiriska resultat med en samhällsteori 
som hade potentialen att förena och förklara data (Brante, 1987). Frågor 
kring professioner och professionalisering borde mer sättas i relation his
toriska och strukturella förändringar i samhället (Selander, S., 1988).

Det nyweberianskt perspektivet

Det strukturfunktionalistiska perspektivets dominans ersattes av ett We- 
berinspirerat perspektiv som kom att vara förhärskande under 1970- och 
80-talen. I kritik mot de funktionalistiskt orienterade egenskaps- eller 
funktionsbestäm ningarna har det weberianska perspektivet betonat 
själva professionaliseringsprocessen och de sociala konflikterna och såle
des anlagt ett konfliktperspektiv (Selander, 1989a, jfr Isling, 1984).43

Webers samhällsteori

Den sociala verkligheten betraktade Weber i termer av grupper och mot
satta gruppintressen (Johansson, 1967; Cuff & Payne, 1989; Giddens, 1994). 
Weber fram höll makt som en drivande kraft i samhället. Makt 
definierade han som sannolikheten att en individ i en social situation får 
sin vilja igenom trots motstånd från andra individers sida och oberoende 
av orsaken till denna sannolikhet (Johansson, 1967). Makt används med 
andra ord som medel för att främja egna intressen på bekostnad av 
andras.44 Webers samhällsuppfattning anses bygga på en hedonistisk filo
sofi, där individer och grupper styrs av egenintressen eller av en kollek
tiv egoism (Brante, 1987). Utifrån detta synsätt kan det funktionalistiska

Kritiken mot perspektivet kom främst från den symboliska interaktionismen på 1950- 
och 60-talen (Saks 1983).
43Den övergripande utgångspunkten för ett konfliktperspektiv är att sociala system inne
håller och utvecklas genom motsättningar och oförenliga intressen (Brante & Fasth, 1982). 
Motsättningarna finns mellan individer, grupper eller klasser i samhället. Till skillnad 
från konsensusperspektivets värdegemenskap, betraktas tvång som den sammanhållande 
kraften. I studier brukar strukturella och andra motsättningar liksom hur dessa inverkar 
på samhällsförändringar betonas.
^Jfr Parsons. Enligt Parsons fördelas makt funktionellt för att åstadkomma ett väl funge
rande samhälle.
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perspektivet betraktas som en ideologi som undanskymmer gruppers 
egentliga strävanden.

Vid en maktanalys enligt Webers samhällsteori måste hänsyn tas till tre 
dimensioner, klass, status och parti (Cuff & Payne, 1989). Begreppet klass 
hänförde Weber till samhällets ekonomiska ordning och individens rela
tion till marknaden (ibid). Med status avsåg Weber skillnader mellan 
olika sociala grupper vad gäller det anseende och den prestige de tillmäts 
av andra (Weber, 1983/1914; Cuff & Payne, 1989; Giddens, 1994). Weber 
menade att socialt anseende kan ses som en produkt av såväl ägande som 
innehav av förmågor och egenskaper, som för grupper med hög status är 
förknippade med speciella livsstilar som de strävar efter att bevara och 
förstärka. Statusbegreppet definieras därmed till stor del subjektivt och 
avhängigt av hur människor uppfattar och värderar sociala skillnader. 
Det sätt på vilket grupper organiserar sig benämnde Weber parti (Cuff & 
Payne, 1989). Ett parti bildas för att individer med gemensam bakgrund el
ler gemensamma intressen tillsam m ans vill uppnå ett visst syfte 
(Giddens, 1994). Partier bildas på grundval av klass- eller status- 
gruppgemenskap eller en blandning av dessa i syfte att skaffa sig positio
ner och anseende eller direkt kontroll. Weber framhöll dock ett 
oberoende mellan klass, statusgrupp och parti (Giddens, 1994).

De överordnade strävar inte bara efter makt utan även efter att få denna 
makt legitimerad, det vill säga skaffa sig auktoritet över de kontrollerade 
(Johansson, 1967; Cuff & Payne, 1989).40 Weber (1983/1914) urskilde tre 
sätt att legitimera makt, tre idealtypiska auktoritetsmönster. Auktoritet 
kunde grunda sig på karisma, på tradition eller på användandet av ratio
nellt legala medel som ideologispridning eller maktutövning via statsap
paraten.46 Vilken typ av auktoritet ett system söker basera sig på avgör 
vilken apparat som byggs upp för att garantera auktoriteten.

Den nvweberianska stängningsteorin

Som nämndes i inledningskapitlet används begreppet nyweberianskt per
spektiv för att karaktärisera arbeten som tillämpar begreppet "social 
closure" vid behandlingen av professionella yrken i samhället (Saks,
1983). Begreppet "closure" refererar brett till den process i vilken sociala

Auktoritet definierade Weber som sannolikheten att en order med ett givet innehåll åt- 
lyds av specifikt angivbara personer. En äkta auktoritetsrelation innehåller ett visst mi
nimum av frivillig underkastelse från de underordnades sida (Weber, 1983/1914; 
Johansson, 1967).
^ 1  ett försök att avgränsa och förklara den modema expertisen föreslog Brante (1989), att 
Webers tre auktoritetsformer borde kompletteras. Brante menade att vi även har den ve
tenskapliga auktoriteten, en auktoritet som bygger på bättre kunskaper, expertisens ka- 
raktäristika. Beckman (1989) framhöll att Webers tre auktorisationsformer representerar 
olika grader av social formalisering. Karismatisk auktoritet är oformaliserad, traditio
nell är implicit och legal-rationell är explicit formaliserad.
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kollektiv försöker utnyttja främst marknadsbetingelser till egen fördel.47 
Stängning ("closure") är enligt M urphy (1984) "the process of mobilizing 
power in order to enhance or defend a group's share of rewards or resour- 
ses" (s 548). Samhällsgrupper strävar efter att monopolisera möjligheter 
genom att avgränsa möjligheter mot aktuella eller potentiella utom stå
ende och m edtävlare (Saks, 1983). Vidare kan grupper begränsa den 
interna konkurrensen till förmån för ett starkt och enat agerande mot 
externa grupper (Selander, S., 1988).48

Parkin, som företrädare för den nyweberianska stängningsteorin urskilde 
två centrala aktioner. För det första uteslutning ("exclusion) som innebär 
ett nedåtriktat maktutövande och för det andra intrång ("usurpation”) 
som innebär en uppåtriktad motståndskamp (Saks, 1983; Murphy, 1984; 
Gesser, 1985; Brante, 1987; Witz, 1992).49 Parkin introducerade också 
begreppet dubbel stängning ("dual closure") som innebär en samtidig 
utövning av makt riktat uppåt och nedåt. Historien består enligt 
nyweberianerna dels av en serie uteslutningar i form av stängningar och 
dels av revolter mot dessa stängningar (Brante, 1987). Revolter som kan 
leda till öppningar där nya grupper rycker åt sig privilegier och skapar 
inhägnader för att sedan fastställa regler för uteslutningar. Vad vi ser idag 
av sociala strukturer är rester av tidigare stängningar och revolter genom 
historien. Ur ett funktionalistiskt perspektiv kan uteslutningar ses som 
något nödvändigt då differentieringen och specialiseringen måste leda till 
en kompetens- och arbetsfördelning. Brante (1987) hävdade dock att nöd- 
vändighetsargum entet alltid använts för att legitimera uteslutningar, 
men att uteslutningar ju mer historiskt och geografiskt avlägsna de är 
desto tydligare framstår som strategiska. Strategiska i syfte att tillförsäkra 
privilegier och inte som funktionellt nödvändiga. Brante framhöll i 
likhet med Parkin och M urphy att uteslutningar alltid är förknippade 
med dominans och makt, maktbruk riktat nedåt. Ett maktbruk som 
senare ifrågasätts och ger upphov till motreaktioner, makt riktad uppåt. 
M urphy (1984) hävdade att makt, prestige och välstånd är knappa 
tillgångar, strävan efter dessa sätter igång en motståndskamp. Den 
strukturella  bristen är källa till m oralisk och ideologisk kamp. 
Usurpationen konstituerar ett potentiellt hot, där kampen oftare sker 
mellan än inom statusgrupper. Murphy skilde också mellan två former 
av usurpation, inkluderande ("inclusionary") och revolutionär ("revolu
tionary") usurpation (Witz, 1992). Komplexa organisationer är centrala i 
kampen. Elitpersoner söker stärka sin ställning genom att välja nyckel
personer från sin egen statusgrupp, exempelvis åtföljs nyrekryteringar av 
en socialisering till att respektera elitens högre ställning. Positionelit 
ägande ("positional property") är enligt Murphy (1984) vad som står på 
spel i kampen mellan statusgrupper och det strategiska syftet för

47Den nyweberianska teorin utgick från en idealtyp, en ultralibéral marknad så öppen att 
alla kan ha olika typer av utbyten med varandra (Brante, 1987).
48Eller som det brukar heta i en allitteration; förestående faror förenar forna fiender för- 
vånandsvärt fort.
49 "Usurpation is that type of social closure mounted by a group in respoonse to its outsider 
status and the collective experience of exclusion " (Parkin, 1979, s 74).
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exkluderade aktörer är att åter bli inkluderade i den tidigare strukturen 
av positioner. Witz (1992) avvek från Murphy (1984) vad gäller syftet med 
inklusionssvar på exklusion och menade att inklusionen inte har 
återförening som mål utan att bevara exklusivitet och yrkeskontroll.

Weber och vissa av hans efterföljare såg begränsad tillgång till alla typer 
av resurser; begränsad tillgång till mark, vapen, produktionsmedel, kun
skap, som en och samma slags allmän grund för stängning (Murphy,
1984). Vilket vanligt och synbart kriterium som helst; ras, språk, socialt 
ursprung, religion, eller brist på examina, kan användas för att förklara 
medtävlare som utanförstående (jfr Witz, 1992).50 Detta breda spektrum 
av attribut har dock ifrågasatts och olika teoretiker med klassanalytiska 
intressen har ägnat sig åt vilka principer eller attribut som har använts el
ler kan användas. Uteslutning grundad på ägande och meritering är kan
ske de attribut som oftast framhållits (Murphy, 1984; Brante, 1987; Åmark, 
1989). M urphy (1984) hävdade att ägandet blivit mer och mer koncentre
rat i kapitalistiska länder och därmed källa till alltmer uttrycksfull makt 
och dominans. Murphy ifrågasatte också likvärdigheten i delprocesserna 
uteslutning och usurpation. Ägandet är, enligt Murphy, den centrala 
"principiella formen", andra som ras, kön, religion och kunskap är deri
verade ("derivate") eller medföljande ("contingent") former.51 Han häv
dade också att uteslutningar baseras på såväl individuella som kollektiva 
kriteria och att de individuella som regel är svagare än de kollektiva. 
Brante (1987) hävdade att uteslutningsstrategier idag baseras på både 
egendom och individuell kvalificering. Egendom i form av kapital "ger 
rätten att organisera och underordna de som är utan kapital" (s 135). 
Kapital utvidgar därm ed klyftan mellan de som har och inte har. 
Individuell kvalificering kan dels grundas på långvarig kontrollerad kva
lificering in i politiska och administrativa etablissemang och dels på lång 
utbildning som utmynnar i examina och legitimationer som via staten 
monopoliserar sektorer av arbetsmarknaden. En marknad för utbildning 
och betyg har också uppkommit till följd av en politisk process där profes
sioner utövat inflytande på staten (Selander, S., 1988; Åmark, 1989). 
Collins myntade begreppet "the credential society" och menade att meri
tering är avgörande. Inte meritering i sig utan meriteringens symboliska 
värde i form av social status (Brante, 1987).

Begreppet profession har ofta i nyweberiansk tappning framställts inte 
som ett yrke utan som ett sätt att kontrollera ett yrke (Johnson, 1972; 
Brante, 1987; Strömberg, 1997). Johnson (1972) hävdade exempelvis att 
professioner som producenter definierar konsumenternas behov och de 
sätt på vilka de skall tillfredsställas. Som framgått av inledningskapitlet 
har Witz (1992) försökt, med utgångspunkt från denna strävan efter kon
troll, att vidareutveckla och förfina nyweberianska tankegångar i syfte att

^Stängningsteoretiker har enligt Murphy (1984) utvidgat exploateringsbegreppet från 
den mer begränsade marxistiska betydelsen, exploatering av mervärde.
51 ••Aven Parkin har framhållit ägandet och argumenterade för att det institutionella 
ägandet som attribut måste tillmätas minst lika stor betydelse som meritering (Murphy, 
1984).
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identifiera relationer mellan kön och professionalisering. I korthet sepa
rerade Witz mellan fyra former av stängning; exklusion ("exclusionary"), 
inklusion ("inclusionary"), demarkation ("demarcationary") och dubbel 
stängning ("dual closure").

Exklusions- och demarkationsstrategier kan tillämpas av överordnade so
ciala eller yrkesmässiga grupper medan inklusions- och dubbla stäng- 
ningsstrategier beskriver möjliga responser från subordinerade sociala el
ler yrkesmässiga grupper. Skillnaden mellan exklusion och demarkation 
är främst att exklusion syftar till att uppnå intern yrkesmässig kontroll 
över ett yrkesområde, medan demarkation syftar till att uppnå extern 
kontroll i förhållande till angränsande på arbetsmarknaden;

"exclusionary strategies ... aim for intra-occupational control over the internal affairs of 
and access to the ranks of a particular occupational group and ... demarcationary strategies 
... aim for inter-occupational control over the affairs of related or adjacent occupations in 
the division of labour" (Witz, 1992, s 44).

Demarkation kan således ske mellan statusmässigt sett näraliggande 
grupper där de demarkerande är överordnade i den mer begränsade be
märkelsen att de har större tillgång till maktmedel i något avseende än de 
demarkerade.52

Inklusion beskriver ett uppåtriktat motstånd från grupper som utsätts för 
exklusion och syftar, som tidigare nämnts, till att bevara exklusivitet och 
egenkontroll över yrkesutövningen.53 Dubbel stängning beskriver ett 
m otvärn från yrkesgrupper som utsätts för demarkation.54 Syftet med 
dubbel stängning är komplext och varierat och innebär ett samtidigt utö
vande av makt som riktar sig nedåt i form av exklusion och uppåt i form 
av inklusion. Den nedåtriktade exklusionen innebär en strävan efter att 
konsolidera den egna ställningen. Det uppåtriktade inklusionsdelen kan i 
och för sig, när demarkationen har inslag av exklusion, innehålla mot
svarande element av inklusion som efter exklusion. Huvudsakligen har 
den dock en annan karaktär och inriktas främst på, om jag har förstått 
Witz (1992) rätt, att i ett motstånd mot demarkerande ändå uppnå för
delaktiga relationer. Relationer som principiellt sett dock inte har åter
förening som strategiskt mål.

I empiriska studier har Witz (1992) bland annat påvisat hur manliga lä
kare i England under 1860- och 1870-talen tillämpade en könsmässig ex- 
klusionsstrategi för att vidmakthålla ett manligt monopol och hur aspire- 
rande kvinnliga läkare svarade med en inklusionsstrategi. Vidare hur

52Ett aktuellt exempel gäller "kampen" mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster om 
området tekniska hjälpmedel som förs med förskrivningsrätten som medel.
53Holmlund (1996) förde ett liknande resonemang i sin studie av bamträdgårdslärarinnor 
(jfr kap 1). Dessa försökte avgränsa och stänga sitt yrke uppåt mot det vetenskapliga om
rådet i syfte att vinna exklusivitet.
54 -Aven Selander, S (1988) hävdade att grupper som utgår från en underordnad position 
kan använda sig av en dubbel strategi.
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manliga läkare förhöll sig till barnmorskor under slutet av 1800-talet. 
Läkarna tilläm pade dem arkation och barnm orskorna svarade med 
dubbel stängning. Witz hävdade för övrigt att demarkation är ytterst 
betydelsefullt för att förstå hur könsmässigt ojämlika förhållanden upp
står och vidmakthålls på arbetsmarknaden.

Vi har således enligt Witz (1992) maktutövning som verkar i en såväl 
vertikal som en företrädesvis horisontell riktning och där strävandena 
handlar om att vinna extern och intern yrkeskontroll. En utgångspunkt 
för Witz var att: "Professional projects are projects of occupational 
closure" (s 39). Hon betonade därmed stängningsaspekter starkt och såg 
exempelvis inklusion som en utvidgning av stängningsteorin och inte 
som någon form av öppningsstrategi.

Brytningen mellan det strukturfunktionalistiska och det nyweberianska 
perspektivet sammanföll med övergången under 1970-talet från ekono
misk expansion till nedgång och åtstramningar (Brante, 1987; Elzinga, 
1989). När ekonomin sviktade och konflikter på arbetsmarknaden ökade 
"upptäcktes” tendenser hos professionerna till att vakta på egna intressen 
och utestänga andra. Övergången sammanföll också i tid med den snabba 
framväxten av "den andra generationens professionella". Exempelvis 
den snabba framväxten av tänstem annagrupper som omnämndes i 
kapitel 2. Ur ett nyweberianskt perspektiv blev frågan intressant om dessa 
nya professioner skulle komma att tillämpa samma slags strategier och 
yrkeskontroll som varit så framgångsrika för den tidigare generationens 
professioner (Strömberg, 1997). Genom att kontrollera olika utbildning
led, som till exempel antagningsbestämmelser, urval, utbildningsinne
håll, examination och dessutom ha inflytande över exempelvis behörig
het och legitimation för yrkesutövningen, hade dessa tidigare professio
ner vunnit samhällelig legitimitet och auktoritet, professionell status och 
yrkesmonopol.55

Ett nyweberianskt synsätt har också framkommit i den debatt kring lärar- 
professionalisering som förts de senaste åren. Debatten har bland annat 
rört det betydelsefulla i att utveckla och föra fram lärares specifika 
kunskaper och att med exempelvis legitim ationsgivning och legiti- 
mationskontroll öka lärares egenkontroll över yrket (Ekholm, 1994). 
Selander (1989b) har framhållit betydelsen, för den nya generationen 
professionella, av dels monopoliseringssträvanden med avseende på 
kunskap och dels med avseende på position. Collins har fört ett liknande 
resonemang och hävdat att vissa grupper, speciellt de i mellanskiktet, 
också tillämpar en dubbel strategi (Selander, S., 1988). Han exemplifierade 
med just lärare som bygger sin status på meritering och samtidigt 
försöker tilläm pa usurpation. Betydelsen av de tidigare näm nda 
pedagogiska respektive sociologiska sidorna av lärarprofessionen har 
med andra ord framhållits.

Selander (1988) såg social legitimitet som central. Han menade att professioner avgrän
sas genom att de lyckas skaffar sig en sådan som ger dem rätten att föra talan och erhålla 
tolkningsföreträde inom ett område.
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Det marxistiska perspektivet

Nyweberianismens kanske främsta företrädare Parkin och Collins valde 
att föra fram sina tankar och ideér i polemik mot marxismen (Brante, 
1987). Under 1970-talet kom professionsforskningen vid sidan av 
weberianska influenser även att påverkas av marxistiska sådana. Sarfatti- 
Larson (1977), som av många betraktas som en av de mest betydelsefulla 
marxistiskt influerade professionsforskarna (Torstendahl, 1989), stude
rade uppkomsten av professionalismen i den anglo-amerikanska världen 
mot bakgrund av den socialhistoriska utvecklingen. Hon utgick från att 
professionaliseringsprocessens drivkraft är yrkesutövares strävan att nå 
status, den status läkare hade i USA och England runt sekelskiftet. I sin 
studie använde hon läkare som representan ter för personliga 
professioner ("personal professions") och ingeniörer som representanter 
för organisatoriska professioner ("organizational professions"). Läkare 
sågs som representanter för "public service" och ingeniörer för den 
teknologiska byråkratin, två professioner med respektive utan direkt 
klientkontakt. Sarfatti-Larson fann att professionalismen kunde ändra 
karaktär under trycket av samhällets förändring (jfr Torstendahl, 1989). 
Den m oderne professionelle har inte längre maktpositioner ("discre
tionary power") u tan  en maktlös handlingsfrihet ("powerless d is
cretion"). Hon avfärdade motsättningen mellan professionell yrkesutöv
ning och byråkrati och menade, att den professionella ideologin legitime
rar ett stratifierat yrkesliv som ett medel att rättfärdiga professionellas sta
tus, snarare än som ett medel att kontrollera ett yrke. Hon satte med 
andra ord likhetstecken mellan professionalism och statusideologi -  
drivkraften är mera strävan efter handlingsfrihet än strävan efter makt.

Med Sarfatti-Larson och andra forskare med marxistisk grund kom makt 
och kontrollaspekter att ytterligare fokuseras inom professionsforsk
ningen (Witz, 1992; Strömberg, 1997). Synen på profession som ideolo
giska m aktsträvanden framhävdes framför profession som uttryck för 
monopolistisk expertkunskap och särintresse enligt det nyweberianska 
perspektivet eller vetenskaplig kunskap under den strukturfunktionalis
tiska eran.

Generellt är marxistisk teori centrerad kring produktionsrelationerna i 
motsats till nyweberianerna som oftast fokuserar marknaden. Profes- 
sionsbegrepp har ingen given plats i den marxistiska teoribildningen. 
Saks (1983) har dock analyserat marxistiska forskares skilda ställningsta
ganden till frågan om professionernas klassm ässiga positioner. 
Exempelvis förde Poulantzas alla professioner till småborgerligheten, 
däribland lärare som tjänar den dominerande klassens intressen med 
ideologiöverföring och politiskt förtryck. Elzinga (1989) delade den upp
fattningen och såg det meningsfullt att se professionella som tillhörande 
detta mellanskikt. Braverman hävdade att den grundläggande klassklyf
tan återfinns inom småborgerligheten i allmänhet och inom professio
nerna i synnerhet och att småborgerligheten erhåller sina karaktäristika 
från båda sidor av klassklyftan (Saks, 1983).
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Den tredje vägens perspektiv

Kritiken mot att tillämpa alltför snäva perspektiv har legat som en 
väsentlig del bakom fram växten av en tredje vägens perspektiv 
(Torstendahl, 1989). Torstendahl har lett en temagrupp "Professionali- 
sering och social konfliktteori" vid SCASS ("The Swedish Collegium för 
Advanced Study in the Social Sciences") i Uppsala. Temagruppen har va
rit verksam på en tvärvetenskaplig och internationell basis. I den tidigare 
professionsforskningen har den sociala omgivningen, i vilken professio- 
nalisering äger rum, bortsetts ifrån eller har otillräckligt beaktats. I te
magruppen har därför samhällsteori setts som grundläggande för att för
stå och förklara professionalisering av yrken och professionaliseringssträ- 
vanden i samhället.

Torstendahl (1989) menade att professionsforskningen under sin blom- 
stringsperiod på 1960-talet kännetecknades av "normal vetenskap" och 
att den då inte bidrog till teoriutvecklingen.56 Det förelåg därför skäl att 
försöka bryta upp den traditionella teorin. Dock med ett fortsatt intresse 
för professionsfrågor då professionella idag kommer in i den sam
hälleliga verkligheten på många sätt. Staten auktoriserar till exempel 
lärarexamina och efterfrågar den arbetskraft vars legitimation den aukto
riserat. Vad gäller lärare anger staten lärarutbildningars omfattning i 
poäng och allmänna och speciella mål för olika lärarexamina. Fram till 
kommunaliseringen var tjänsterna för lärare reglerade av staten, staten 
som på olika sätt också tillhandahåller resurser för skolutveckling. 
Relationer mellan de professionella grupperna och staten framstår som 
betydelsefulla att beakta. Enligt Torstendahls terminologi föreligger en 
interaktiv triangel mellan stat, utbildning och professionella.

Selander (1989b) och Torstendahl (1989) hävdade att begreppet professio
nalisering kan vara användbart för att karaktärisera tendenser i det nuva
rande samhället. Temagruppens arbeten har därför kommit att om
spänna allt från makroanalyser av samhället och de professionellas ställ
ning och särdrag, till mikroanalyser av enskilda yrken och den faktiska 
och vardagliga yrkesutövningen. Såväl Torstendahl som Selander före
drog en ”svag” definition av professioner, som medger en vidgning av 
begreppet till att omfatta olika slags yrkesgrupper i skilda historiska kon
texter. Med detta synsätt som grund har en förskjutning från profession i 
betydelsen yrke med specifika kontextuella karaktäristika skett till att i 
större utsträckning ta hänsyn till yttre och föränderliga villkor. 
Torstendahl ansåg det därför inte vara möjligt och fruktbart att ha någon 
given utgångspunkt i fråga om vilka grupper som kan betraktas som pro
fessionella. Han förordade ett angreppssätt med den utgångspunkten att

Torstendahl (1989) använde begreppet "normal vetenskap" i den av Thomas S Kuhn 
angivna betydelsen. Med "normal vetenskap" avsåg Kuhn (1962/1970) "sådan forskning 
som baseras på de framgångar vetenskapen uppnått i det förgångna, framgångar som något 
vetenskapligt samfund vid e tt speciellt tillfälle betraktar som grunden för fo rtsa tt 
forskning" (s 22).
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professionalism kan anta olika former och att kunskapssystem spelar en 
avgörande roll i dessa former. Torstendahl (ibid) menade att:

"Teorin om professionalismen har på ett eller annat sätt att göra med hur kunskap 
(och/eller färdighet) används av dem som har den som socialt kapital och för andra än
damål än det problemlösande, som kunskapssystemet i sig självt har att göra med" (s 24).

Citatet framhåller professionalism i förhållande till kunskapsbaserade 
grupper och deras ställning och handlingsmönster. Kunskapsbasens 
relation till yrkesspecificeringen blir därmed en väsentlig aspekt. Här har 
olika uppfattningar fram förts. En ståndpunkt har hävdat att de 
kunskaper och färdigheter som professionella förvärvat under sin u t
bildningstid ger dem en problemlösningsförmåga, som inte bara används 
för att just lösa problem utan som även ger dem en viss ställning i 
sam hället.57 Enligt en annan uppfattning har kunskapen ett mer sym
boliskt värde. Torstendahl menade att det finns goda argument för båda 
ståndpunkterna. Selander (1989b) har till exempel pekat på, att många ti
digare yrkesutbildningar nu blivit högskoleutbildningar och därmed skall 
vila på vetenskaplig grund. Yrkesinriktade högskoleutbildningar har in
fört särskilda kurser för forskningsanknytning. Abstrakt kunskap, av kan
ske mest symboliskt värde, har därmed förts in vid sidan av den direkt 
yrkeskonkreta. Brante (1989) däremot menade att den formella utbild
ningen inte bör tillmätas alltför stor betydelse. Många professionella 
erhåller en stor del av sin kunskap genom att särskilt tiden efter den 
formella utbildningen förvärva en praktisk förtrogenhetskunskap.

Den tredje vägens perspektiv lämnar utrymme för stora variationer. 
Enligt denna utgångspunkt kan de kriterier som använts från Parsons 
och framåt ses som undersökningsvariabler och olika gruppers strategier 
som val mellan olika möjligheter. Professionsteorin blir då en öppen 
fråga, och möjligheter öppnas samtidigt för att avgränsa för specifika 
företeelser (Torstendahl, 1989; Selander, 1989b). Professionella kan handla 
olika vid olika tidpunkter och i olika samhällstyper, det kan finnas olika 
m önster inom olika grupper i ett och samm a samhälle. Olika 
professioners relativa status kan exem pelvis bli intressanta för 
komparativa studier (jfr Strömberg, 1997).

Flera forskare inom den tredje vägens perspektiv har i likhet med 
Torstendahl (1989) och Selander (1989b) framhållit professionernas behov 
och beroende av staten vad gäller samhällelig legitimering och auktoritet. 
Deras arbeten kan samtidigt visa på den bredd som den tredje vägens 
perspektiv medger. Brante (1989) har försökt att avgränsa och förklara 
den professionella eliten. Brante tog sin utgångspunkt i uppfattningen att 
högre utbildning är den centrala faktor som förenar denna nya och 
diversifierade grupp. Han frångick yrkesgrupp som undersökningsenhet

57Torstendahl (1989) referererade även till Bourdieu och såg Bourdieus teori främst som en 
teori om det symboliska kapitalets kollektiva makt. Bourdieu har behandlat överföring 
av kunskapssystem och vad det är som gör det symboliska kapitalet symboliskt. Detta 
har, enligt Torstendahl, inte direkt att göra med hur det symboliska kapitalet fått sin 
ställning befäst.
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till förmån för en teori om professionstyper och analyserade professioner 
på basis av deras objektiva materiella villkor. Brante kunde då urskilja 
fem olika professionstyper varav en benämndes statens eller väl
färdsstatens professioner. Till denna professionstyp hänförde han yrkes
grupper som ingår i serviceorgan till stat, kommun eller allmänhet med 
reproducerande, fördelande och sammanhållande uppgifter. Brante häv
dade att beroendet av det offentliga skapat en ny rationalitet för många av 
dessa yrkesgrupper, att de utvecklat intressen av att försvara välfärds
staten. Hellberg (1989) har, utifrån en uppdelning av vilken slags 
kunskap olika professioner vilar på, också framhållit statens betydelse för 
vissa yrkesgrupper. Hellberg urskilde två huvudtyper; L- och T- 
professioner. L-professionerna är baserade på kunskaper om människan 
och det levande. Utmärkande för L-professioner, till vilka lärare kan 
hänföras, är att det endast finns en utbildningsväg fram till professionen, 
att deras yrkesmonopol vanligtvis garanteras genom statlig legitimation 
och att deras yrkesverksamhet utövas i direktkontakt inom den offentliga 
sek to rn .58 Beckman (1989) har försökt att systematiskt klassificera 
grundläggande former av auktoritet. Professioner utmärks av att göra an
språk på socialt sanktionerad expertis, en speciell form av auktoritet. 
Begreppen auktoritet, formell auktoritet och makt ingår i en skala från 
frivillig till ofrivillig anpassning till externt givna handlingsregler. 
Beckman förordade en universell och relationell typ av definition; profe- 
sionell status är utmärkande för grupper och individer som har en exper
trelation till sin omgivning, en expertis som är sanktionerad av någon 
form av legitimation, auktorisation, titulatur eller liknande.

Beträffande öppningsalternativ har Selander (1989b) genomfört en jämfö
rande studie mellan två yrkesgrupper, journalister och SYO-konsulenter. 
Selander framhöll att den ideologiska laddningen av professionalise- 
ringsbegreppet lett fram till förslag om att i stället tala om förvetenskapli- 
gande av yrken. Gesser (1985) menade till exempel att det troligtvis finns 
en trend i det moderna kapitalistiska samhället mot att yrken som tidi
gare hade en viss särställning förlorar den ställningen alltmer. Formell 
utbildning knyts till allt fler yrken och nya yrkesområden knyts till forsk
ning. Enligt Gesser skulle därför vinster i precision och klarhet uppnås 
om professionsbegreppet lämnas till förmån för analyser i termer av för- 
vetenskapligande (jfr Heyman, 1988). Selander (1989b) höll dock fast vid 
professionsbegreppet och menade att professionalisering avser en yrkes
grupps strävan efter att uppnå status och kontroll över sitt yrkes- och 
kunskapsområde, medan förvetenskapligande syftar till rationaliserad 
kunskapsanvändning och kunskapsproduktion. Selander fann i sin stu
die att journalisterna redan uppnått en etablerad position i samhället 
med en framgångsrik tillämpning av stängningsstrategi. Journalisterna 
strävade främst efter en förbättrad kunskapsanvändning och kunskaps

C Q

Kännetecknande för T-professionema är att de baseras på kunskap om tingen, att flera 
utbildningsvägar på olika nivåer leder fram till en viss profession. Genom egen auktorisa
tion, yrkessammanslutningar eller titulatur söker de avgränsa sig mot konkurrenter på ar
betsmarknaden. Deras arbetsmarknad återfinns främst inom den privata sektom (Hell
berg, 1989).
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kontroll inom sitt yrkesområde, ett förvetenskapligande. SYO-konsulen- 
terna, med en svag ställning inom skolan, är engagerade i ett professiona- 
liseringsprojekt i syfte att uppnå status för och kontroll över sitt yrkesom
råde och att SYO-konsulenterna då tillämpar såväl en öppnings- som 
stängningsstrategi.

Selander (1989b) skilde mellan två situationer. En nutida situation, där 
många yrkesgrupper söker sin kunskapsbas och en tidigare situation, då 
grupper med redan etablerad kunskapsbas sökte efter en organisations
form som medgav utestängning av andra och monopolställning för den 
egna gruppen. Till stängningsaltemativet fogade Selander ett öppningsal- 
ternativ; handlingsalternativet allians. Selander menade att alliansstrate
gin är en ny tankegång som har en analytisk potential för att bidra till att 
tolka och förklara på vilka sätt en del nutida yrkesgrupper utformar sina 
professionaliseringsprojekt (jfr Åmark, 1989). Selander såg alliansstrate
gin som en lämplig strategi för yrkesgrupper som befinner sig i mellan- 
eller underordnade positioner.

Förutom Selander har även Åmark (1989) och Elzinga (1989) använt sig 
av öppningsalternativ. Åmark (1989) studerade metoder som professio
nella använder sig av för att begränsa konkurrensen inom sitt eget om
råde. Åmark gjorde en jämförelse mellan två konkurrensbegränsande 
metoder, sociala inhägnader respektive öppna karteller, där den senare 
m etoden kan ses som ett öppningsalternativ. Öppningsalternativet 
bidrog i Åmarks studie bland annat starkt till att upprätthålla en 
sam m anhållning inom yrkeskollektivet. Elzinga (1989) studerade 
sjuksköterskors strävan att etablera en egen profession med hjälp av om- 
vårdnadsforskning. Elzinga tillämpade en socialepistemologisk ansats, 
det vill säga han såg professionaliseringsprocessen som en dubbelsidig 
process med både en socialhistorisk och kognitiv historisk sida. Omvård
nads- eller vårdforskning, drevs fram med både sociala och kognitiva 
legitim eringsstrategier. Två olika slags huvudargum ent användes 
härvid. Den sociala legitimeringen kunde förstås mot bakgrund av sjuk- 
sköterskeyrkets historiska utveckling från ett kall till en yrkespraktik på 
vetenskaplig grund med sjuksköterskeutbildningen integrerad med delar 
av det akademiska systemet. Den kognitiva strategin var viktig för att 
bland annat markera det nya ämnets karaktär och gränsdragningen till 
andra relevanta ämnen inom vårdområdet. Professionen sjuksköterska 
fick en dubbel bestämning som kombinerade status med reell kompetens 
och det ideologiska med det vetenskapliga.

Diskussion och reflektion

Kritik har riktats mot de strukturfunktionalistiska och nyweberianska 
perspektiven för att innehålla idealistiska och normativa övertoner och i 
grunden vara ideologiskt betingade (Johnson, 1972; Sarfatti-Larson, 1977; 
Rundblad, 1978; Saks, 1983; Murphy, 1984; Brante, 1987; Selander, S., 1988; 
Torstendahl, 1990b). Kritiken framstår för mig som välmotiverad. De 
båda perspektiven kan sägas vara ett resultat av metafysiskt tänkande i 
den bemärkelsen att de eftersträvat "en motsägelsefri verklighetsbeskriv
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ning" (Stensmo, 1994, s 140). Mot bakgrund av allmän samhällsteori har 
de gjort anspråk på att kunna beskriva och förklara sociala skeenden över 
tid och ange generella förutsättningar för samhället och dess utveckling. 
Weber utformade sin samhällsteori i polemik mot Marx och Engels och 
främst deras efterföljares uppfattning att endast förändringar inom den 
ekonomiska basen kan förändra samhället (Isling, 1984; Cuff & Payne, 
1989). Weber tillmätte i stället värderingar och etik en avgörande bety
delse när det gällde att förklara människors handlande och därmed också 
för samhällsutvecklingen. Detta kan delvis ses som att Weber anslöt sig 
till Hegels idealistiska syn på idéerna som den främsta drivkraften i u t
vecklingen (Isling, 1984). Parsons anslöt sig till Weber och utgick från 
värden eller norm ativa elem ent som förklaringar till m änskligt 
beteende. Han utgick från att social ordning i ett samhälle är möjligt att 
uppnå genom värdeintegrering eller konsensus, genom att majoriteten i 
ett samhälle har gemensamma värderingar. Via Weber fördes Hegels ide
alistiska dialektik fram till funktionalismen. En konservativ förkla- 
ringsteori överfördes till funktionalismen, som förespeglat en utveckling 
mot allt större fu lländning  av sam hällsförhållandena. Däremot 
lämnades den dialektiska tolkningsmodellen till förmån för en funktio
nell sådan.

Som tidigare nämnts har funktionalismen antagit att det i samhället exis
terar sociala processer som inte kan kopplas tillbaka eller reduceras till 
enbart individers beteenden. Frågan om så kallad metodologisk indivi
dualism; uppfattningen att sociala processer alltid går att reducera till in
dividuella, har varit förmål för en långvarig debatt inom olika discipliner 
som ekonomi, historié- och samhällsvetenskap (Abrahamsson, 1992; 
Gilje & Grimen, 1992). Frågan är betydelsefull bland annat i den me
ningen att svaret på frågan blir avgörande för valet av undersökningsen
het. Om reduktion och dess motsats aggregering är möjlig spelar valet av 
undersökningsenhet ingen avgörande roll.59 Om det motsatta förhållan
det råder avgörs valet av vilken nivå eller vilka nivåer den aktuella teo
rin om spänner. A braham sson (1992) fann att forskare i gemen 
principiellt hävdat att den metodologiska individualismen varken är 
praktiskt eller teoretiskt meningsfull eller möjlig. Det fåtal som hade 
avvikande m ening hävdade att den metodologiska individualism en 
borde eftersträvas, men de var samtidigt medvetna om de utom or
dentligt stora svårigheterna med att praktiskt åstadkomma en sådan.

Även om Parsons och Weber liksom nyweberianerna beaktat individers 
ageranden som en drivande kraft har analysen företrädesvis legat på sys
tem- och organisationsnivå (Strömberg, 1997). I sociologiska studier av 
utbildning och professioner har analyser ofta saknats av vad enskilda in
divider använder i sina jobb och hur de praktiskt beter sig mot bakgrund 
av den utbildning de har och den arbetsorganisation i vilken de ingår. 
Professionsforskningen har mer rört sig i större historiska och samhäl
leliga sammanhang och därmed på avstånd från den verklighet som

59Om aggregeringsproblemet vore löst skulle exempelvis organisationsteoretiker kunna 
ägna sig åt att sätta samman individbeteenden till kollektiva sådana.
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lärare möter i sin verksamhet i dagens skola (jfr Cullen, 1978; Svensson, 
1989).

Då problemet med metodologisk individualism kvarstår att lösa och mitt 
val av undersökningsenhet faller på enskilda lärare som tillhör olika lä- 
rarprofessioner är frågan vad de fyra perspektiven, det strukturfunktiona
listiska, det nyweberianska, det marxistiska och den tredje vägens, kan 
bidra med för att erhålla en ökad förståelse för lärares strävanden i sam
band med utvecklingsverksam het i skolan. De traditionella profes- 
sionsteoretiska perspektiven utgör för mig främst inspirationskällor.60 I 
den fortsatta framställningen ges exempel på sådant jag finner värdefullt 
hos var och en av perspektiven att anknyta till.

I diskussionen av den tidigare redovisade empiriska studien fördes det 
weberianska begreppet stängning respektive det nyweberianska begreppet 
allians fram. Övergripande bygger detta på att jag vill framhålla betydel
sen av att utgå från vad som är utmärkande för skolan som organisation 
för att beskriva och förstå hur förändringar sker (jfr Berg & Wallin, 1982, 
1983; Tiller, 1986). För detta syfte ansluter jag mig till den del av den 
teoretiska referensram som Berg (1981) och Berg och Wallin (1982, 1983) 
utarbetat, där skolan ses som en organisation som präglas av en hie
rarkisk uppbyggnad med konflikter mellan och inom olika nivåer.61 
Frågan om varför professionsbegrepp alltmer blivit kopplade till lärare 
och skolans utveckling hänger nära samman med behov av att tydliggöra 
inbyggda konflikter inom skolan och klargöra ansvarsområden för den 
framtida utvecklingen. Ställningstagandet innebär därmed att jag väljer 
att anlägga ett konfliktperspektiv på lärares professionaliseringssträvan- 
den och därmed ser konflikter mellan enskilda och grupper av lärare 
som drivkrafter för lärares strävanden när dessa är engagerade i 
skolutveckling. Anknytningen till det nyweberianska perspektivet faller 
sig också naturlig därför att detta perspektiv mer än något annat fokuserat 
själva professionaliseringsprocessen och de i denna process inbyggda kon
flikterna.

Det strukturfunktionalistiska perspektivet spelar mot bakgrund av det 
ställningstagandet en för mig underordnad roll. Parsons lade sådan beto
ning vid de normativa aspekterna, det vill säga hur de normer som regle
rar relationerna mellan samhällsmedlemmarna kan institutionaliseras, 
att han försummade de intressekonflikter som var utgångspunkten för 
frågeställningen (jfr Rundblad, 1978). Parsons utelämnade de olikheter i 
villkor och intressen som fördelningen av samhällets knappa resurser 
ger upphov till. Det som till stor del saknas i det strukturfunk
tionalistiska perspektivet är således den spänning som existerar mellan 
den normativa strukturen och den faktiska sociala strukturen. Sådana

^  Teorierna används här i mer heuristisk mening, som hjälpmedel för att finna nya tolk
ningar, en ny förståelse (Lindqvist, 1990).
^*Berg (1981) skilde mellan (i) strukturella konflikter, exempelvis mellan skolans mål- 
och regelsystem och (ii) konflikter inom och mellan olika nivåer, exempelvis mellan 
olika aktörsgrupper.
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utm ärkande drag eller funktioner som olika forskare inom det 
strukturfunktionalistiska perspektivet tagit fasta på som utmärkande för 
professioner är dock intressanta ur den aspekten att de kan ingå som 
attribut i en för lärare verkningsfull professionaliseringsprocess. Attribut 
som exempelvis utbildning, träning och färdigheter i teoretiskt grundad 
kunskap och gemensam känsla av identitet och värderingar kan troligen 
vara gångbara i en process av strävanden hos lärare i dagens skola (jfr 
Florin, 1987; Colnerud & Granström, 1989; Holmlund, 1996). Olika 
strategier som framhävts inom det strukturfunktionalistiska perspektivet 
för att utveckla och upprätthålla en professionalism är också relevanta, 
som exempelvis att få sin kompetens garanterad genom examina, att 
utveckla ett gemensamt språk och en etik och att skapa nästa generation 
av professionella genom social selektion av elever.

De strukturfunktionalistiska och nyweberianska perspektivens idealis
tiska prägel ligger, som jag uppfattar det, bakom det ifrågasättande som re
presentanter för den tredje vägens perspektiv riktat mot dessa perspektiv. 
Trots att perspektiven utgått från samhällsteori har de ändå inte beaktat 
de samhälleliga villkoren för professionalisering i nöjaktig utsträckning. 
En sådan kritik är definitivt inte gångbar vad gäller det marxistiska per
spektivet. Det marxistiska perspektivet har emellertid å andra sidan inte i 
någon större utsträckning ägnat uppmärksamhet åt professionaliserings- 
processer. För mig underbygger det marxistiska perspektivets betoning av 
de generella strukturerna i samhället ytterligare behovet av att så långt 
möjligt beakta kontextförhållanden. I överförd bemärkelse är också 
frågan om vilkas intressen en professionaliseringsprocess hos lärare kan 
tänkas tillmötesgå av intresse för mig. Inte då med avseende på klass
intressen i samhället, utan mer med tanke på olika grupperingar i skolan 
som exempelvis de berörda lärarna själva, deras elever, skolledare och 
andra lärargrupper.

Vid övergången från de traditionella perspektivens nomotetiska inrikt
ning till en mer idiografisk sådan har jag därför valt, att ansluta mig till 
det mer fria förhållningssätt till de traditionella perspektiven som 
företrädare för den tredje vägens perspektiv förordat. Torstendahl (1989) 
och Selander (1989b) hävdade att även mikroanalyser kan och bör göras 
av enskilda yrken och den faktiska och vardagliga yrkesutövningen inom 
dessa yrken. I förhållande till de traditionella perspektiven förordade de 
ett angreppssätt där handlingsval kan ses som val mellan olika 
möjligheter med olika mönster för olika grupper. Överfört till lärare kan 
således, enligt mitt sätt att se på saken, olika handlingsalternativ i termer 
av stängning och allians med vidhängande och olikartade attribut 
komma att väljas som ett resultat av de skilda villkor som gäller för olika 
lärarprofessioner i samband med skolutveckling. Till grund för en mer 
allmän substantiell ram för mina två avslutande empiriska studier, u t
vecklas och presenteras i påföljande kapitel en sådan med de centrala 
begreppen -  profession, professionalisering, status, stängning och allians - 
-  som centrala beståndsdelar.
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KAPITEL 6

Teoretiska överväganden

Olika professionsbegrepp har använts i en rad olika former och betydelser 
beroende på vilket teoretiskt perspektiv som tillämpats. Hellberg (1978) 
uttryckte i ett avhandlingsarbete, att det inte är någon överdrift att påstå 
"att det tycks finnas lika många definitioner ... som det finns forskare på 
området" (s 4). Det finns därför skäl att redogöra för mina avvägningar 
och ställningstaganden till grund för avhandlingens två avslutande em
piriska studier. Fortsättningsvis avhandlas därför professionsbegreppet. 
Efter ett val i avgränsande syfte dryftas därefter begreppen professionalise- 
ring och professionell status. De för mig centrala teoretiska begreppen 
stängning och allians behandlas liksom frågan om vilka attribut som kan 
antas komma till användning.

Mitt val beträffande begreppet profession har som tidigare nämnts utfallit 
på olika läraryrken. Med denna utgångspunkt kan därefter en ytterligare 
precisering göras genom att forskaren träffar ett val mellan olika typer av 
drag (Beckman, 1989). Beckman förordar i likhet med andra företrädare 
för den tredje vägens perspektiv en stor frihet i vaiet.

"Friheten är stor, eftersom få numera, likt Aristoteles, tror att varje ting har ett sant och 
oföränderligt väsen d v s att dess genus proximum och differentia specifica är unikt be
stämda. Vad som är en god definition är inte en fråga om vad de 'egentligen är' utan vad

62som är praktiskt och fruktbart att 'betrakta dem som'" (Beckman, 1989, s 63).

Forskaren får helt enkelt bestämma sig för vilken typ av drag som skall 
betraktas som centrala i en aktuell situation. Valet står mellan att betona 
(i) egentliga egenskaper hos professionella, till exempel avancerad teore
tisk kompetens, (ii) specifika funktioner som professioner fyller, till 
exempel förmedling av vetenskaplig kunskap, (iii) drag som klargör 
relationer som professioner har inbördes och till sin omgivning, 
exempelvis autonomi, eller (iv) drag som karaktäriserar strategier som 
professionella grupper använder sig av för att främja sina intressen, till 
exempel att söka bevara yrkesmonopol genom utestängning.

I mina två avslutande empiriska studier förlägger jag tyngdpunkten till 
den sistnämnda av ovanstående punkter; drag som karaktäriserar strate
gier som professionella grupper använder sig av. Det bör dock poängteras 
att detta mitt val inte utesluter de övriga punkterna. Det föreligger inbör
des relationer mellan alla fyra punkterna. Möjligheter att agera i linje 
med en vald strategi avgörs exempelvis för lärare som tillhör en viss lä- 
rarprofession av deras relationer till andra lärarprofessioner, av den au

62Att definiera en företeelse innebar enligt Aristoteles att ange vad som väsentligen ka
raktäriserar den i två avseenden (Beckman, 1989). Först skall definitionen ange företeel
sens genus proximum , det vill säga vilken klass eller sorts fenomen den närmast tillhör. 
Därefter, inom denna ram, skall definitionen ange dess differentia specifica, det vill säga 
vad som skiljer den från andra medlemmar av samma klass.
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tonomi eller brist på autonomi som lärarna i den förstnämnda professio
nen har visavi de övriga.

Status och professionalisering

Min avgränsning till drag som karaktäriserar strategier får konsekvenser 
beträffande begreppen professionell status och professionalisering. Om 
jag inriktat mig på egenskaper eller funktioner hos professioner, hade det 
varit följdriktigt att betrakta strävan efter att uppnå vissa egenskaper eller 
funktioner som det centrala. En studie av lärares professionaliseringssträ- 
vanden med den utgångspunkten skulle riktas in mot något av de två 
dragen eller en kombination av dessa. Framgången i en professiona- 
liseringsprocess skulle avgöras av i vilken utsträckning lärare lyckas i det 
eller de avseenden som väljs. Den professionella statusen skulle med 
andra ord vara sammankopplad med och avhängig uppnåendet av en 
viss uppsättning av egenskaper eller funktioner.

Min inriktning på handlingsval som professionella grupper använder, 
fokuserar status mer i betydelsen anseende, prestige, ställning eller posi
tion. Fokus riktas mot handlingsalternativ som väljs för att främja eller 
bevara de egna intressena. Handlingsvalets framgång avgörs av i vilken 
utsträckning det, i konflikt med motstridiga intressen, leder till avsedda 
statuseffekter. Begreppet professionell status ses därmed som ett relativt 
begrepp med den egna statusen i relation till andras (jfr Weber, 
1983/1914). Enskilda lärares eller en lärarprofessions strävanden kan då 
subjektivt, både av andra och lärarna själva, uppfattas leda till ökad pro
fessionell status medan dock produkten av fleras samtidiga strävanden 
objektivt sett kan bli en annan (jfr Selander, 1989b).63

Detta mitt sätt att se på professionalisering överensstämmer väl med 
Englunds (1994) uppfattning att professionalisering uttrycker "historiska 
och sociala strävanden efter position och status i ett samhälle" (s 80). 
Andra forskare anför liknande tankegångar, Hellberg (1989) konluderar:

"Professionaliseringsprocessen är den process yrkesgrupper agerar och reagerar i, när de 
strävar efter att avgränsa eller stänga ett yrkesområde och när de försvarar och hävdar 
en uppnådd professionell status" (s 167).

Selander (1989b) tillämpar begreppet professionalisering i följande bety
delse:

"En yrkesgrupps strävan att uppnå exklusiva samhälleliga fördelar och tolkningsföre
träde inom sitt speciella kunskaps- och yrkesområde" (s 111).

De operationella förfaringssätt (Svalastoga, 1969) som vanligtvis tillämpats för att 
mäta social status har varit självskattning, samhällsskattning -  det vill säga skattning 
av andra -  användning av olika interaktionsindikatorer och specifika statusindikatorer 
som exempelvis utbildning och inkomst. Starka positiva korrelationer brukar uppnås mel
lan självskattning och skattningar utförda av andra.
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Såväl Hellberg som Selander utgår från yrkesgruppers strävan efter posi
tioner inom sina yrkesområden på arbetsmarknaden. Företrädare för den 
tredje vägens perspektiv har också träget riktat in sig på relationerna mel
lan just yrkesgruppsnivån och samhällsnivån. Torstendahl (1989) 
föreslår exempelvis en avgränsning av professionalisering till två 
betydelser; dels utveckling i samhället och dels utveckling inom en 
yrkesgrupp. Selander (1989a) skiljer mellan professionalisering av ett 
samhälle och i ett samhälle. Torstendahl och Selander pekar samtidigt på 
möjligheterna, att kunna förena dessa två nivåer och processer och via 
en slags mellanväg fånga det specifika och samtidigt förankra det 
specifika i den allmänna samhällsutvecklingen.

Selander (1989b) hävdar dock, vilket jag ansluter mig till, att processen 
även kan omfatta den individuella nivån och menar att professionalise
ring kan tolkas som "en strategi för social uppåtriktad mobilitet eller som 
en form för individuell mobilitet" (s 114). Även Englund (1994) menar att 
professionalisering kan användas som uttryck för enskilda lärares väg till 
professionalism. Den analysenhet jag väljer för de två avslutande studi
erna är också enskilda lärare som tillhör olika lärarprofessioner.

Stängning och allians

I de två avslutande studierna fokuseras lärares val av handlingsalterna
tiven stängning och allians. Social stängning, den process som bildlikt 
talat innebär att sätta upp staket för att inhägna något och stänga annat 
ute, har tidigare avhandlats. Alliansbegreppet är dock relativt nytt. I 
polemik mot de Weberinspirerade ansatserna, med bland annat Parkin 
och Collins som företrädare, ifrågasätter Selander, S. (1988) om stäng- 
ningsstrategier kan betraktas som tillräckligt uttöm mande handlings
möjligheter. Olika öppningsstrategier förefaller honom vara minst lika 
viktiga och urskiljer två slag av sådana som han benämner "go-west-stra- 
teg ier".64 För det första sociala öppningsstrategier som innebär att en 
grupp under ett visst skede samarbetar med andra grupper för att "muta" 
in ett område och erhålla status och tolkningsföreträde. Detta för att i 
nästa steg avgränsa eller stänga om rådet till förmån för den egna 
gruppen. För det andra kognitiva öppningsstrategier som exempelvis in
nebär att en term inologi införlivas och m onopoliseras. Selander 
illustrerar med hjälp av didaktikbegreppet och menar att vissa lärar
grupper strävat efter att ge detta begrepp en snäv innebörd för att socialt 
avgränsa utvecklingsarbete och forskningsinsatser till förmån för de egna 
grupperna. Ett annat exempel är strävan hos vissa yrkesgrupper att få till 
stånd forskningsanknytning med olika universitetsdiscipliner.

I ett senare skede gör Selander (1989b) en viss revidering av sina tidigare 
ståndpunkter och ändrar benämning till förmån för begreppet allians. 
Revideringen innebär en avgränsning till det första steget i processen, det

Benämningen syftar enligt Selander (1989b) på den tid folk i USA drog västerut. Under 
vägen dit samarbetade de med andra för att vinna styrka, väl framme mutade de in områ
den och stängde andra ute från sina revir.
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steg som föregår själva "inmutningen". Selander ger alliansbegreppet föl
jande innebörd (jfr Selander, 1990):

"Allians-strategin är en öppnings-strategi som kan användas av en yrkesgrupp för att un
der en period stärka den egna ställningen och höja yrkets status, innan man har kraft att 
inhägna ett eget revir" (s 115).

Selander (1989b) framhåller att allians innebär att en yrkesgrupp allierar 
sig med andra yrkesgrupper eller med redan etablerade forskningsinstitu
tioner och att det heller inte är uteslutet att ett yrke som redan inhägnat 
ett område under vissa tider åter kan använda sig av en alliansstrategi. 
Syftet med allianser är således att på sikt göra positionella vinster. Vinster 
som, i motsats till vad som är det primära med vissa av stängningsalter- 
nativen, kan ske på bekostnad av den interna yrkeskontrollen. Skillna
den mellan inklusion och allians kan illustrera detta förhållande; inklu- 
sion berör bevarandet av yrkesexklusivitet och egenkontroll medan 
allians ytterst kan handla om att uppge egenkontrollen till förmån för att 
helt uppgå i allianspartnern.

Mina avvägningar och ställningstaganden vad gäller begreppen stäng
ning och allians sammanfattas i följande nio huvudpunkter som också 
illustreras i figur 5.

• En första åtskillnad kan göras mellan stängnings- och öppnings- 
strategier (se figur 5). Denna grova indelning kan sedan spaltas upp 
på olika typer av handlingsval med avseende på olikheter i rikt
ning och syfte hos handlingsvalen.

• Syftet med stängning är att bevara eller att uppnå intem och extern 
yrkeskontroll. Syftet med allianser är främst att göra positionella 
vinster.

• Såväl stängning som öppning kan omfatta även den individuella 
nivån. Stängning och öppning kan med andra ord ses som hand
lingsval som även enskilda kan använda sig av.

• Stängning kan förekomma såväl i en vertikal som i en företrädes
vis horisontell dimension.

• Vertikalt sett kan utestängning ske genom exklusion riktat från 
överordnad mot underordnad nivå (se figur 5, punkt 1). De under
ordnade kan själva svara med inklusion och i sin tur söka stänga 
överordnade ute (se figur 5, punkt 2).

• Demarkation är en företrädesvis horisontellt riktad utestängning 
som riktas mot näraliggande underordnade (se figur 5, punkt 3). 
Svar på demarkation kan ske i form av en dubbel strategi, som in
nebär en samtidig stängning genom inklusion mot överordnade 
och exklusion mot underordnade (underordnad nivå 2)(se figur 5, 
punkt 4).

• I strävan att vinna öppningar för positionella vinster kan allianser 
eftersträvas med positionsmässigt sett högre nivå (se figur 5, punkt 
5).

• Stängningssträvanden i vertikal riktning (punkt 1, 2 och 4) berör 
främst den interna kontrollen över yrkesutövningen.
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• Stängningssträvanden i en företrädesvis horisontell riktning lik
som allianssträvanden berör externa yrkesrelationer (punkt 3 och 
5).

• En ytterligare skillnad beträffande syfte ligger i om detta primärt är 
riktat mot att bevara position respektive centrerat mot att vinna ny 
och förbättrad position. Vid exempelvis nedåtriktad exklusion 
(punkt 1) torde det väsentliga intresset vara att bevara position och 
vid allians (punkt 5) att vinna positionella fördelar.

• Vilka attribut som kan tänkas vara gångbara vad gäller stängning 
och allians är också en väsentlig fråga. Vilka attribut som kan vara 
möjliga och lämpliga att ta fasta på vill jag lämna som en öppen 
fråga.

I likhet med Brante (1989) och Åmark (1989) ser jag frågan om vilka attri
but som kan vara gångbara för lärare som avhängigt de speciella villkor 
som omgärdar en aktuell situation. Åmark (1989) menar exempelvis;

"att idén om social inhägnad blir mer användbar om man accepterar tanken att inhägna
den kan byggas upp med en rad metoder, och att olika typer av åtgärder står till förfo
gande för olika yrkesgrupper" ( s 94).

Åmarks (1989) utttalande begränsas till stängning, men bör enligt min 
mening också kunna äga giltighet vad gäller öppningsalternativ.

Stängning Öppning

Överordnad
nivå Å i Å i

Underordnad ▼ 
nivå 1

Underordnad 
nivå 2

Figur 5. Begreppslig modell för olika stängnings- och öppningsval. 

Teckenförklaring
(1) Exklusion (4) Dubbel stängning
(2) Inklusion (5) Vertikal allians
(3) Demarkation
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Vilka eventuella val av handlingsalternativ med åtföljande attribut som 
lärare gör i en rådande situation torde i hög grad vara beroende av hur de 
uppfattar denna situation. Vissa kan uppfatta sina förhållanden som se
dan lång tid tillbaka tämligen gynnsamma och oförändrade. Andra kan 
uppfatta sig vara utsatta för pågående och starka stängningssträvanden 
med inslag av såväl exklusion som demarkation. En ytterligare faktor 
som kan ha betydelse vid valet är vilka tänkbara effekter ett handlingsval 
kan antas få i form av motreaktioner. Ett val som kan förmodas leda till 
starkt deprofessionaliserande återverkningar undviks sannolikt till 
förmån för andra alternativ.

Sammanfattning

Lärares professionaliseringssträvanden avgörs ytterst av de samhälleliga 
förhållanden som omgärdar deras verksamhet. För att återanknyta till 
inledningskapitlet påverkas deras möjligheter exempelvis av ideologiska 
ställningstaganden till vem eller vilka som fattar beslut om en aktuell 
verksamheten och hur styrningen av denna verksamhet utformas.

Min analysenhet i de två avslutande studierna är enskilda lärare som 
tillhör olika lärarprofessioner och som medverkar i utvecklingsprojekt. I 
den pedagogiska praxisen, de utvecklingsverksamheter inom skolan som 
dessa lärare medverkar i, kan de antas sträva efter att höja den egna pro
fessionella statusen eller i vart fall att sträva efter att försöka bibehålla en 
redan uppnådd sådan. Professionaliseringssträvanden hos lärarna i u t
vecklingsverksamheterna kan mötas av ansträngningar hos andra som 
verkar i en för de medverkande lärarna stödjande och professionalise- 
rande riktning likväl som i en hämmande och deprofessionaliserande. 
Som en del i de konflikter som präglar skolan som organisation kan såle
des antas att strävanden i olika riktningar kan komma att konfronteras 
mot varandra. Mot den bakgrunden kan de medverkande lärarna till
ämpa handlingsalternativen stängning och allians. Vid såväl stängning 
som allians kan olika attribut användas som hävstång för de egna intres
sena. Vilka attribut som kommer till användning kan antas avgöras av 
de omständigheter som omger den aktuella utvecklingsverksamheten.
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KAPITEL 7

Öjebyproj ektet

År 1991 fattade riksdagen beslut om att införa så kallad flexibel skolstart 
(SFS, 1991:1111). Beslutet innebar att: "Om ett barns vårdnadshavare begär 
det, skall barnet redan från höstterminen det kalenderår det fyller sex år 
jämställas med skolpliktiga barn ifråga om rätten att börja skolan" (3 kap 
8§). Beslutet innebar vidare att kommunerna fram till 1997 hade en rätt, 
men ej en skyldighet, att bereda sexåringar plats i skolan. Skyldighet för 
kommunerna att ta emot alla sexåringar som anmäldes skulle inträda 
från och med läsåret 1997/98. Dessutom togs möjligheten bort att skjuta 
upp ett barns skolstart till det år det fyller åtta år.

När intentionerna i regeringens proposition om flexibel skolstart blev 
kända, väcktes tankar i Piteå kommun om en utvecklingsverksamhet.65 
En planering startades i syfte att finna samverkansformer mellan skola, 
förskola och fritidshem och bruka olika yrkesgruppers kompetenser.

Representanter för Piteå kommun kontaktade lärarutbildningen vid då
varande Högskolan i Luleå. Primärt erhöll jag i uppdrag att ansvara för 
en utvärdering av utvecklingsverksamheten. I senare skeden fick jag 
också i uppgift att medverka vid fortbildningsinsatser och erfarenhetsut
byten. Tankarna om en utvecklingsverksamhet förankrades hos kommu
nens skolstyrelse och socialnämnd samt hos de fackliga organisationerna. 
Beslut fattades om en tvåårig försöksverksamhet med start hösten 1991. 
Försöksverksamheten begränsades i tid och omfattning med tanke på den 
relativt korta tid som stod till buds fram till den tänkta starten. Kommu
nen ville också vinna erfarenheter av modellen till grund för ställnings
taganden om den fortsatta verksamheten vid kommunens övriga enhe
ter. Försöksverksamheten avgränsades till Öjebyns lågstadieskola och till 
dess upptagningsområde.

Den modell som utarbetades innebar kortfattat att låta sexåringar och sju
åringar blandas i två klasser med personal från både skola och barnom
sorg i ett arbetslag för samverkan. Klasserna och personalen skulle hållas 
samman under hela lågstadietiden även om försöksverksamheten som 
sådan skulle avslutas efter två läsår. Arbetslaget kom att omfatta två 
lågstadielärare, en för vardera klassen, en förskollärare, en fritidspedagog 
samt en speciallärare. De fyra förstnämnda tänktes samarbeta kring såväl 
undervisning som skolbarnsomsorg i båda klasserna. En fritidshemsav- 
delning nystartades i skolans lokaler för sex- och sjuåringarna i för- 
söksklasserna. Till fritidshemsavdelningen nyrekryterades delar av det 
nämnda arbetslaget i form av en fritidspedagog- och en förskollärartjänst. 
Arbetslaget erhöll totalt fem dagar med gemensam fortbildning som

^Tankarna väcktes ursprungligen hos föreståndaren vid Björklunda daghem i Öjebyn 
Göran Dahlén. Dahlén blev senare projektledare för försöksverksamheten och rektor inom 
Öjebyns rektorsområde.
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förberedelse inför försöksverksamheten. Alla i arbetslaget hade en 
mångårig yrkeserfarenhet.

Tidigare forskning och utvecklingsverksamhet

Ett antal svenska avhandlingar har presenterats som berört samverkan 
mellan barnomsorg och skola, företrädesvis samverkan mellan förskola 
och skola. Dessutom har några kunskapsöversikter över pedagogisk u t
vecklingsverksamhet kring samverkan redovisats. Av förklarliga skäl 
har forskning direkt inriktad mot flexibel skolstart och frågor som sam
manhänger med skolstart för sexåringar varit blygsam. En norsk avhand
ling av Haug från 1992 och Fredrikssons avhandling från 1993 har dock 
inbegripit sexåringar i skola. I det följande presenteras avhandlingarna 
och kunskapsöversikterna kortfattat och kronologiskt. Vid presentatio
nen har särskilt intresse riktats mot vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
i allmänhet och eventuella professionsteoretiska sådana i synnerhet. 
Olika yrkesgruppers strävanden i samverkanssituationer har också blivit 
föremål för ett speciellt intresse.

Ljungblad (1979) analyserade mot bakgrund av ett aktionsforskningspro- 
jekt förutsättningar och hinder för en samverkan mellan förskola och 
skola. Ljungblad menade att faktorer som olikheter i traditioner, arbets
sätt och målsättningar liksom personalens bakgrund i skilda utbildningar 
och dess uppdelning på skilda huvudm än hade betydelse som hinder för 
en samverkan. Han drog dock den slutsatsen att verksamhetsformernas 
skilda samhällsfunktioner var viktigare i detta avseende. Ljungblad häv
dade att förskolans pedagogiska och arbetsmarknadspolitiska uppgifter 
var oförenliga och att en fortsatt utveckling efter den inslagna vägen 
skulle utesluta en samverkan mellan förskola och skola. Vidare framhöll 
han att personalens synsätt på barnen och deras utveckling fick återverk
ningar, dels på den metodik personalen tillämpade och dels också på bar
nens personliga utveckling. Ljungblad fann därmed ett behov av meto
diskt närmande mellan personalen i de två verksamhetsformerna.

Wiechel (1981) studerade lågstadielärares uppfattningar och upplevelser i 
samband med barns inskolning. Wiechel tillämpade ett fenomenologiskt 
angreppssätt. Hon visade att många lärare önskade att de kunde arbeta på 
ett annat sätt i skolan, kanske mer likt förskolan, men ansåg sig förhind
rade av de krav de ansåg att kursplanerna ställde. Wiechel hävdade att 
läroplanen inte satte några hinder, däremot förmedlingspedagogiska tra
ditioner inom skolan och dess lärarkår. "Traditionen väger dock tyngre 
än läroplanen i detta sammanhang" (s 64). Hon anslöt sig till det reso
nemang som Berg och Wallin (1983) fört om det outnyttjade handlingsut
rymmet (se kapitel 2) och menade att lärarna behövde upplysning om 
den frihet läroplanen medgav. I övrigt framhöll Wiechel olika arbetssätt 
och olika arbetsförhållanden som hindrande faktorer för samarbete.

Gran (1982) studerade samverkansförsök i syfte att ge stöd och kontinuitet 
åt barns utveckling i åldrarna kring skolstarten. Gran gjorde detta utifrån 
två huvudsakliga utgångspunkter, utvecklingspsykologiska teorier och
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organisationsteoretiska respektive ramfaktorteoretiska utgångspunkter. 
Gran analyserade förhållanden som underlättade respektive försvårade 
samverkan och pekade på möjligheter till åtgärder. Hon behandlade 
samverkan på olika nivåer ur tre olika aspekter; (i) förhållanden som 
hade sin grund i villkor och ramar som uppställts av samhället; (ii) för
hållanden som kunde hänföras till pedagogiska synsätt och (iii) förhål
landen som kunde beskrivas från psykologiska utgångspunkter. Gran 
konstaterade en stark överensstämmelse mellan de övergripande målen 
för förskola och skola samtidigt som dessa tolkades och tillämpades på 
olika sätt i förskolan och skolan. Hon fann vidare att många praktiska 
och administrativa förhållanden utgjorde hinder för en personalsam 
verkan. Skilda organisatoriska strukturer för verksamhetsformerna med
förde svårigheter. En förbättrad samverkan på olika förvaltningsnivåer 
såg hon som en viktig förutsättning för att samverkan skulle fungera på 
fältet. Gran framhöll också förbättrad information i planerings- och 
fortbildningsfrågor liksom en rad andra åtgärder i syfte att främja en 
metodisk samsyn. Hon förordade en så kallad bredfrontsstrategi av åt
gärder där "en mängd olika åtgärder bringas att samspela i en gemensam 
inriktning" (Gran, 1982, s 241).

Kärrby (1982) presenterade en sammanställning över mer omfattande 
forskningsprojekt beträffande samverkan mellan förskola och lågstadium 
i Sverige. Kärrby underströk att de utvärderingar som genomförts oftast 
utgått från skolans perspektiv och haft skolans verksamhet som refe
rensram. I rapporten, som hade starka normativa syften, redovisades 
vanligtvis ej de teoretiska utgångspunkterna för de projekt som behand
lades. Kärrby framhöll att resultaten visade att verklig och varaktig sam
verkan var svår att uppnå, eftersom olika faktorer på olika nivåer 
verkade hindrande för ett samarbete. Förskolans och skolans olika 
samhällsfunktioner, de skilda organisatoriska förutsättningarna och 
skilda personliga attityder och synsätt på barn framhölls särskilt (jfr 
Rönnerman, 1989). Kärrby framhöll också att försöken till samverkan 
antytt att skolans arbetssätt blivit mer rådande än förskolans.66

Åhman (1984) presenterade en kunskapsöversikt över projekt under åren 
1979-1983 med inriktning på lågstadiet och övergången mellan förskola 
och skola. Ett flertal projekt påverkades av att de genomfördes i en bryt
ningstid beträffande vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forsk- 
ningsmetodiska ansatser, ofta valdes hermeneutiska synsätt och aktions
forskning. Å hm an fann sam m a h ind rande  huvudfak to rer för 
samverkan mellan förskola och skola som Kärrby (1982).

Haug (1992) presenterade en fortsättning på ett tidigare genomfört utvär
deringsarbete av en försöksverksamhet med olika pedagogiska program

I Utvecklingsplan för barnomsorgen, Socialstyrelsens rapport till regeringen (Socialsty
relsen, 1982), angående utvecklingen av fritidshemmens roll i relation till skolan uttryck
tes en tendens i likartad riktning beträffande fritidshemspersonal. Socialstyrelsen häv
dade att fritidshemspersonalen under 1970-talet fick "en otydligare yrkesroll än vad som 
ex gäller förskolepersonal och lärare (s 27).
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för sexåringar i Norge. Tre modeller hade använts i försöksverksamhe
ten; (i) en förskolemodell där sexåringarna var kvar i förskolan; (ii) en 
skolmodell där sexåringarna bildade grupp i skolan och (iii) en kombina- 
tionsmodell där barnen alternerade mellan förskolans och skolans loka
ler. Personalen hade uppmanats att hämta "det bästa" ur sina respektive 
verksamhetsformer för ett gemensamt program. Ett syfte med studien 
var att analysera vilka faktorer som bidrog till att tillskapa, vidmakthålla 
och förändra ett pedagogiskt program. Ett annnat syfte var att studera 
vilken betydelse en försöksverksamhet kunde ha vid formulerandet av 
en efterföljande reform. Haug tillämpade ett institutionellt perspektiv 
kombinerat med ett mer kritiskt läroplansteoretiskt sådant med begrepp 
som läroplan, kod och tradition som centrala.67 Haug utgick från att skola 
och förskola har sina ursprung i skilda behov, de fyller olika funktioner i 
samhället, de styrs på olika sätt, de har utvecklat helt olika under
visningsinnehåll och metoder, de har olika läroplaner och utvecklat 
olika koder i anslutning till dessa. Han karaktäriserade skillnaderna 
bland annat i termer av centrering på lärande i ämnen ("centred on sub
ject learning") respektive bamcentrering ("child-centred"). Haug menade 
att skola och förskola är långt ifrån två likvärdiga institutioner. Förskolan 
är en svag institution och skolan en stark. Skolan är dominant med mer 
prestige och kommer sannolikt att ha ett övertag. Haug refererade till 
Goodson som menat att: "The normal pattern in the amalgamation of 
schools with different traditions is that those with the highest academic 
status and prestige dominate" (s 96). Haug föreslog att hela skolan, från 
årskurs ett till nio, borde involveras för att tillskapa en övergångspedago- 
gik och undvika att den skolform som har den högsta prestigen blir den 
som sätter sin prägel (jfr SOU 1994:45). De resultat Haug presenterade gav 
emellertid inget stöd för att skolan fick ett övertag. I stället fann Haug att 
den institution inom vilket ett program genomfördes kom att definiera 
hur programmet organiserades och under vilka betingelser det genom
fördes. Aven om båda lärarkategorierna kunde genomföra vissa modifie
ringar, var traditionens makt stark inom respektive verksamhetsform; 
"the established traditions are most important to explain what really goes 
on" (s 165). Avslutningsvis visade studien att försöksverksamheten 
spelade en perifer roll för formulerandet av den efterföljande reformen.68 
Försöksverksamheter utgör i allmänhet endast en del av det underlag 
formuleringsarenan behöver för att få stöd för och legitimera reformer.

67Haug (1992) anslöt sig till Scotts uppdelning på tre olika ansatser inom institutionsteori, 
institutioner som rationella, naturliga och öppna system. Haug studerade aspekter som 
anknöt till alla dessa tre perspektiv men kanske främst till det tredje perspektivet, som 
intresserar sig för "various coalitions in the institution in a close interplay with the sur
rounding environment (s 34). Han utgick även från den alternativa ansats som Kallós och 
Lundgren (1979) formulerat som bas för kritisk analys av svensk utbildningsforskning och 
utbildningspolitik, i vilken arenorna för formulering och realisering kan bli föremål för 
forskning.
68Stortinget har senare fattat beslut om skolstart vid sex års ålder. Reformen beslutades 
vara genomförd i de norska kommunerna senast höstterminen 1997.1 praktiken överfördes 
sexårsverksamheten successivt från förskolan till skolan fram till läsåret 1997/98. 
Stortinget har också beslutat om införandet av en tioårig grundskola (SOU 1994:45).
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Rönnerman (1993) genomförde en studie av åtta utvecklingsarbeten på 
lågstadiet inom den centralt initierade så kallade lågstadiesatsningen som 
avslutades läsåret 1986/87. I satsningen betonades bland annat det ange
lägna med att utveckla samverkan mellan förskola och skola, skolstarten 
och det första skolåret. En delstudie visade att andelen samverkanspro- 
jekt var tämligen hög under hela tiden för lågstadiesatsningen.69 Rön
nerman fann att de främsta förtjänsterna med samverkansprojekten var 
att eleverna fick en mjukare start genom att de fick bekanta sig med sko
lans miljö och personal. Svårigheterna var till största delen av praktisk 
art som tidsbrist, schematekniska problem och avstånd mellan skolorna. I 
h uvudstud ien  ingick två o likartade projekt m ed in rik tn ingen  
samverkan mellan förskola och lågstadium. Det ena projektet var av till
fällig art där varken arbetssätt eller personal påverkades och utvecklades i 
nämnvärd grad. I det andra projektet utvecklade förskollärarna och lä
rarna likartade synsätt inspirerade av gem ensamm a studie- och 
kursdagar. Syftet med Rönnermans huvudstudie var dels att bidra till be
skrivningen och analysen av lärarbaserat utvecklingsarbete och dels till 
en ökad förståelse för detta. För beskrivningen och analysen tillämpade 
Rönnerman en etnografisk ansats och i ett avslutande fördjupat resone
mang ett könsteoretiskt perspektiv. Rönnerman diskuterade lärarnas per
sonliga utveckling och det samarbete som utvecklades i termer av karriär 
inom yrket. De medverkande lärarna var samtliga kvinnor. För den en
skilde läraren tycktes det viktigt att uppnå en förening mellan personlig
het och yrkesfunktion. Det samarbete som uppstod berördes av olika 
aspekter i lärarnas arbetssituation. Lärarna ville inte ensamma ha ansva
ret för eleverna och pedagogiska diskussioner och reflektioner startade 
som medförde att de aktivt sökte efter ny och gemensam kunskap. 
Samtidigt hävdade Rönnerman att lärarnas handlingar begränsades av 
det organisatoriska förhållandet att män huvudsakligen var innehavare 
av de positioner där regler och ramar utformades, män som saknade un- 
dervisningserfarenhet från de lägre åldrarna. De kvinnliga lågstadielä- 
rarna såg inte sin medverkan i projekt som ett led i en traditionell kar
riär, de flesta var mer intresserade av att utveckla pedagogiska färdigheter 
inom sitt yrke. De var med andra ord mer intresserade av en horisontell 
karriär som innefattar "värderingar som personlig utveckling, samarbete, 
möjligheter till ökad självkänsla och informellt inflytande (R önnerm an , 
1993, s 176).

Fredriksson (1993) behandlade förutsättningar för samarbete mellan för
skola, fritidshem och skola i en så kallad barnskola. I barnskolan, där un
dervisningen bedrevs årskurslöst i en för ändamålet utformad byggnad, 
fanns basgrupper med barn i åldrarna från sex till nio år. Arbetssättet i 
barnskolan skulle ske i enlighet med en integrationskod med riktlinjer 
som till stor del överensstämde med förskolans sätt att arbeta. Samarbets-

69Läsåret 1983/84 utgjorde projekt under rubriken "samverkan förskola och skola" 35 pro
cent av det totala antalet projekt för att vid lågstadiesatsningens slut ha minskat till 13 
procent. Samtidigt ökade andelen projekt under rubriken "utveckling av arbetssätt" från 12 
till 27 procent. En delstudie visade emellertid att inledningsvis 20 procent av dessa projekt 
handlade om samverkan för att öka till 30 procent vid satsningens slut.
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processerna studerades med hjälp av dels en neorationalistisk organisa
tionsmodell i syfte att belysa institutionella förhållanden och dels en 
mikropolitisk referensram för att ur ett "bottom-up" perspektiv beskriva 
personalens möjligheter att arbeta integrerat.70 Fredriksson anknöt till 
Berg och Wallin (1983) och ställde bland annat frågan om personalen höll 
fast vid sina traditionella lärarroller, det vill säga tillämpade en begränsad 
professionalism, eller om de självständigt sökte vidga sitt h and
lingsutrymme mot den yttre gräns som utgjordes av försöksverksamhe
tens mål- och regelsystem, det vill säga strävade mot en utvidgad profes
sionalism (jfr kapitel 2). Fredriksson (1993) menade att de sanktionerade 
målen ofta uppfattades som poesi och ideala mål och inte som förplikti- 
gande. Hon hävdade att de reella målen är påverkade av traditioner och 
spelar en större roll som riktlinjer för olika arbetssätt än vad de ideala 
målen gör. Fredriksson fann att en enhetlig organisation som svarade 
mot de ursprungliga intentionerna ej uppnåddes. De flesta medverkande 
förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare kom att uppleva sig mer 
eller mindre som medhjälpare i en traditionell skolundervisning. Kon
flikter på samhällsnivå visade sig också på den lokala nivån. Ideologiska 
motsättningar förekom såväl inom förskola, fritidshem och skola som 
mellan de olika institutionerna. Synen på vad som kunde räknas som 
professionellt arbete varierade och merparten av personalen höll "en låg 
profil vad gällde professionalitet" (s 154). På två enheter arbetade persona
len mer enligt en begränsad professionalism. Exempelvis uttrycktes en 
rädsla för att en tilläm pning av barnomsorgens verksamhetsformer 
skulle ske på bekostnad av skolans traditionella kunskapsinhämtande. 
Lärarna tog "bestämt avstånd från att andra yrkesgrupper skulle kunna 
klara av kunskapsöverföring på ett tillfredställande sätt" (s 148). På en 
tredje enhet utvecklades dock en sådan självständighet visavi målen att 
personalen närmade sig eller till och med överskred gränsen för det 
tillåtna handlingsutrym m et, med ökande m otsättningar som följd. 
Deltagarna i denna tredje enhet uppvisade samstämmighet i attityder och 
värderingar och betraktade sig själva som aktiva pedagoger med möjlig
heter att påverka den integrerade skolans arbetssätt. Lågstadielärama och 
förskollärarna uppvisade, med undantag för denna tredje enhet, olika 
pedagogiska grundsyner och de värderade och genomförde arbetet på 
skilda sätt. Skolans högre status och tydlighet och en lokal ledning som ej 
satte kraft bakom orden såg Fredriksson som bidragande orsaker till att 
lågstadielärama kunde dominera och vinna tolkningsföreträde.

Sigurdsdotter Wiechel (1994) publicerade en översikt över lokala utveck
lingsarbeten i anslutning till betänkandet från utredningen om förlängd 
skolgång (SOU 1994:45). Hon analyserade samverkanserfarenheter från 
ett 60-tal rapporter med Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori

70Den neo-rationalistiska organisationsmodellen utgår, till skillnad från den traditio
nella rationalistiska organisationsmodellen, från att det kan finnas motsättningar mellan 
hur en verksamhet var tänkt att fungera och hur den fungerar i praxis. Modellen anses 
därmed förenlig med ett konfliktperspektiv (Fredriksson, 1993).
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som tankemodell.71 Utvecklingen av samverkan studerades därmed på 
och mellan individ-, grupp- och samhällsnivå. Sigurdsdotter Wiechel 
visade illustrativt hur samverkan under årens gång utvecklats i olika 
steg, från (i) samverkan för att hjälpa barnen att anpassa sig till skolan, 
över (ii) samverkan för att knyta samman verksam heterna, till (iii) 
samverkan i syfte att "överlappa" varandra och slutligen (iv) samverkan 
för att skapa kontinuitet för barnens utveckling. Organisatoriska 
förändringar, förändringar i målen för samverkan och förändringar av 
arbetssätt, arbetsformer och innehåll, liksom i synen på barn, deras 
behov, utveckling och inlärning hade skett över tid. Erfarenheterna 
visade att viljan till samverkan var betydelsefull. Sigurdsdotter Wiechel 
framhöll emellertid att inga enskilda faktorer kan utpekas som ensamt 
befrämjade samverkan och att tillförlitliga undersökningar saknades om 
vilka effekter samverkan har på barnen.

Sammanfattning och reflektion

De redovisade undersökningarna uppvisar olikheter vad gäller såväl 
vetenskapsteoretiska utgångspunker som forskningsmetodiska angrepps
sätt. Olika kvalitativa datainsamlingsmetoder som intervjuer, enkäter 
och observationer har oftast kommit till användning.

Fredriksson tillämpade en avgränsad professionsteoretisk utgångspunkt 
och försökte karaktärisera olika grader av professionellt uppträdande hos 
individer och grupper av personal med hjälp av begreppen begränsad re
spektive utvidgad professionalism. Rönnermans tillämpning av begrep
pet karriär inom yrket kan också sägas ha en viss professionsteoretisk an
knytning. I övrigt har begrepp som professionell och professionalitet 
nämnts i flera arbeten, dock utan att de närmare utvecklats.

I det skede under 1970-talet och början av 1980-talet då samverkan främst 
hade till uppgift att underlätta elevernas anpassning till skolan och knyta 
verksamheterna samman, fokuserades intresset naturligt på förutsätt
ningarna för detta och främst på olika hinder för samverkan. Ljungblad, 
Wiechel och Gran pekade alla på en rad hindrande faktorer på olika ni
våer. Gran urskilde ingen enskild faktor som den mest betydelsefulla och 
förordade följaktligen en uppsättning sammanhängande åtgärder. Ljung
blad lyfte däremot särskilt fram verksamhetsformernas skilda samhälls
funktioner och Wiechel de skilda traditioner som verksamheterna bygger 
på. Skilda traditioner var en faktor som också starkt framhölls av Haug 
liksom av Ljungblad och Gran.

Ljungblad, Wiechel och Gran betonade alla på olika sätt behovet av en 
samstämmighet i synen på barn och barns utveckling som grund för en

71Enligt Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori utvecklas barn i samspel med de 
miljöer de ingår i under sin uppväxt, med de ting, handlingar och relationer de möter i 
dessa miljöer. De länkar som finns mellan barnets närmiljöer och hur dessa i sin tur 
påverkas av makroförhållanden i samhället, ekonomiska, politiska och kulturella 
förhållanden, får betydelse för barnets utveckling (Sigurdsdotter Wiechel, 1994).
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m etodisk sam syn. Gran efterlyste en gem ensam  inrik tning i 
samspelssträvandena, något som Ljungblad befarade aldrig skulle kunna 
uppnås till följd av förskolans dubbla funktion. Wiechel kritiserade 
skolans och lärarnas bundenhet av traditioner och därmed oförmåga att 
utnyttja det friutrymme läroplanen medgav. Kärrby konstaterade att de 
utvecklingsarbeten som genomförts visat att verklig och varaktig 
samverkan var svår att uppnå och dessutom att skolans arbetssätt tende
rat att bli mer rådande än förskolans i samverkansförsök.

Det förhållandet att skolan tenderade att bli dominerande, kan troligen 
förklaras av att samverkan inledningsvis främst handlade om att anpassa 
barnen till skolan och att skolan och dess verksamhet därmed sattes i 
främsta rummet. Samverkan ändrade något år in på 1980-talet officiell in
riktning och fick till huvuduppgift att skapa kontinuitet mellan verk
samheterna med det enskilda barnet i centrum.72 Huvudintrycket av 
Rönnermans studie är dock, att samverkan långt in på 1980-talet fortfa
rande främst handlade om att förbereda eleverna för skolan. Praktiska 
och organisatoriska hinder framhölls som centrala och inte frågor kring 
exempelvis innehåll och arbetssätt i samverkan. Lågstadiesatsningens 
samverkansprojekt illustrerar på så sätt svårigheterna att på lokal nivå 
förverkliga mål som utarbetas på en övergripande samhällsnivå (jfr 
kapitel 2).

Såväl Haugs som Fredrikssons studier genomfördes i ett skede då sexå
ringar börjat komma in i skolverksamhet och samverkansförsök. Deras 
avhandlingar ger dock inte belägg för att någon påtaglig utveckling skett i 
linje med vad som önskades.73 Både Haug och Fredriksson påvisade 
traditionens stora betydelse. Den etablerade traditionen på den institution 
inom vars väggar en försöksverksamhet genomfördes blev enligt Haug 
avgörande. Hos Fredriksson lyckades lärarna i skolan vinna tolkningsfö
reträde och motstå de hot som de uppfattade att en tillämpning av ett för- 
skoleinriktat arbetssätt skulle utgöra. En tillämpning av en begränsad 
professionalism  hos alla m edverkande yrkesgrupper blev därm ed 
framträdande.74

72Med kontinuitet avsågs bland annat att olika personalgrupper fick en gemensam grund
syn, som innefattade en helhetssyn på hur varje enskilt barn bäst vägleddes och stimule
rades utifrån dess utveckling (Sigurdsdotter Wiechel, 1994). För förskolans del kan arbets
planerna "Förskolans pedagogiska verksamhet -  mål och riktlinjer" (Socialstyrelsen, 
1981a) och "Förskola -  lågstadium, samverkan för kontinuitet" (Socialstyrelsen, 1981b) 
sägas ha markerat den officiella omsvängningen. För skolans del främst "Läroplan för 
grundskolan" (Lgr 80) (Skolöverstyrelsen, 1980), kompletteringsmaterialet "Förskola och 
Skola samverkar" (Skolöverstyrelsen, 1983) och den speciella så kallade lågstadiesats- 
ningen.
73Det initiala målet med försöksverksamheten i Norge "was to improve the relationship 
between kindergarten and school by ensuring greater continuity between the two" (H aug, 
1992, s 69). Försöksverksamheten i Norge hade med andra ord samma målsättning som den 
officiella svenska.
74Genom att anknyta till Berg och Wallin (1983) skilde Fredriksson mellan begränsad och 
utvidgad professionalism. Med en begränsad sådan avsåg hon när lärare höll fast vid den 
traditionella lärarrollen.
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I de två försöksverksamheter som Haug och Fredriksson studerade före
lädes personalen givna organisatoriska förändringar, samtidigt som det i 
stor utsträckning överlämnades åt dem själva att finna arbetsinnehåll 
och arbetssätt. Ellmin (1988), som studerat kritiska situationer i läraryrket, 
hävdar att arbetsinnehåll, arbetssätt och arbetsorganisation är tre faktorer 
som måste samverka för att alltför starka påfrestningar skall undvikas. 
En möjlig förklaring till personalens ageranden i Haugs och Fredrikssons 
studier kan vara en obalans mellan de tre nämnda faktorerna. Personalen 
värjde sig från påfrestningar genom att vidhålla det invanda och etable
rade. Detta då i likhet med många av de utvecklingsarbeten på lågstadiet 
som Rönnerman studerade där innehåll och arbetssätt hade en mindre 
framträdande plats i samarbetet.

Grundskolelärarna vann tolkningsföreträde i den försöksverksamhet 
som Fredriksson studerade och i viss utsträckning även i den som redo
visades av Haug. När Fredrikssons studie genomfördes var frågan om 
sexåringar skulle beredas plats i den svenska skolan inte särskilt framträ
dande i den skolpolitiska debatten. Ett officiellt huvudsyfte med försöks
verksamheten i Norge var däremot "to gain experience that could form  
the basis for a possible fu ture decision on whether to make educational 
provisions fo r  6-year-olds."  (H aug, 1992, s 49). U ttryckt i 
p ro fess io n ste rm er va lde  lä ra rn a  i F red rikssons stud ie  e tt 
stängningsalternativ. De utnyttjade sin traditionellt högre status för att 
bibehålla sitt monopol på lågstadiet. De lyckades också vinna tolk
ningsföreträde i en sådan utsträckning att eventuella inbrytningsförsök 
från förskolepersonalen starkt försvårades eller omintetgjordes. Lärarna 
agerade m åhända preventivt. Ett framgångsrikt samarbete med för
skollärarna kring sexåringarna uppfattades möjligen som något som 
kunde bana väg för en framtida förändring med status- och prestige
förluster som resu lta t. I H augs stud ie  vann skolans lärare 
tolkningsföreträde i skolmodellen. Däremot var detta ej fallet i de två 
övriga modellerna, vilket Haug själv, om inte förväntat sig, dock uppen
barligen haft i åtanke. En bidragande förklaring till att så inte skedde var 
kanske att ett potentiellt underläge från förskolepersonalens sida tidsmäs
sigt kompenserades. Personalen i förskolan var de mest aktiva. "Their 
mean working hours with the 6-years-olds were five times as long as the 
school teachers ... This to a great extent gives the school teachers only a 
function as cooperating teachers, and the nursery school teachers are in 
charge" (Haug, 1992, s 51). Den officiella målsättningen med försöksverk
samheten uppfattades möjligen av skolans lärare så att allmän skolstart 
för sexåringar endast var en tidsfråga. Vad som hände i förskolemodellen 
och den mixade modellen var kanske inte så viktigt sett ur lärarnas per
spektiv. Det viktiga var att vinna företräde i skolmodellen när sexåringar 
ändå skulle komma in i skolan.

Substantiell ram

När Öjebyprojektet startade hösten 1991 hade riksdagsbeslutet om flexibel 
skolstart fattats och sexåringarnas vara i skolan blivit ett faktum
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(Regeringens proposition 1990/91:115). Ett ökande antal sexåringar kom 
successivt att överföras från förskolan till skolan.75 I linje med de nya in
tentionerna om ansvaret för skolan lämnades frågan om vilken yrkes
grupp eller vilka kombinationer av yrkesgrupper som skulle ta hand om 
sexåringarna i skolan för avgörande i varje enskild kommun (Rege
ringens proposition 90/91:118). Sexåringar i skolan kunde därmed be
traktas som ett nytt område, en ny domän, där ingen yrkesgrupp eller viss 
konstellation av yrkesgrupper hade ett på förhand givet företräde. En yr
kesmässig konkurrenssituation tillskapades (se figur 6).

I Öjebyprojektet möttes företrädare för olika yrkesprofessioner med erfa
renheter från verksamheter med officiellt delvis skilda målsättningar, 
skilda funktioner och olika traditioner. Personer med skilda utbildnings
bakgrunder, olika erfarenheter från yrkeslivet och traditionellt sett något 
skilda statusmässiga positioner, förväntades enligt grundtankarna med 
projektet att samverka på så lika villkor som möjligt i en gemensam ut
vecklingsverksamhet.76

Riksdagsbeslut om flexibel skolstart

Nytt territorium öppnas. Konkurrens
situation uppstår.

Handlingsalternativ. Stängning och 
allians

Figur 6. Substantiell ram för Öjebyprojektet.

Frågan är då vilka handlingsalternativ företrädarna för de olika yrkespro- 
fessionerna i Öjebyn skulle komma att välja i denna nya situation (se fi
gur 6). Väljer personalgruppen som helhet att verka för samverkansin- 
tentionerna med projektet och därm ed också den samverkan för ökad 
kontinuitet som förspråkades från officiellt håll?77 Eller kommer andra

75Skolverkets fältorganisation genomförde en lägesbedömning våren 1993 i Sveriges samt
liga 286 kommuner. Bedömningen visade att andelen sexåringar i årskurs 1 i skolan var 0,5 
procent läsåret 90/91,1,6  procent läsåret 91/92, 3,2 procent läsåret 92/93 och 5,0 procent 
1993/94. Läsåret 1993/94 fanns sexåringar i skolan i landets alla kommuner utom 43, 16 
kommuner hade en andel på över 10 procent sexåringar (Skolverket, 1994).
76Andra grundläggande tankar med utvecklingsverksamheten var, att söka anpassa och 
utveckla en verksamhet som skulle tillmötesgå intra- och interindividuella utvecklings- 
mässiga skillnader hos barnen, att tillskapa ett fungerande arbetslag med så bred kompe
tens som möjligt för samverklan och därmed också höja lärartätheten. Detta dock utan att 
öka kostnaderna; utvecklingsverksamheten skulle hålla sig inom de kostnader som gällde 
den reguljära verksamheten (se Lind, 1994).
77Det beslutade överförandet av sexåringarna framfördes som ett ytterligare argument för 
den utveckling mot kontinuitet som eftersträvats från centralt håll sedan början av 1980- 
talet (se t ex Regeringens proposition 90/91:115; SOU 1994:45; Dahlberg & Taguchi, 1994).
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alternativ väljas i likhet med vad den tidigare pedagogiska forskningen 
på området visat vid tidigare samverkansförsök. Kommer till exempel 
lågstadielärarna att tillämpa något stängningsalternativ och i likhet med 
vad som blev fallet i Fredrikssons och Haugs studier att sträva efter att 
vinna företräde? Blir lågstadieläramas traditionellt sett högre status, sko
lans tradition och det förhållandet att utvecklingsverksamheten bedrivs 
inom skolans väggar utslagsgivande? Kommer förskolläraren exempel
vis att söka stänga övriga ute från sexåringarna i syfte att överföra förskol
lärarnas traditionella ensam rätt över dessa till att även gälla inom 
skolan? Kommer fritidspedagogen möjligen att välja allians med lärarna 
i skolan och försöka dra nytta av deras traditionellt sett högre status för 
att främja de egna intressena?

Studiens syfte

Ett delsyfte med studien är att beskriva personalens strävanden under 
försöksverksamheten Öjebyprojektet. Huvudsyftet är att belysa hur väl 
personalens strävanden under utvecklingsverksamheten kan tolkas och 
förstås i termer av handlingsalternativen stängning och allians.

För att uppnå delsyftet fokuseras personalens beskrivningar av och 
uppfattningar om sina strävanden inom sådana områden, som exempel
vis inskolning, arbetsfördelning, innehåll och arbetssätt, som den tidigare 
forskningen på området påvisat vara kritiska eller problematiska vid 
samarbete (jfr Ljungblad, 1979; Wiechel, 1981; Gran, 1982; Kärrby, 1982; 
Åhman, 1984; Fiaug, 1992; Rönnerman, 1993; Fredriksson, 1993). Dessa 
beskrivningar och uppfattningar utgör därefter utgångspunkt för analys 
och tolkning och därmed för studiens huvudsyfte.

Metod

Studiet av lärarnas professionaliseringssträvanden skedde parallellt med 
att en formativt inriktad programutvärdering genomfördes av hela för
söksverksamheten.78 Utvärderingsarbetet har avrapporterats i en separat 
rapport (Lind, 1994). Studiet av lärarnas professionaliseringssträvanden 
och utvärderingsarbetet kom till vissa delar att sammanfalla. Att placera 
in försöksverksamheten i sin kontext var exempelvis en gemensam ut
gångspunkt. Beskrivningar av utvecklingsverksamhetens externa och in
terna förutsättningar återfinns i den tidigare nämnda rapporten (Lind, 
1994).

Vad gäller kontextförhållanden i övrigt var jag själv, i egenskap av lärar
utbildare sedan femton år tillbaka för förskollärare, fritidspedagoger och 
grundskollärare, väl förtrogen med de förhållanden som omgärdade för
söksverksamheten. Jag var tämligen väl insatt i officiella styrdokument

78Utvärderingen hade till syfte att belysa effekter av reformförslaget om flexibel skol
start. Effekter som blev följden av försöksverksamhetens speciella uppläggning. 
Utvärderingen genomfördes på uppdrag av dåvarande Forskningsenheten för lärarutbild
ning vid Högskolan i Luleå.
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för verksamheterna i skola, förskola och skolbarnsomsorg och de inten
tioner kring samverkan som hade uttryckts i dessa. Likaså var jag förtro
gen med tidigare genomförda försöksverksamheter, forskningen på om
rådet och med den allmänna debatt som fördes. Några år tidigare hade jag 
även m edverkat i genomförandet av en försöksverksamhet med sam
verkan mellan förskola och skola under rubriken "Successiv inskolning 
och skolstart" (Blomberg, Holmgren & Lind, 1984).

För att uppnå studiens syften hade det varit önskvärt att så nära som 
möjligt följa lärarna i deras dagliga arbete med eleverna i de båda för- 
söksklasserna m ed hjälp av olika datainsamlingstekniker, exempelvis 
observationer. Detta fick dock vägas mot värnandet av elevernas integri
tet. I det skede då studien planerades, övervägdes frågan om datainhämt
ningen omsorgsfullt. Försöksverksamheten var starkt uppmärksammad 
av lokala media och inte minst av barnomsorgs- och skolpersonal på 
orten och av de berörda barnens föräldrar. För mig som ansvarig för 
utvärderingen och den samtidiga studien av personalens eventuella 
professionaliseringssträvanden var det viktigt att eleverna, och kanske 
särskilt sexåringarna, fick en så "normal och naturlig" skolstart och skol
gång som möjligt. För att inte bygga på den uppståndelse som förelåg och 
värna om barnens integritet beslutades, att inte utöka kretsen av personer 
i verksam heten utöver det reguljära.79 En aspekt som också hade 
betydelse i sammanhanget var de begränsade resurser som stod till buds 
för datainsamlingen.

Delstudie

I avsikt att erhålla aktuell kontextuell information genomfördes en del
studie som syftade till att kartlägga hållningar till samverkan mellan 
olika yrkesgrupper vid flexibel skolstart efter det att beslutet om 
sexåringarnas inträde i skolan fattats. Studien avgränsades till de närmast 
berörda yrkesgrupperna i Piteå. Med hjälp av en enkätundersökning till
frågades ett slum pm ässigt urval av kom m unens lågstadielärare 
(grundskollärare med tjänst på lågstadiet), förskollärare och fritidspe
dagoger. Studien avsåg således att tillhandahålla en bakgrundsinforma
tion mot vilken en ökad förståelse för lärarnas eventuella professiona
liseringssträvanden förhoppningsvis kunde erhållas. Enkätstudiens re
sultat redovisas i det följande.

Enkätundersökningen genomfördes under andra terminen av försöks
verksamheten, det vill säga under våren 1992. Urvalet av försöksperso
ner gjordes i ett eller två steg utifrån kommunens så kallade lönelista.

79Det enda undantag som gjordes från detta beslut var för lärarstuderande på praktik från 
lärarutbildningarna vid Högskolan i Luleå. Det rektorsområde inom vilket försöksverk
samheten genomfördes ingick då inte i lärarutbildningens praktikorganisation. För att be
reda lärarstuderande möjligheter att medverka och återföra erfarenheter till utbild
ningen ordnades praktikplatser för studerande från alla utbildningslinjer vid dåvarande 
Högskolan i Luleå, det vill säga för studerande från förskollärar-, fritidspedagog- och 
grundskollärarlinjen (åk 1 -7).
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Listan omfattade totalt cirka 120 lågstadielärare, 350 förskollärare och 120 
fritidspedagoger. Först gjordes ett systematiskt urval, varvid var tredje 
anställd valdes ut och 40 i vardera kategorin av fritidspedagoger och 
lågstadielärare erhölls. I ett andra steg reducerades antalet förskollärare 
till 40 med hjälp av slumptalstabell. Genom att förteckningen var upp
ställd yrkesvis, områdesvis och med personalen i åldersordning, erhölls 
en såväl geografisk som åldersmässig spridning. Lönelistan innehöll där
emot inga uppgifter om exempelvis vilka som arbetat med sexåringar.

Enkätfrågorna utformades med fasta svarsalternativ. Sedan smärre juste
ringar gjorts efter en utprövning sändes enkäterna till informantema per 
brev. I det introduktionsbrev som medföljde gavs bland annat tydliga an
visningar om att frågorna skulle besvaras under den givna förutsätt
ningen att sexåringar skall börja i skolan. De tillfrågade uppm anades 
också att skriftligen kommentera sina svar. En personlig påminnelse 
gjordes via telefon till de som ej svarade i en första omgång.

Bortfall

Svarsfrekvensen uppgick totalt till 89,2 procent. Av de tillfrågade 40 i var
dera yrkeskategorin, erhölls svar från 35 lågstadielärare, 33 förskollärare 
och 38 fritidspedagoger. En svarande uppgav ej yrkestillhörighet. Bortfal
let på totalt 10,8 procent uppvisade en viss övervikt för yrkeskategorin 
förskollärare. Några av förskollärarna avstod från att besvara enkäten 
med motiveringen att de ej arbetat med sexåringar och därför inte när
mare reflekterat över frågan om sexåringarnas skolstart. I övrigt uppgavs 
skäl som exempelvis sjukskrivningar och barnledigheter för att ej 
besvara enkäten.

Huvudstudie

För att erhålla en beskrivning av lärarnas strävanden under försöksverk
samheten och deras uppfattningar om dessa strävanden, intervjuades 
alla fem i arbetslaget individuellt vid två intervjutillfällen fördelade på 
de två försöksåren. Två arbetslagsm edlem m ar intervjuades vid 
ytterligare ett tillfälle under andra försöksåret. Intervjuerna varade 
omkring 1 1 / 2  timme och förbereddes genom att informantema i förväg 
ombads reflektera över olika teman. Intervjuerna spelades in på band och 
utskrifter tillställdes var och en för kompletteringar och korrigeringar vid 
ett uppföljningstillfälle efter varje intervju. Samma förfaringssätt som 
vid studien Vertikal handledning tillämpades med den skillnaden, att 
intervjuerna och temabearbetningen riktades in mot påvisat kritiska eller 
problematiska områden.

Principen om triangulering tillämpades vid intervjuerna på så sätt att 
fem personer som representerade fyra olika lärarprofessioner användes 
som datakällor. Ett specialfall av triangulering tillämpades också, så kal
lad "respondent validation" (Miles & Huberman, 1984; Silverman, 1993;
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Larsson, 1994; Svensson, 1996b).80 Specialfallet innebär att tolkningar åter
förs till de personer som studerats för att få deras bedömningar av tolk
ningars överensstämmelse. De fem personerna i arbetslaget fick därför ta 
ställning till den text som senare presenteras i diskussionsavsnittet och 
bedöma den samlade rimligheten i en femgradig skala.81 De uppmanades 
också att ange i vilka avseenden de bedömde tolkningarna var rimliga 
eller orimliga.

Två hela dagar avsattes vardera året åt uppsummering av verksamheten. 
Hela arbetslaget var närvarande vid alla tillfällen. Vid dessa träffar fördes 
noggranna anteckningar som senare också granskades och komplettera
des av personalen. Även om uppsummeringstillfällena kom att beröra 
många olika frågor hade en del av innehållet i dessa relevans för studiens 
syfte. Personalens egna beskrivningar av och uppfattningar om sina strä
vanden under de två åren av försöksverksamhet blev därm ed den 
främsta informationskällan.

Vid sidan av detta gavs också andra tillfällen att inhämta kompletterande 
information, som inte på samma systematiska sätt dokumenterades men 
som ändå bidrog till att ge mig fördjupade insikter. I samband med den 
fortbildning som ägde rum inför försöksverksamheten hade jag exem
pelvis tillfälle att medverka under två dagar då väsentliga frågor för in
nehållet och arbetssättet under försöksverksamheten behandlades. Vid 
starten av den andra försöksterminen påbörjade all personal, som då 
kom att ingå i ett nybildat rektorsområde, en fortbildningskurs om tio po
äng med rubriken "Samverkan förskola -  skola -  fritidshem." I samband 
med att kursen genomfördes, med mig som kursledare, gavs återkom
mande tillfällen för den personal som medverkade i försöksverksamhe
ten att delge sina erfarenheter och uppfattningar.

Förutom kontextuell information gav också den utvärdering som ge
nomfördes parallellt med studien värdefull tilläggsinformation om verk
samheten och lärarnas strävanden.82 I utvärderingen tillfrågades exem
pelvis barnens föräldrar, med hjälp av en enkät, om deras uppfattningar 
om försöksverksamheten. Eleverna fick, i samtal med sina lärare om sko
lan och verksamheten där, besvara ett antal enkla frågor om sin trivsel 
med och uppfattningar om olika delar av verksamheten i skolan, deras

80Patton (1988) framhöll att det ultimativa testet på trovärdigheten i en utvärderings
rapport är den respons rapporten erhåller från beslutsfattare och de som i övrigt använder 
sig av den information som rapporten ger. Patton citerade även följande rader från 
House: "Unless an evaluation provides an explanation for a particular audience, and en
hances the understanding of that audience by the content and form of the argument it pre
sents, it is not an adequate evaluation for that audience" (s 339).
81I föreliggande version innehåller texten vissa språkliga korrigeringar men inrymmer 
inga meningsbärande förändringar.
82I utvärderingsarbetet tillämpades en tankemodell som hämtats från teori- eller förkla- 
ringsinriktad utvärdering. En tankemodell som i grunden bygger på den så kallade CIPP- 
modellen som utarbetats av D. L. Stufflebeam (Madaus, 1983; Stufflebeam & Shinkfield, 
1985).
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relationer till kamrater och personal och deras uppfattningar om olika 
ämnen och lärandet i skolan (Lind, 1994).

Databearbetning och analys

Enkätresultatet från delstudien datorbearbetades med hjälp av statistik
programmet NCSS (Number Chruncher Statistical System). Vid datare
duceringen av den information som i övrigt samlades in, har samma 
procedur tillämpats som vid föregående studie.

Resultat

Delstudie. Lågstadielärares, förskollärares och fritidspedagogers i Piteå 
uppfattningar om skolstart för sexåringar.

Enkätstudien genomfördes för att belysa vilka allmänna uppfattningar, 
som förelåg i Piteå kommun bland lågstadielärare, förskollärare och fri
tidspedagoger om införandet av flexibel skolstart.83 I det följande redovi
sas ett urval av resultaten uppdelat på de tre yrkeskategorierna.

Av de totalt 106 personerna som besvarade enkäten är 91,5 procent kvin
nor och 8,5 procent män.84 Åldersfördelningen i respektive yrkesgrupp 
framgår av figur 7. Som framgår av figuren är ingen som besvarat enkä
ten under 20 år och ingen heller 60 år eller däröver. Skillnader mellan 
åldersfördelningarna för yrkeskategorierna kan trots detta noteras. I ål
dersgruppen 20-29 år återfinns nära 30 procent av förskollärarna och över 
40 procent av fritidspedagogerna. Däremot saknas lågstadielärare helt i 
denna kategori. I ålderskategorin 50-59 återfinns drygt 20 procent av låg- 
stadielärarna, medan däremot andelarna av förskollärare och fritidspeda
goger i denna kategori är blygsamma.

■  Lågstadielärare 

D Förskollärare 

Ü  Fritidspedagoger

Svarsalternativ

Figur 7. Åldersfördelningar bland studiens lågstadielärare, förskollärare och fritidspedagoger. Relativa 
tal.

Svarsalternativ
Alt 1. Under 20 år Alt 4. 40-49 år
Alt 2. 20-29 år Alt 5. 50-59 år
Alt 3. 30-39 år Alt 6. 60 år eller däröver

83Studien har avrapporterats i en separat uppsats (Dahlén & Pettersson Pogulis, 1992). 
84De procentsiffror som följer i den löpande texten har avrundats till heltal.
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Vilken gruppsammansättning tycker lågstadielärare, förskollärare och fri
tidspedagoger passar bäst för sexåringar i skolan? På denna fråga erhölls 
följande svarsfördelning.

70-p

Svarsalternativ
D Förskollärare

Svarsalternativ

Figur 8. Lågstadielärares, förskollärares och fritidspedagogers svar på frågan: "Vilken gruppsam
mansättning tycker du passar bäst för sexåringar?" Relativa tal.

SvarMtemativ
Alt 1. Sexåringar i egen årskurs
Alt 2. Sex- och sjuåringar blandat i årskurs 1
Alt 3. Årskurslöst lågstadium
Alt 4. Eget svarsalternativ
Alt 5. Ej svar

Figur 8 visar att en majoritet inom alla tre yrkesgrupperna anser att sex
åringar bör gå i en egen årskurs. Omkring 10 procent i vardera 
yrkeskategorin anser att sex- och sjuåringar bör blandas i årskurs 1. 
Svarsalternativet årskurslöst lågstadium väljs av nära 20 procent av 
lågstadielärarna och fritidspedagogerna men endast av 3 procent bland 
förskollärarna. Av kommentarerna i anslutning till frågan framgår, för 
de som m arkerat eget svarsalternativ (Alt 4), olika förslag med 
exempelvis begränsningar av klasstorlek, ett obligatoriskt förskoleår för 
sexåringar och förlängning av lågstadiet till en totalt tioårig skolgång.

Vem eller vilka skall då arbeta med sexåringarna i skolan? Resultatet har 
sammanställts yrkeskategorivis i figurerna 9 a-c.

De svar som ger preferenser åt någon form av yrkeskombinerade 
arbetslag (Alt 1-4) dominerar klart svarsmönstret framför de svar som 
anger endast enskilda yrkeskategorier (Alt 5-7). Arbetslag med alla tre 
yrkeskategorierna är det svarsalternativ som de flesta totalt sett väljer, ett 
alternativ som väljs av hela 86 procent av fritidspedagogerna. Kombi
nationen lågstadielärare och förskollärare föredras som det främsta 
alternativet av lågstadielärarna och i hög grad även av förskollärarna. 
Kombinationen lågstadielärare och fritidspedagoger erhåller inga fö
respråkare alls. Förskollärare är den kategori som väljs av de flesta för att 
som enskild yrkeskategori arbeta med sexåringarna i skolan. Av 
lågstadielärarna anser nära en tredjedel att enbart förskollärare skall ta sig 
an uppgiften, en avsevärt högre andel än den som återfinns bland för
skollärarna själva.
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Figur 9 a. Lågstadielärares svar i procent på 
frågan om vem eller vilka som skall arbeta 
med sexåringarna i skolan. Relativa tal.
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Figur 9 c. Fritidspedagogers svar i procent på 
frågan om vem eller vilka skall arbeta med 
sexåringar i skolan. Relativa tal.

Figur 9 b. Förskollärares svar i procent på 
fråga om vem eller vilka som skall arbeta 
med sexåringarna i skolan, Relativa tal.

Svarsalternativ i figurerna 9 a - c.
Alt 1. Arbetslag med lågstadielärare, 

förskollärare och fritidspedagog 
Alt 2. Arbetslag med lågstadielärare 

och förskollärare 
Alt 3. Arbetslag med lågstadielärare 

och fritidspedagog 
Alt 4. Arbetslag med förskollärare 

och fritidspedagog 
Alt 5. Lågstadielärare 
Alt 6. Förskollärare 
Alt 7. Fritidspedagog 
Alt 8. Annat alternativ 
Alt 9. Ej svar

Hur är svaren på frågan om vem eller vilka som bör arbeta med sex
åringarna i skolan relaterade till de tillfrågades ålder? Svaret på frågan 
framgår av tabell 3. I tabellen har svarsalternativ som totalt sett erhöll 
låga svarsfrekvenser sammanförts.

Svaren på frågan om vem eller vilka som bör handha sexåringarna i 
skolan tenderar att vara relaterade till ålder. Andelen som föredrar 
arbetslag med alla tre yrkesgrupperna representerade uppgår till 84 
procent i åldersgruppen 20-29 år för att minska med stigande ålder till 18 
procent bland 50-59-åringarna. Omvänt ökar andelen med stigande ålder
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som föredrar arbetslag med lågstadielärare tillsammans med förskollärare 
eller med förskollärare som ensam yrkesgrupp.85

Tabell 3. Svarsfördelning uppdelat på ålderskategorier över svaren på frågan om vem el
ler vilka som bör ta hand om sexåringarna i skolan.

Aider 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

Arbetslag med lågstadielä
rare, förskollärare och fri
tidspedagoger

84,0 52,5 40,0 18,2

Arbetslag med lågstadielärare 
och förskollärare

8,0 22,5 33,3 45,5

Endast förskollärare 4,0 17,5 20,0 27,3
Övriga alternativ tillsam
mans

4,0 7,5 6,7 9,0

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

Hur bör då skoldagen utformas? Svaret på denna fråga framgår av fi; 
10.

£

1 2 3 4 5

Svarsalternativ

Figur 10. Lågstadielärares, förskollärares och fritidspedagogers svar på frågan "Hur anser du att 
skoldagen bör utformas?" (relativa tal).

Svarsalternativ
Alt 1. Nuvarande skoldag med lektioner, rast, lunch o s v  
Alt 2. Skoldag utformad utifrån nuvarande deltidsgrupp 
Alt 3. Kombination av dagens skola och deltidsgrupp 
Alt 4. Eget alternativ 
Alt 5. Ej svar

Figur 10 visar att en majoritet inom alla tre yrkeskategorierna föredrar en 
utformning av skoldagen som motsvarar en kombination av dagens 
skola och deltidsförskola. Som andra alternativ väljs en utformning helt 
efter dagens deltidsförskola. Endast ett fåtal inom varje yrkeskategori 
föredrar en utformning som den nuvarande skoldagens.

85Ett närmare studium visar att andelen som föredrar förskollärare som enda grupp är 
tämligen jämnt fördelat mellan åldersgrupperna bland lågstadielärama liksom bland för
skollärarna själva. Bland fritidspedagogerna föredrar samtliga bland de yngsta arbetslag 
med alla yrkeskategorierna representerade.

■  Lågstadielärare 

O  Förskollärare 

EÜ Fritidspedagoger
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Svaren på frågan om hur skoldagen bör utformas i relation till vem eller 
vilka som bör arbeta med sexåringarna i skolan visar, att mycket få vill bi
behålla den nuvarande utformningen av skoldagen vid sexåringarnas in
träde i skolan. Ungefär två tredjedelar av dem som ger sina preferenser åt 
någon form av arbetslag, föredrar en skoldag utformad som en kombina
tion av dagens skoldag och deltidsgruppsverksamhet. De som med andra 
ord föredrar en samverkan mellan yrkesgrupper förordar också till stor 
del en omformning av dagens skoldag. Motsvarande siffror erhålls även 
från dem som menar att endast en yrkesgrupp bör handha sexåringarna i 
skolan. Skillnaden ligger i att dessa prioriterar en utformning av skolda
gen helt i enlighet med deltidsgruppernas. Eftersom kategorin "en av yr
kesgrupperna" nästan helt utgörs av förskollärare innebär ställningsta
gandet, att förskollärarna vill ta med sig förskolans utformning av dagen 
in i skolan.

När det gäller skollokaler (se figur 11) anser de flesta, mellan 63 procent 
och 79 procent uppdelat på yrkesgrupperna, att skollokalerna bör se ut 
som de lokaler deltidsgrupper och fritidshem förfogar över idag, lokaler 
med arbetsbord, lekytor, kök etc. Av lågstadielärarna föredrar bara 14 pro
cent de nuvarande skollokalerna och endast 2 eller 3 procent bland de två 
andra yrkesgrupperna.

80 T  

^ 60- -  

§ 40- -

1 2  3 4

Svarsalternativ

Figur 11. Lågstadielärares, förskollärares och fritidspedagogers svar på ftågan ”Hur bör skollokalerna 
se ut"?

Svarsalternativ
Alt 1. Skolans nuvarande klassrum med bänkar, svart tavla, kateder mm.
Alt 2. Nuvarande deltidsgruppers och fritidshems lokaler med arbetsbord, lekytor, kök mm.
Alt 3. Eget alternativ 
Alt 4. Ej svar

Tabell 4 visar att de flesta, oberoende av vem eller vilka som bör arbeta 
med sexåringarna i skolan, ger företräde åt en utformning av skol
lokalerna i enlighet med deltidsgruppernas och fritidshemmens lokaler. 
Särskilt markant är denna inställning hos dem som förordar endast en 
yrkesgrupp, det vill säga bland dem som föredrar förskollärarna. Ett fåtal 
vill bibehålla skolans utformning av lokalerna och särskilt få bland dem 
som ger förtur åt arbetslag med alla tre yrkeskategorierna representerade.

B Lågstadielärare 

Cl Förskollärare 

B Fritidspedagoger
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Tabell 4. Svarsfördelning över hur skollokalerna bör vara utformade uppdelat på vem el
ler vilka som bör arbeta med sexåringarna i skolan.

Skollokaler
nas utform
ning

Skolans
nuvarande
klassrum

Nuvarande 
deltids- 
gruppers och 
fritidshems 
lokaler

Eget alterna
tiv

Totalt

Arbetslag med 
lågstadielärare, 
förskollärare 
och fritidspeda
goger

1,8 67,9 30,4 100

Arbetslag med 
kombination 
av två av 
yrkes
grupperna

14,8 59,3 25,9 100

En av yrkes
grupperna

11,1 88,9 11,1 100

Ej-svar 66,7 33,3 100

Huvudstudie. Personalens beskrivningar av och uppfattningar om sina 
strävanden under försöksverksamheten.

Lärama på skolan i Öjebyn fick höra talas om tankarna på en försöksverk
samhet strax före jul 1990. De hade då redan tagit del av regeringsförslaget 
om införande av flexibel skolstart. De hade diskuterat detta sinsemellan 
och "redan våndats lite grann" över hur de skulle klara av vad som för
väntades av dem i framtiden. Lärarna ställde sig emellertid positiva till 
tanken på en samverkan med andra yrkeskategorier och att fler personer 
med delvis andra kom petenser skulle komma in i verksamheten. 
Klasslärarna uttryckte sig på följande sätt:86

"Ja, jag kände att det var ett erbjudande som man inte hade råd att tacka nej till i det läge 
som var då. Sen tyckte jag att de tankar som lades fram var enkla och nära vår verksam
het. Det var inte något främmande. Vi kände att vi kommer att bli starkare och klara det 
här bättre, om vi säger ja till ett samverkan".

"Det finns ju faktiskt ett gränsland mellan förskola och skola. I det där gränslandet finns 
det barn som har kommit olika långt, som behöver mycket av det som finns i förskolan, men 
som vi kanske inte alltid känt oss vara så kompetenta för".

Lärama på skolan, de två klasslärarna och specialläraren, uppgav att de 
upplevde sig "trygga i varandra" och betraktade sig "flexibla som arbets
lag, ett väl fungerande arbetslag -  Vi vet var vi har varandra och vad vi 
tycker och tänker om saker och ting". Att nya personer i enlighet med för
slaget skulle tillföras arbetslaget, såg de som "spännande och utmanande, 
men samtidigt roligt". Två av lärarna hade tidigare varit med om att 
starta ett projekt vid en annan skola med organisatoriskt och innehålls
ligt samverkan med förskolan. De erfarenheter som detta tidigare projekt 
lett till, hade de fört över till arbetet på den egna skolan. Övergången från

86Av den följande texten framgår som regel vem som citeras. Där så inte är fallet anges 
källan, såvida inte uttalandet gäller för hela arbetslaget.
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förskola till skola hade därför, enligt deras uppfattningar, fungerat på ett 
naturligt och bra sätt sedan många år tillbaka. De tyckte att tankarna om 
en försöksverksam het "kändes som en bra idé och en chans för oss att 
lära oss det här. Vi ser en möjlighet att förnya oss och fortbilda oss 
själva". En av lärarna uttryckte sig på följande sätt:

"Jag har upplevt att skolan varit väldigt statisk i många år, så i och med det här såg jag 
möjligheter att prova lite andra undervisningsmetoder. När man blir fler personal har 
man ju möjlighet att göra det. De flesta lärare önskar sig väl en sån möjlighet".

För att komplettera lärarlaget på skolan startades, som tidigare nämnts, 
ett fritidshem i skolan med en förskollärar- och en fritidspedagogtjänst. 
Den förskollärare som sökte och senare erhöll tjänsten betonade, som en 
klar fördel med tanke på försöksverksamheten, att hon som förskollärare 
hade erfarenheter från såväl daghem som deltidsgruppsverksamhet. "Jag 
blev alltså tänd på idén och kände att det var något som jag skulle vilja 
jobba med". Hon framhöll exempelvis, att personal i deltidsgrupper är 
vana vid att självständigt arbeta med och leda tämligen stora grupper och 
att på olika sätt arbeta med föräldrakontakter. Fritidspedagogen framhöll 
främst de möjligheter försöksverksamheten erbjöd honom, att få arbeta 
tillsammans med lärare i skolan och få en bättre uppfattning om helhe
ten i fritidshemsbarnens tillvaro. "Javisst, jag kände direkt att det skulle 
passa mig perfekt, jag har alltid varit intresserad av att jobba i skolan".

Förberedelsedagama

Arbetslaget hade fem förberedelsedagar före det att försöksverksamheten 
startade. Under dessa dagar strävade de efter att bli förtrogna med 
varandra. Var och en delgav övriga erfarenheter från sina tidigare verk
samheter, beskrivningar och exempel togs till hjälp för att delge varandra 
förtrogenhetskunskap.87 De lade även ner ansträngningar på att skaffa sig 
en gemensam teoretisk kunskapsgrund för ett nytt arbetssätt. Personalen 
hade i samråd med projektledaren valt ut litteratur som bland annat be
handlade då aktuell kognitiv och metakognitiv forskning, exempelvis 
ansatser och resultat från arbeten utförda av Pramling (1983, 1986, 1988).88

Arbetslaget ansåg att de fem förberedelsedagarna "var en viktig plattform, 
för att sedan kunna gå in i verksamheten ... dagarna var väldigt viktiga". 
Fem förberedelsedagar kan tyckas vara en kort tid. "Man kan ju inte för
bereda sig nog för sådant här". Men genom att utnyttja tiden effektivt, var 
ändå uppfattningen i efterhand, att "det var lagom med tid". En av lä

87Läroplanskommittén (SOU 1992:94) gjorde en åtskillnad mellan fyra olika kunskapsfor
mer, däribland förtrogenhetskunskap. Förtrogenhetskunskap svarar närmast mot den osyn
liga delen av vårt kunskapsberg, en "bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension" 
(s 66). Förtrogenhetskunskap anses förvärvas genom deltagande i praktiska verksamhe
ter.
88I den tidigare nämnda utvärderingsrapporten från försöksverksamheten ingår kapitel 
som redovisar den teoretiska grund som det gemensamma arbetssättet i försöksklassema 
vilade på med åtföljande exempel på tillämpningar i försöksklassema (Lind, 1994).
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rarna uttryckte sig på följande sätt om innehållet under förberedelseda
garna:

"Vi hade inte velat ha dem annorlunda. Det var vår chans att få känna var vi hade va
randra, vart vi stod i olika avseenden, värderingar, arbetssätt, roller. Man måste kolla av 
så att man har samma grundsyn, samma syn på barnet. Men egentligen kan man ju inte veta 
vilka förberedelser man behöver förrän man är inne i verksamheten".

Efter en kort tid tillsammans upptäckte personalen, i det utökade arbetsla
get, att de stod varandra närmare än de i förväg hade förväntat sig. För
skolläraren och fritidspedagogen hade tidigare arbetat med skolsamver- 
kan. Lärarna arbetade redan förskoleinriktat. "Vi hade så att säga kommit 
en bit på vägen från var sitt håll". Medlemmarna i arbetslaget betraktade 
därför utgångsläget som gott; "vi stod nära varann, vi har känt oss trygga 
med varandra ända från början ... vet inte vad det beror på, men det är 
bara så".

Lärarna i skolan var också väl medvetna om att de var en väl samman
svetsad grupp, som skulle ta emot två nya medarbetare som kom från 
andra verksamheter på sin "hemmaplan." De ansträngde sig därför "att 
undvika att de skulle känna sig utanför".

Planering

Inför tidigare läsår brukade klasslärarna ha en skriven detaljplanering 
klar i god tid före skolstart. Trots att arbetslaget sade sig ha höga ambi
tioner "så kom vi inte till skott" vad gäller alla delar av detaljplane
ringen, som exempelvis uppspaltning av uppgifter och ansvarsområden. 
"Det var en underlig känsla som vi hade allihopa. Vi fick bara inte ner 
det på papper". De fick i stället "ta ett steg i taget tills det lättade". Att det 
blev så berodde inte i första hand på tidsbrist, utan snarare på att de var 
många personer inblandade med olika tankar och att "det var svårt att få 
ner dem till något enhetligt". Lärarna upplevde det då, och även i efter
hand, inte som någon större brist att sakna fullständig detaljplanering. 
"Om vi inte hade haft vår erfarenhet och trygghet, så hade man kanske 
varit nervös". Motsägelsefullt mot ambitionerna uppfattade de bristerna i 
detaljplanering mer som någonting nödvändigt, som hör till processen. 
De framhöll speciellt att det alltid är lite osäkert vid starten med en 
nybörjarklass. Det tar tid att lära känna barnen och föräldrarna. Det tar tid 
att diskutera normer med föräldrarna och finna bra samarbetsformer 
med barnen. "Jag tror att det var det som gjorde att vi inte kunde planera. 
Man kan inte planera utan att känna barnen" (Klasslärare). För lärarna i 
skolan kändes det ibland otillfredställande att inte ha de ramar de var 
vana vid. Men de diskuterade mycket med varandra och i efterhand 
trodde de inte "att det hade kunnat vara på något annat sätt". En aspekt 
som flera i arbetslaget framhöll var att sko ls ta rten  "blev mer på lika 
v illk o r"  för de olika yrkesgrupperna i arbetslaget utan  en låst 
detaljplanering.
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Det fanns många viktiga och ibland akuta saker kring barnen och verk
samheten att samverka om den första tiden. För att få samverkan att fun
gera med allt nytt var planeringarna viktiga. Behovet var stort av gemen
sam planeringstid där diskussioner kunde föras dagligen mellan alla 
inom arbetslaget. Problemet var att kunna samla alla och att få sitta ner i 
lugn och ro och inte bara klara av viktiga planeringsfrågor i farten. Lä
rarna i skolan kunde träffas, medan däremot förskolläraren och fritidspe
dagogen var bundna efter skoldagarnas slut av den verksamhet på fritids
hemmet de ansvarade för. Arbetslaget försökte därför med kvällsträffar 
under de första veckorna, "men dessa räckte egentligen inte till". 
Kvällsträffarna var bra på det sättet att de inte störde verksamheten med 
barnen. Däremot uppfattades de som betungande och tidsödande för 
p e rso n a len , "ju fler vuxna som man skall samverka med, desto mer tid 
tar det". Tidsåtgången bedömdes öka mer än exponentiellt mot ökningen 
av antalet inblandade. De såg det som ett klart hinder att arbetslaget inled
ningsvis inte kunde träffas för diskussioner i önskvärd utsträckning och 
under goda förutsättningar; "det hade varit bra om man träffats en timme 
varje dag för hela gänget".

Efter inskolningsperioden och under resten av första försöksåret plane
rade arbetslaget tillsammans en timme per vecka på dagtid efter skolans 
slut. Fritidshemspersonalen fick avlösning av personal från två angrän
sande fritidshem. Systemet fungerade bra för arbetslaget men förde med 
sig vissa negativa konsekvenser. Barnen på det egna fritidshemmet fick 
möta personal de inte var välbekanta med och verksamheten på de fri
tidshem från vilka avlösarna hämtades tunnades ut genom att personal
styrkan reducerades.

Inför andra försöksåret, med längre skoldagar för barnen, hade persona
len gjort upp ett planeringssystem som i sista stund fick revideras. 
Orsaken till revideringen var en hastigt påkommen personalreducering 
på de två angränsande fritidshemmen, som gjorde det svårt för dem att 
klara av avlösningar. Resultatet blev att planeringarna lades på sen efter- 
middagstid en dag i veckan, en tidpunkt som personalen inte uppfattade 
som den lämpligaste.

Under hela försökstiden hade arbetslaget kvällsträffar en kväll per månad 
för att mer övergripande diskutera om barnen, planera och utvärdera. 
Betingat av försöksverksamheten hade lärama dessutom en extra plane- 
ringstimme för planering av samverkan med övriga lärare på lågstadiet. 
Fritidshemspersonalen hade också planeringstid för den egna verksam
heten. Vid bara några få tillfällen hade fritidshemspersonalen behov av 
att gå ifrån arbetet i skolan för att vara på fritidshemmet eller för att pla
nera för verksamheten där.

Personalen i arbetslaget lade tillsammans med projektledaren ner stora 
ansträngningar under hela försökstiden för att finna en bra modell för ge
mensamma träffar. De prövade olika modeller utan att finna någon idea
lisk sådan. Detta var ett förhållande som personalen uttryckte sin besvi
kelse över "detta tror jag är ett av hindren för att projektet skall fungera i
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andra skolor, det där tror jag är en av stötestenarna med det här projek
tet" (Klasslärare).

Inskolning

Inskolningen under de första veckorna organiserades på ett annorlunda 
sätt än vad som tidigare varit brukligt på skolan. Tidigare delades 
klasserna in i grupper med en halvklasstimme varje dag. För att eleverna 
skulle få träffa alla i arbetslaget samtidigt och lära "känna alla oss vuxna 
som likvärdiga" i skolan, valdes en modell med sammanhållna klasser. 
Med det utökade antalet vuxna i klasserna kunde grupperingar ändå gö
ras av eleverna för bland annat social träning. Samtidigt möjliggjorde 
detta för förskolläraren och fritidspedagogen att delta i skolan under bar
nens hela skoltid. Ett ytterligare skäl var att tid frigjordes för lärarna som 
de kunde använda till att bland annat medverka i verksamheten på 
fritidshemmet.

Under inskolningstiden gjorde arbetslaget en kartläggning över var bar
nen befann sig i olika avseenden. Kartläggningen genomfördes främst 
med hjälp av samtal med varje enskilt barn och med eleviakttagelser. 
"Man känner dom liksom på p u l s e n Var och en i arbetslaget samlade in 
information som sedan låg till grund för de samlade bedömningar som 
gjordes av varje enskilt barn. Vid bedömningarna utgjorde personalens 
långa erfarenhet den främsta referensramen.

Modellen med sammanhållna klasser under inskolningen hade dock 
vissa brister enligt lärarna. Den sociala träningen blev väl intensiv och 
det tog längre tid än vanligt innan de "hann greppa alla barnen". In te  
dubbelt så lång tid, men längre. "Det är i alla fall enklare att hinna med 
alla barn om de inte är så många". Genom att arbetslaget fungerade bra 
drabbades inte barnen, "dom mådde bra", utan problemet var närm ast 
personalens. Efter inskolningsperiodens slut valde också arbetslaget att 
införa en del halvklasstimmar. Lärarna vill också rekommendera andra 
som ställs i en liknande situation att ha halvklassverksamhet redan från 
början.

Enligt lärarna tyckte barnen att skoldagarna var för korta den första tiden 
och att de fick för lite läxor. De ville "frottera sig med miljön" så mycket 
som möjligt. Personalen framhöll som ett alternativ för framtiden, att 
kunna förlänga skoltiden till fem timmar i helklass under inskolnings- 
perioden. Om personalen från "fritids" då är med i skolan tre till fyra 
timmar skulle de få en till två timmar barnfri tid per dag. Dagarna skulle 
med ett sådant system bli "luftigare", med mer utrymme för exempelvis 
fri lek som är viktigt även i skolan. Personalen framhöll att det som är 
väsentligt i skolan inte får skjutas över på fritidshemsverksamheten. 
Barn som inte är på fritidshem "måste ges en fullständig skola".
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Flexibel fritidshemsstart

Flexibel skolstart innebär samtidigt flexibel fritidshemsstart, något som 
inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Diskussionen har 
nästan helt handlat om hur "fritids" skall komma in i skolan. Personalen 
på fritidshemmet menade att de upplevde situationen som splittrad. 
Ibland kände de sig otillfredställda med fritidshemsdelen. "Man har ju  
sin begränsning, man orkar ju  inte vara aktiv hela tiden" (Förskollärare). 
Å ena sidan var det jobbigt ibland att förena ambitionen att erbjuda en bra 
fritidshemsverksamhet med deltagandet i skolan. Ansvaret inför fritids- 
hemsbarnen och deras föräldrar fanns hela tiden. Å andra sidan kom 
verksamheterna i skolan och på "fritids" att mer naturligt knytas sam
man. "Mycket av det som man i aktivitetsväg gör på eftermiddagen på ett 
vanligt fritidshem, det gör vi under skoldagen" (F ritidspedagog). På fri
tidshemmet blev därför aktiviteterna mer lugna och avpassade efter vad 
som tidigare hänt under dagen. "Vi får ju en helhetssyn som man ej har 
på andra fritids. Man ser barnen i alla slags situationer" (Fritidspedagog). 
För barnen blev också övergången från skolan till fritidshemmet mjuk, 
"jag tror att många av barnen här inte skiljer på skolan och fritids  
egentligen". Flera positiva kommentarer till den mjuka övergången kom 
också personalen till del från föräldrarna.

Fritidshemmet öppnade en vecka före skolstart. Efter fyra dagars inskol
ning i halvgrupp startade verksamheten med hela barngruppen samlad. 
Dagarna på fritidshemmet blev långa i början till följd av skolans inskol- 
ningsmodell med korta skoldagar. "Vi gjorde en rivstart i början, men 
det gick bra ändå".

Klasslärama gjorde vanligen kortare besök såväl på morgnarna som på 
eftermiddagarna på fritidshemmet. Två eftermiddagar per vecka under 
det första försöksåret deltog de dessutom regelbundet i verksamheten. 
Klasslärarna använde tid för detta som annars hade gått till grupptimmar 
och specialläraren hade en timme per vecka inom ramen för sin tjänst. 
Under sitt deltagande i verksamheten på fritidshemmet hade lärarna inte 
m otsvarande ansvar som fritidspersonalen för skolverksam heten. 
Lärarna tyckte samstämmigt att det var bra att "vara med på fritids, bra 
och lärorikt. A tt få uppleva barnen på fritids är något fin t som komplet
terar bilden av barnet -  kan rekommenderas åt andra". Under andra 
försöksåret, då elevernas tid i skolan ökade, reducerades lärarnas möjlig
heter avsevärt till att delta i verksamheten på fritidshemmet. Oftast 
handlade det om kortare besök.

De barn som gick på fritidshemmet i skolan tillhörde alla de båda för- 
söksklasserna. Samtliga barn i de två klasserna fick dock inte plats på 
detta fritidshem. Vissa barn gick på andra fritidshem och några få saknade 
helt fritidshemsplats. Den tid lärama var på "fritids" träffade de således 
inte alla de barn de hade i sina klasser. Lärarna var medvetna om att 
tankar kring orättvisor kunde uppstå "eftersom alla barnen vill rå om en 
på något sätt". Lärarna gavs också bättre möjligheter att närmare lära 
känna de barn de träffade på fritidshemmet. Förhållandet att alla barn
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inte fick plats på fritidshemmet i skolan gick inte att förändra. Men 
genom att vara uppmärksamma på förhållandet försökte personalen att 
motverka negativa konsekvenser. Återinförandet av grupptim m ar var 
bland annat ett led i detta arbete. Vid verksamheter under skoltid som 
genomfördes i fritidshemmets lokaler, valde personalen ofta att i första 
hand ta med de barn som ej var fritidsbarn. Ett pass varje vecka i 
respektive försöksklass förlädes också på fritidshemmet med exempelvis 
spel och dockteater. Fritidshemmet hölls också öppet till en del för 
barnens kamrater. Personalen lyckades dock inte helt i sina ambitioner. 
Vissa föräldrar var besvikna över att deras barn inte fick plats på 
fritidshemmet i skolan. De befarade att deras barn skulle komma ifrån 
sina klasser och gemenskapen. Några barn uttryckte även sin besvikelse 
över förhållandet och vissa klara tendenser till gruppbildningar uppstod 
bland barnen. Troligen till följd av att fritidshemsbarnen lärde känna 
varandra bättre. En fördel var dock att fritidshemsbarnen i större utsträck
ning umgicks över klassgränserna.

Personalen m enade att det klart bästa hade varit om alla barn hade 
kunnat gå på samma fritidshem, "det skulle ha varit drömmen". Såväl 
lärarna som fritidshemspersonalen ställde sig inte främmande för att 
utöka antalet barn och utnyttja de befintliga lokalerna i skolan. Med 
omfördelning av personal från de fritidshem som barnen annars skulle 
vara på skulle det kunna fungera utmärkt. "Det är nog egentligen små 
förändringar som skulle behöva göras". Personalen trodde för övrigt att 
det hur som helst kommer att bli så inom några år. Det är inte försvarligt 
att skolans lokaler skall stå tomma så lång tid av dagen som nu.

Arbetsfördelning

På fritidshemmet var rollfördelningen annorlunda än i skolan. Lärarna 
hade inte samma ansvar för verksamheten som fritidshemspersonalen. 
Lärarna ryckte mer in där de behövdes genom att exempelvis läsa för bar
nen och spela spel med dem. Rollfördelningen på "fritids" betraktades 
därför av personalen som tämligen oproblematisk. Däremot var rollför
delningen inom arbetslaget för verksamheten i skolan en fråga som 
personalen hade svårt att hantera inledningsvis. Många farhågor har 
rests kring fritidshemspersonalens roll i skolan, att de till exempel 
riskerade att få en icke önsvärd roll som hjälplärare eller assistenter till 
lärarna (jfr Flising, 1995; Gustafsson, 1996; Calander, 1999). Speciellt i in
ledningen av försöksverksamheten, innan verksamheten funnit fastare 
former, fanns också vissa tendenser i den riktningen. "Jag kan inte säga 
att det är ojämlikt i skolan, men min roll i skolan är inte exakt på samma 
nivå som lärarens" (Fritidspedagog).

En huvudtanke med försöksverksamheten var att föra in fler inslag av 
förskolans arbetssätt i skolan. Arbetslaget och projektledaren hade också 
höga ambitioner i detta avseende. Inledningsvis strävade arbetslaget efter 
att föra in förskolemetodik i nästan alla delar av skolverksamheten. Ett 
särskilt ansvar och speciella krav kom då att ställas på fritidshemsperso
nalen och förskolläraren i synnerhet. Även om de övriga i arbetslaget var
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väl förtrogna med förskolans arbetssätt och redan arbetade förskoleinrik- 
tat i viss utsträckning, blev förväntningarna orealistiskt höga. "Det här 
med rollfördelningen har varit det jobbigaste" (Förskollärare). F ritid s- 
hem spersonalen som hade det fulla ansvaret för fritidshem m ets 
verksamhet och samtidigt skulle medverka i skolan på lika villkor med 
lärarna menade att speciellt första försöksterminen var arbetsam.

"Hösten var verkligen tuff. Då kände man att det var på gränsen att man orkade. Både fri
tidshemmet och skolan var nytt. Dessutom var alla barn på fritids nya. Alla barn kom på 
en gång och alla var ettor" (Förskollärare).

"Det var fullt upp. Varken bamen eller vi hade kommit in i det hela. Det var speciellt 
tufft under inskolningen då bamen har korta skoldagar. Men så länge man skall hålla två 
bollar i luften samtidigt måste man inse sina begränsningar. Annars bränner man ut sig på 
förtid. Vi trivs väldigt bra tillsammans. Om vi hade haft samarbetsproblem, då vet jag 
inte om man hade orkat med" (Fritidspedagog).

Frågan om arbetssituationen för fritidshemspersonalen "var faktiskt lite 
känslig" och blev förmål för diskussion i arbetslaget. Följande uttalanden 
om den diskussionen gjordes av en av klasslärarna respektive special
läraren.

"Vi kom till en punkt när vi pratade om det här. När vi startade i höstas hade vi kanske 
lite orealistiska förväntningar, att de skulle plocka fram idéer som passade våra mål på 
en gång. Det är orimligt att tänka så. Det var väldigt bra att vi pratade om det, för då sa 
de att det här och det här ställer vi upp på, men det här klarar vi inte. Det var väldigt 
bra att de kunde säga så, för då visste vi ju att det inte gick. Jag har full förståelse för det".

"Jodå, vi har sagt att vi inte förstår hur de orkar ibland. Vi tre lärare har, som grupp, gan
ska hög ambitionsnivå. Vi hade så höga förväntningar på allting. Vi hade förväntningar 
på förskolans arbetssätt. Vi hade nog lite orealistiska förväntningar. Det gick ett tag och 
till sist var det så skönt när N N  sa att jag tror inte vi fixar det här. Då visste vi hur de 
kände det. Sen var det bara att jobba från det. Då fick vi släppa alla våra orealistiska 
förväntningar".

Även om fritidspersonalen också fortsättningsvis ibland ryckte in spon
tant där de behövdes, blev resultatet av diskussionen att verksamheten i 
skolan planerades och delades upp mer i ansvarsområden. Att integratio
nen inte skulle bli enkel att lösa hade arbetslaget förutsett, men för att 
hitta de konkreta praktiska lösningarna "måste man uppleva" p roblem a
tiken. "Det var egentligen ganska nyttigt att börja stort, så att man får inse 
svårigheterna och ta tag i dem".

Genom en öppen diskussion i arbetslaget kunde personalen tillsammans 
finna en mer realistisk lösning på problemen. "Vi trappade ner lite. Nu  
känner vi att vi har balans". Arbetslagets strävan att "mötas på jämställd 
fot" i skolarbetet, kom således efter vissa initialsvårigheter att mer handla 
om att fördela arbetet sinsemellan och komplettera varandra för det ge
m ensammas bästa."Samverkan mellan oss har fungerat otroligt bra".

När arbetsfördelningen i skolan blev mer tydlig, underlättade det för för
skolläraren och fritidspedagogen att komma med idéer och själva planera 
och genomföra aktiviteter i skolan inom avgränsade områden eller äm 
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nen. Mer medvetet än tidigare satsades på lek, rörelse och motorik. Fri
tidspedagogen tog till exempel hand om idrotten med ett stort inslag av 
lek med enklare bollekar och bollspel. Bild och form, exempelvis i anslut
ning till orienteringsämnena, sköttes till stor del av förskolläraren till
sammans med fritidspedagogen. Under andra försöksåret hade fritids- 
hemspersonalen en musiktimme per vecka med eleverna. Ofta hade 
klasslärarna mer teoretiska inslag i halvklass medan fritidshemspersona- 
len arbetade mer praktiskt i den andra halvan av klassen. Trots allt enga
gemang i skolan och dess verksamhet tyckte personalen på fritidshem
met att de ändå kunde hålla fritidshemsverksamheten på en bra nivå. 
Tydliga signaler om detta ansåg de sig också ha fått från såväl barnen som 
deras föräldrar.

Den första tiden växlade personalen från fritidshemmet ganska ofta 
mellan klasserna. De tyckte "att det var viktigt att alla barnen lärde känna 
alla lärare, för att det skulle vara naturligt för barnen att vända sig till alla 
vuxna". Efter en tid förlängdes perioderna och efter första försöks- 
terminen var de halva terminen i samma klass för att sedan byta med 
varandra. Med tanke på kontinuitet i verksamheten tyckte sig personalen 
märka tydliga fördelar med längre tidsperioder i varje klass. När till 
exempel en av lärama var ledig en vecka, fanns en person till hands som 
på ett enkelt sätt kunde ta över verksamheten.

Innehåll och arbetssätt

Planeringarna av verksamheten i skolan gjordes veckovis och därmed 
lades även arbetsfördelningen för personalen fast i stora drag. Med 
tim planen som grund utgick verksam heten från ett schema som 
sam ordnades m ellan klasserna. Schemat ansågs som ett viktigt 
instrument, främst för att planera samverkan mellan klasserna. Men 
även för till exempel föräldrar som ville ta del av någon viss del av 
verksamheten. För att kunna möta olika spontana intresseyttringar från 
barnen gjordes ibland omkastningar i schemat. I praktiken var detta 
emellertid inte så lätt, beroende på att personalen var uppbunden av den 
schemaplanerade samverkan. Ibland kolliderade intressset av att ta upp 
en sak med en viss klass med intresset av att jobba på olika nivåer eller i 
grupper över klassgränserna. Personalen tyckte att det var "lite grann av 
ett problem, uppspaltningen hindrar många gånger både lärarna och 
barnen". Problemet som sådant var dock inte nytt och ökade heller inte 
med försöksverksamheten på annat sätt än att det kom att beröra fler per
soner. Samverkan över klassgränserna ökade också successivt i 
jämförelse med hur det var från början då det klassvisa arbetet priori
terades.

Innan arbetssättet funnit mer fasta former "svängde" det en del. Ibland 
ville arbetslaget få in mer av och träna mer på vissa saker. De hjälptes då 
åt med idéer. Tidvis hade de nästan för mycket av nya idéer, samtidigt 
som traditionella lektioner i till exempel matematik, svenska och orien
teringsämnena också förekom. Genom att utgå från barnen och ta ett steg 
i taget stabiliserades situationen. Lärarna menade att "vi har svängt lite
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grann, men vi har aldrig direkt åkt av". Arbetslaget menade att de redan 
efter första terminen fann en bra avvägning, "vi är mer än någonsin hel
täckande kring barnen ... man kan inte komma så mycket närmare idealet 
än så här . . . n u  räcker vi till för barnen".

I enlighet med deras önskningar gav försöksverksamheten personalen 
möjligheter att utveckla ett arbetssätt som mer på djupet gjorde det reali
serbart att engagera sig i enskilda elever och deras intressen (jfr Pramling, 
1983, 1986, 1988). Lek, teater och kanske fram för allt motoriska övningar 
genomfördes i en långt större utsträckning än tidigare. En speciell "moto
riktimme" med teoretiska och praktiska inslag som hopprepsövningar, 
bollskola och hinderbanor avsattes varje vecka under det första året. 
Andra exempel på aktiviter som personalen lade vikt vid var avslapp
ningsövningar, som sattes in som "injektion under timmarna". Arbets
laget tyckte sig också se positiva överspridningseffekter från dessa 
aktiviteter till läsning och skrivning. Förutom att man samtalade mycket 
med barnen och tränade talet, ägnades avsevärd tid åt läsning. 
Klasslärama arbetade mer metodiskt inriktat, medan fritidshemspersona- 
len försökte ge barnen rika läsupplevelser i syfte, att de skulle "knäcka 
läskoden, förstå vitsen med att lära sig läsa" (Förskollärare).89 Eller som 
en av klasslärarna uttryckte saken: "Våra barn skall marineras i god litte
ratur". Förutom biblioteksböcker och skolans böcker användes även pri
vata sådana. Många barn fick också tidigt upp ett starkt intresse för läs
ning. Läsinlärningen, där en LTG-inspirerad ny läsebok med ordbilden 
som grund användes, gick enligt lärarnas bedömning påfallande snabbt. 
Flera barn gjorde tydliga framsteg direkt vid skolstarten och på ett mer 
spontant sätt än tidigare. Lärarna gav inga enkla eller entydiga svar på frå
gan om varför detta skedde, mer än att de till följd av ökade möjligheter 
till individualisering "kunde finnas på plats och hjälpa barnen på många 
olika sätt med de verktyg som behövdes". Under vårterm inen det första 
året var också samtliga barn, på olika nivåer, igång med sin läsning.

Tidigt och tydligt framkom fördelar med att det fanns minst två vuxna 
personer i klassrummet. Även om det var klassläraren som vid ett visst 
tillfälle var den person som stod i förgrunden, fanns vikiga funktioner 
att fylla även för övriga. Personerna som befann sig i bakgrunden kunde 
"se hur barnen mår, man ser om någon är trött eller ledsen och inte orkar 
mer" (Klasslärare). De kunde hjälpa till med allehanda ibland rätt enkla 
praktiska saker. "Man är ju dubbelt så många vuxna i klassrummet, som 
kan tolka barnens signaler" (Klasslärare). Personalen från fritidshemmet 
arbetade också mycket med de sociala relationerna i klasserna. Arbetslaget 
uttryckte sig i termer av trygghet och framhöll samstämmigt detta med 
att vara fler än en i klassrummet, som en av de främsta förtjänsterna 
med utvecklingsverksamheten.

89Francis (i Pramling, 1986) följde en grupp barn genom deras tre första år i skolan. Francis 
skilde ut tre grupper av barn, bland annat en grupp av barn som sent började att läsa. 
Utmärkande för denna grupp av barn var att de till skillnad från andra barn inte hade 
någon förståelse för vad läsning går ut på, eller varför man skall gå i skolan.
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"Detta är en stor tillgång för barnen. Man får en bättre kontakt med barnen. Man lär känna 
dem och vet hur de reagerar och när de har det jobbigt -  kan därmed avstyra saker som är 
på gång att hända".

Genom att flera vuxna fanns tillgängliga kunde grupper blandas på olika 
sätt över klasserna för att få ut maximala resurser. Specialläraren 
kunde till exempel sitta med en elev, som just för tillfället behövde 
mycket av läsförberedande stimulans, medan någon annan kunde sitta 
med tre andra elever som fått igång sin läsning. "Så mycket som vi för
sökt anpassa oss till varje barn i den här verksamheten, har vi aldrig haft 
möjlighet till tidigare" (Speciallärare). Specialläraren menade att det till 
exempel inte går att börja med läsinlärning förrän barnen har en be
redskap för ljudinlärning, innan de har en "känsla för vad språk, me
ningar, stavelser och ord är". Genom att barnen hade så "olika bagage 
med sig" hemifrån och från daghemstiden blev läsförberedande träning 
viktig för många av barnen. Arbetslaget blev engagerat i intensiv språklig 
läsförberedande träning med stimulans på olika sätt, att överhuvudtaget 
leka med språket. "Under ganska kort tid åstadkommer man ganska stor 
effekt om man har intensiv språkträning" (Speciallärare). På så sätt 
kunde personalen kompensera för brister.

En fördel med den utökade gruppverksamheten var att de barn som 
specialläraren arbetade intensivt med under någon period inte behövde 
känna sig så utpekade. Den träning vissa barn behöver på lågstadiet är 
ibland svår att ha i klassrummet utan att störa den övriga verksamheten. 
Men samtidigt är barnen "i en känslig ålder och då är det ju knepigt att ta 
ut dem i ett annat rum" (Speciallärare). Genom att personalen kunde 
engagera sig i enskilda barn och gruppverksamhet behövde det inte bli 
"så markant för barnen". Specialläraren arbetade också på många olika 
platser, i fritidshemmets lokaler, i det egna arbetsrummet, i klassrummet 
och i det grupprum som fanns tillgängligt.

En annan fördel med den utökade gruppverksamheten var att persona
len oförtrutet kunde arbeta vidare med förberedande aktiviteter för de 
barn som behövde längre tid på sig. Hur skall man kunna "hantera situa
tionen med barn som behöver mer tid i en vanlig klass med bara en 
lärare" (Speciallärare)? Specialläraren menade att sättet att se på och 
arbeta med de barn som speciallärare har ett särskilt ansvar för successivt 
förändrats under åren (jfr Skolöverstyrelsen, 1982) Tidigare har sådana 
svårigheter som bara är naturliga led i en utveckling kanske alltför ofta 
diagnostiserats som "särskilda svårigheter." Genom att möta varje enskilt 
barn där det befinner sig finns det egentligen;

"få barn som har specifika svårigheter. Det handlar mycket om mognad och hur mycket 
tid man får. Vi behöver olika tid. Den tiden borde vi kunna ge alla barn, det är ju det jag 
känner nu. Skillnaden nu är att vi har möjlighet att låta inlärningen ta längre tid" 
(Speciallärare).

Specialläraren uppgav sig också ha haft ett stöd från det övriga arbetslaget 
för detta synsätt och sätt att arbeta med barnen.
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"Skillnaden nu är också att vi vågar vänta ut bamen längre nu. Vi är många och vi blir 
tryggare då. Vore jag ensam klasslärare skulle jag inte våga vänta ut. Då skulle jag känna 
mig stressad och pressa dem mer. Nu är vi många och ser olika bitar i det här barnets ut
veckling. De bitama pekar oftast åt ett håll. Det kommer, men det kommer att ta tid".

Möjligheterna att bättre kunna ta tillvara naturliga inlärningstillfällen är 
också något som specialläraren framhåller i sammanhanget.

"Det är så många pusselbitar som på något sätt lagts dit i rätt läge, och plötsligt så läser 
de. Vi har insett, som arbetslag, att det inte är så viktigt hur vi undervisar, utan att man 
skall finnas till när de som bäst behöver det och är motiverade".

Utökningen av arbetslaget gjorde det också möjligt för specialläraren att i 
större utsträckning än tidigare arbeta med de mer försigkomna barnen, 
"det är ju  faktiskt så att i speciallärarens uppgifter ingår i mån av tid att 
även stimulera duktiga elever" (Speciallärare). Specialläraren fick u t
rymme att arbeta med att stimulera dessa barn i exempelvis problemlös
ning i smågrupper kring samverkan, läsning och skrivning. Det är viktigt 
för just de barnen "att känna att vi har tid med dem också". F ö r  
speciallärarens referensram var arbetet också viktigt, "spännvidden är bra 
att ha inombords".

I en årskurs 1 med enbart sjuåringar är det brukligt att räkna med avse
värda intra- och interindividuella skillnader i olika utvecklingsmässiga 
avseenden bland barnen (Diderichsen, Hansen & Thyssen, 1992; Persson, 
1993). I klasser med ökad åldersspridning, som i försöksklasserna, borde 
variationen vara ännu större. Personalen kunde också tidigt konstatera 
att avsevärda skillnader förelåg. Dessa skillnader var intressanta med av
seende på försöksverksamhetens intention att utveckla ett gemensamt 
arbetssätt som möter varje barn där det befinner sig oberoende av ålder. I 
samband med att försöksverksamheten avslutades inställde sig därför 
följande fråga om effekterna av det tillämpade arbetssättet: Vad hände 
med dessa av lärarna konstaterade skillnaderna under försöksverksam
heten?

Personalen var, även om de uttryckte sig på skilda sätt, helt överens om 
att samtliga barn gjort avsevärda och tillfredsställande framsteg i alla rele
vanta avseenden under försökstiden. Följande uttalande är ett exempel; 
"det är en tillväxt i alla avseenden för alla barn" (K lasslärare). Vid slutet 
av försöksverksamheten uppvisade inget av barnen grava brister eller 
svårigheter. Personalen gjorde den bedömningen att de barn som låg lågt 
från början uppvisat de relativt sett största framstegen. Framsteg som 
inledningsvis var måttliga men som sköt fart främst under första läsårets 
andra termin. "De kom igen enormt" (Klasslärare). Nivån i klasserna 
höjdes på ett för personalen tillfredställande sätt och spännvidden 
minskade. Personalen var däremot mycket försiktig i att uttala sig om 
vilken utveckling de förväntade sig för barnen i den fortsatta skolgången. 
De gav uttryck för en osäkerhet vad gäller den svåra avvägningen mellan 
anpassningen till bamen, som det mycket handlat om under försöksåren, 
och de krav som högre årskurser vanligtvis ställer.
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Sammanfattning och reflektion

Försöksverksamheten och de två studierna genomfördes efter det att be
slutet om införande av flexibel skolstart fattats av riksdagen. Av svaren 
på den enkät som tillställdes lågstadielärare, förskollärare och fritidspeda
goger i Piteå kommun framgår, att en klar majoritet inom varje yrkes
grupp hade samma uppfattningar; flertalet inom yrkesgrupperna 
föredrog sexåringar i en egen årskurs, någon form av yrkessammansatta 
arbetslag och att skoldagen och skollokalerna borde förändras från en 
traditionellt skolpräglad utform ning mot en mer förskole- eller 
fritidshemsliknande sådan.

Trots att en positiv inställning till yrkeskombinerade arbetslag var fram
trädande förelåg ändå skillnader mellan yrkesgrupperna. Förskollärarna 
och fritidspedagogerna valde arbetslag där alla tre yrkeskategorierna är re
presenterade som förstahandsval. Lågstadielärama valde detta alternativ 
först i tredje hand. En annan skillnad tenderade att vara relaterad till de 
tillfrågades ålder. Arbetslag med alla tre yrkesgrupperna representerade 
erhöll de högsta svarsandelama bland de yngre.

Även om samverkan i arbetslag tidigare vanligtvis skett inom yrkesho- 
mogena grupper, torde det ha stått klart för samtliga tillfrågade i enkätstu
dien, att tanken med arbetslag i det här sammanhanget förutsatte yrkes- 
övergripande samverkan.90 Det ligger därför nära till hands att se den in
ställning till arbetslag, som en majoritet inom var och en av yrkes
grupperna i Piteå intog, som ett ställningstagande för en samverkan över 
yrkesgruppsgränserna. Samverkan mellan yrkesgrupper kan följaktligen 
ses som något som de flesta såg fördelar med i den nya situationen med 
sexåringarnas inträde i skolan. Och inte bara fördelar för yrkesgrupperna 
själva utan i förlängningen även för sexåringarna. Höga andelar av yrkes
grupperna gav företräde åt förändrade utformningar av skoldagarnas och 
skollokalernas u tform ning. Detta förhållande underbygger dels 
tolkningen att de flesta verkligen tog ställning för genomgripande förän
dringar, dels också att elevaspekter fanns med i bilden. Förändrade u t
formningar i dessa avseenden torde i hög grad vara relaterade till 
antaganden om sexåringarnas behov.

Flertalet tillfrågade grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger 
bröt mot traditionens makt i sina ställningstaganden (jfr Ljungblad, 1979; 
Gran, 1982; Haug, 1992). Den relativt stora minoritet bland lågstadielä- 
rarna som gav företräde åt enbart förskollärarna gjorde likaledes, i så 
motto att de ville upplåta plats åt förskollärarna inom skolans väggar. I 
ett annat avseende vidhöll de det traditionella; förskollärarna föreslogs få 
bibehålla sin ensamrätt över sexåringarna. Om det blev verklighet av 
ställningstagandet från den minoritet bland förskollärarna som gav före

90Tanken med arbetslag introducerades vad gäller lärare i och med läroplanen från 1969 
(Skolöverstyrelsen, 1969) och för barnomsorgens del med Bamstugeutredningens betänkan- 
den (SOU 1972:26 och 27; SOU 1974: 42).



112

träde åt den egna gruppen skulle följden också bli ett bevarande av en
samrätten och ett inträde i skolan för förskollärarna.

Är det då möjligt a tt tolka delstudiens resu lta t i term er av 
professionaliseringssträvanden inom yrkesgrupperna? Uppenbarligen 
såg en m ajoritet i yrkesgrupperna relativa fördelar med att välja 
samverkan. De såg fördelar med att den egna yrkesgruppen skulle finnas 
med i bilden när det nya området eller den nya domänen av sexåringar i 
skolan skulle öppnas. En majoritet i yrkesgrupperna sammantaget tog 
ställning för en allians med yrkesövergripande samverkan. Likaså ansåg 
en m ajoritet inom var och en av yrkesgrupperna att den egna 
yrkesgruppen skulle finnas med i denna allians.

Varje yrkesgrupp skulle i och för sig också tillförsäkras en medverkan om 
ett ställningstagande för enbart den egna gruppen blev realiserat. Två av 
de tre yrkesgrupperna skulle då emellertid ställas utanför. De andelar 
inom yrkesgrupperna som förespråkade samverkan kan på detta sätt tän
kas återspegla ett potentiellt hot mot att inte få möjlighet att medverka. 
Fritidspedagogerna, som i stor utsträckning förordade samverkan, gjorde 
detta måhända mot bakgrund av att de bedömde möjligheterna som be
gränsade för den egna gruppen att ensam vinna företräde. Detta var ett al
ternativ som heller ingen av de tillfrågade i de olika yrkesgrupperna för
ordade.

Den minoritet bland förskollärarna som gav företräde åt den egna grup
pen intog en annan ställning. De såg övervägande nackdelar eller hot 
med att gå in i en samverkan eller relativa fördelar med att ställa sig 
utanför. Syftet med deras hållning torde i första hand ha varit att markera 
den särställning som förskollärare traditionellt sett haft vad gäller 
sexåringar visavi de två övriga yrkesgrupperna. De valde med andra ord 
stängningsalternativet demarkation. De kan naturligtvis också ha haft i 
åtanke att en uteslutanderätt över sexåringarna kunde vara ett medel för 
att förstärka den egna yrkeskontrollen över området. Exkluderande inslag 
fanns kanske därmed också med i bilden. I detta speciella fall skulle deras 
ståndpunkt, om den realiserades, samtidigt leda till en öppning för 
förskollärarnas del med inträde i skolan. Motsvarande skulle också bli 
följden av den hållning som minoritetsgruppen bland lågstadielärarna 
intog. De förordade förskollärare som ensam grupp och därm ed en 
uppslutning kring de traditionella relationerna till de övriga yrkes
grupperna. På motsvarande sätt som minoriteten bland förskollärarna 
måste de ha sett mer av nackdelar eller hot med en samverkan eller mer 
av fördelar med att ställa sig utanför. Det förhållandet att skolan öppnas 
för förskollärare till följd av att de två grupperna valde stängning kan 
verka motsägelsefullt. Det fattade beslutet om flexibel skolstart innebär 
dock, oavsett ställningstagande, att förskollärare kommer med. Det enda 
som skulle ställa förskollärare utanför skolan vore om de helt utestäng
des från sexåringarna, ett alternativ som mycket få inom yrkesgrupperna 
förespråkade.



113

Det förhållandet att stängningsalternativ tenderade att väljas i större u t
sträckning bland äldre kan sannolikt sammanhänga med en ökad obenä
genhet till förändringar som är relaterad till antalet tjänsteår (jfr Dalin, 
1978; Angelöw, 1991; Egerbladh & Tiller, 1998). Ett sätt att se på saken är att 
äldre, på ett annat sätt än yngre, funnit sin plats i systemet och på detta 
vis fullgör den viktiga självbevarande uppgift som ingår i varje system 
(jfr Schon, 1971).

Vilka bevekelsegrunder hade då grupperna för sina ställningstaganden? 
Kanske såg majoriteten av lågstadielärarna och fritidspedagogerna förde
lar i en breddad yrkesbas med fler ålderskullar att verka inom. Flertalet 
bland förskollärarna och fritidspedagogerna såg möjligen i linje med vad 
Haug (1992) antog; fördelar av att få ett fotfäste inom skolan och dra nytta 
av den högre status som skolan traditionellt anses ha. Fördelar som för 
majoriteterna i så fall vägde över mot de eventuella nackdelar de såg. 
Minoriteterna bland lågstadielärarna och fritidspedagogerna såg måhända 
risker för att förlora prestige genom att arbeta med yngre barn. 
Minoriteten bland förskollärarna såg kanske företrädesvis nackdelar med 
att ge upp sin traditionella särställning och dela med sig av sexåringarna.

De pedagoger som deltog i försöksverksamheten i Piteå omgavs således 
av kollegor, där de flesta av dem intog en positiv inställning till yrkes- 
övergripande personalsamverkan. En positiv inställning uttryckt i vilja 
till samverkan har, enligt Sigurdsdotter Wiechel (1994), visat sig vara 
betydelsefull i sammanhanget. Teoretiska och empiriska studier har dock 
visat att positiva inställningar hos inblandade aktörer, i en omgivning 
som likaledes är positivt inställd, inte behöver leda till faktiska strä
vanden i linje med vad de är positiva till (se Krech, Crutchfield & 
Ballachey, 1962; Arnman & Jönsson, 1983; Municio, 1987a).

Den personal som medverkande i försöksverksamheten hade även de en 
uttalat positiv förhandsinställning till samverkan som kom till uttryck 
redan under förberedelsedagarna. Under den relativt korta tid som stod 
till buds, ansträngde sig personalen att finna en gemensam teoretisk och 
praktisk grund för samverkan som de senare bemödade sig om att vida
reutveckla. Trots nya krav, förväntningar och problem som personalen 
inledningsvis hade svårt att hantera, strävade de efter att finna varandra 
och en välfungerande form för samverkan. Genom en öppen diskussion 
i arbetslaget kring de predikament de ställdes inför sökte personalen 
finna gemensamma lösningar. De fann som regel även sådana som de 
kände sig tillfreds med eller i vart fall accepterade. Arbetslaget utvecklade 
mycket av arbetsformerna redan under det första försöksåret, ett år som 
de för övrigt upplevde som mycket arbetsamt. Till det andra året var 
också såväl klasserna som personalen mer samlade.

Medlemmarna i arbetslaget ansåg också att de lyckades väl i ambitionen 
att utveckla en beredskap för att möta åldersheterogena klasser. Detta 
kunde uppnås mycket tack vare att de i större utsträckning än tidigare 
kunde följa barnens hela dag i skolan eller i skolan och på fritidshemmet. 
Personalens personliga och yrkesmässiga kompetenser fogades samman i
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en bredare syn på barnen. Man försökte se till de enskilda barnen och 
ansåg att varje barn fick en extra omsorg till förmån för dess allsidiga 
utveckling. Man sade sig efter en tid ha slutat tänka på vilka som 
påbörjade sin skolgång som sexåringar respektive sjuåringar.

Försöksverksamheten omgavs inte bara av positiva inställningar till 
samverkan från kollegor på orten, utan även av stöd, krav och förvänt
ningar från många andra håll. Det kom många förfrågningar om besök 
från kollegor och massmediarepresentanter från olika delar av landet 
som speglade en bred nyfikenhet eller brett intresse för verksamheten. 
Personalen var också väl medveten om det stöd verksamheten erhöll 
från de fackliga organisationerna och kommunen. Likaså om den bety
delse den sistnämnda tillmätte utvecklingsverksamheten för den fram
tida utvecklingen. Det intresse och det engagemang föräldrarna uppvi
sade var också någonting påtagligt för personalen. En rad yttre faktorer 
kom på detta sätt att påverka personalen. Framför allt i inledningen av 
försöksverksamheten uppfattades dessa faktorer som påfrestande.

Andra yttre faktorer som forskare på området framställt som hindrande, 
exempelvis bakgrund i skilda utbildningar, erfarenheter från skilda tradi
tioner och olikheter i synsätt på barn och barns utveckling (jfr Ljungblad, 
1979; Gran, 1982; Kärrby, 1982; Åhman; 1984), försökte personalen snarare 
att överbrygga och ta tillvara på som positiva bidrag. Däremot upplevde 
de exempelvis olikheter i avtal beträffande löner och framförallt arbetstid 
som orättvisa och hindrande. Skillnader i arbetstid framhölls som en vä
sentlig faktor för att man i arbetslaget till exempel inte kunde träffas i 
önskvärd utsträckning. Löneskillnaderna såg de mer som någonting de 
räknade med skulle vålla problem i framtiden om samverkan skulle 
permanentas och inte för projektet som sådant. Det hör till saken att per
sonalen gick in i försöksverksamheten väl medvetna om att då gällande 
avtal skulle tillämpas. De fackliga organisationerna hade inte beviljat för
ändrade villkor för försöksverksamheten.

Av personalens uttalanden framstår emellertid inte utifrån kommande 
önskemål och krav som avgörande drivkrafter för deras agerande. 
Medlemmarna i arbetslaget var heller inte, i likhet med de av Rönner- 
man (1993) studerade lågstadielärama, särskilt intresserade av att byta 
yrke och avancera till skolledartjänster eller administrativa tjänster. De
ras strävan sammanföll med det intresse lågstadielärama uppvisade i 
Rönnermans studie, intresset av att utveckla färdigheter. De var, uttryckt 
med Rönnermans terminologi, mer intresserade av en karriär med hori
sontell innebörd än en vertikal sådan. Jämfört med Rönnermans studie 
kan dock en betydelsefull skillnad noteras. För att utveckla sin 
professionalism  inom det nya yrkesom rådet framhöll personalen i 
arbetslaget just samverkan, ofta i sådana ordalag att den kunde uppfattas 
som ett betydelsefullt mål i sig.91 De betonade samverkan för en gemen

91 Flising (1995) har framhållit att det är vanligt i projektbeskrivningar och andra 
måldokument att syften formuleras på flera olika nivåer, vilket får till följd att medlen 
för att uppnå huvudsyftena blir till egna syften.
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sam kollektiv utveckling i motsats till den strävan efter samarbete för 
personlig individuell utveckling som Rönnerman fann i sin studie.92 I 
sina uttalanden om verksamheten och dess utveckling uttryckte de sig 
genomgående i vi-termer och inbegrep då de medlemmar i arbetslaget 
som representerade andra yrkeskategorier.

Det kan naturligtvis diskuteras i vilken utsträckning personalen verkli
gen lyckades i sina ambitioner att utveckla det gemensamma arbetssättet. 
Likaså kan diskuteras i hur hög grad personalen lyckades utveckla en 
utvidgad professionalism  (jfr Fredriksson, 1993). Det kan också 
ifrågasättas om de verkligen medverkade på lika villkor i verksamheten 
(jfr Haug, 1992). Inledningsvis, innan personalen från fritidshemmet 
kommit in i verksamheten i skolan och samverkan i arbetslaget för
djupats, spelade läram a i kraft av erfarenhet mer dominerande roller. 
Denna rollfördelning utjämnades dock med tiden. Dock kvarstår som en 
första slutsats, att det fanns en grundläggande strävan efter en optimal 
samverkan i syfte att erövra den nya domänen av sexåringar i skolan. 
Medlemmarna i arbetslaget valde handlingsalternativet allians.

Den påtagliga horisontella inriktningen i personalens handlingsval fram
står för mig som högst intressant. En allians mellan låstadielärare, för
skollärare och fritidspedagoger innebär en allians mellan yrkesgrupper 
som står varandra positioneilt sett förhållandevis nära. Yrkesgrupperna 
valde en mer horisontellt riktad allians i avsikt att tillsammans erövra 
det nya reviret. Detta förhållande skiljer sig från Selanders (1989b) 
definition av alliansbegreppet (jfr kapitel 6). Selander menade att en 
yrkesgrupp kan söka allians med andra yrkesgrupper i syfte att vinna 
tillräcklig kraft för, att som enskild yrkesgrupp kunna hägna in ett 
territorium. Det är heller inte lätt att ur Selanders definition utläsa i 
vilken utsträckning han bibehållit den horisontella dimension, som var 
så framträdande i hans tidigare benämning "go-west strategi” (jfr kapitel 
6). Enligt min mening ger utfallet av studien en klar indikation om att 
det, i likhet med vad Witz (1992) fört fram beträffande stängning, också 
går att urskilja en horisontell dimension vad gäller allians. Förutom att 
söka allians med vad som befinner sig statusmässigt överordnat, bör såle

92Tre begrepp som i litteraturen inte använts på entydiga sätt är centrala i samman
hanget; samverkan, samarbete och integration (Gran, 1982). Med samverkan avses när 
olika enheter fyller delvis olika funktioner, men verkar i samma riktning och med samma 
övergripande syfte (Gummesson, Flising, Qvarsell & Wener, 1992; Fredriksson, 1993; 
Flising, 1995; Christersson, 1995). Samverkan kan ske på olika nivåer, individ-, grupp- 
och systemnivå (Gran, 1992). Två generella målsättningar har ofta framhållits som ge
mensamma vid samverkan; att utveckla en bra verksamhet för barnen och ett effektivt re
sursutnyttjande (Flising, 1995). Beträffande barnen har begrepp som kontinuitet, helhets
syn och trygghet betonats (Wiechel, 1994). Med samarbete avses när olika verksamheter 
fyller delvis olika funktioner, men har kontakter med varandra och arbetar tillsammans 
med vissa delar av verksamheten (Flising, 1995; Gummesson, Flising, Qvarsell & Wener, 
1992) (Jfr Utbildningsdepartementet, 1994). Vid samarbete betonas därmed inte det gemen
samma målet på samma sätt som vid samverkan. Med integration avses sammansmältning 
av olikartade delar till en helhet ofta med tonvikt på utjämning av skillnader. 
Integration har ofta berört aspekter som innehåll, lokaler, organisation och ekonomi 
(SOU 1991:54; Fredriksson, 1993).
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des också horisontell allians med statusmässigt näraliggande grupper 
vara ett möjligt handlingsalternativ. Detta för att utnyttja någon tillgång 
som en allianspartner är i besittning av och som antas kunna gynna de 
egna intressena. Det kan exempelvis gälla en efterfrågad yrkeskompetens 
som kompletterar den egna eller en anknytning till forskning som den 
egna yrkesgruppen saknar.93 Som en andra slutsats vill jag således hävda 
att allians också kan inbegripa en horisontell dimension.

Personalens uttalade strävan att utveckla gemensamma färdigheter visar 
på, som en tredje slutsats, att deras professionaliseringssträvanden även 
hade en tydlig inriktning mot kompetens (jfr kap 1). Med handlingsvalet 
horisontell allians, med såväl sociala som kognitiva attribut, strävade de 
efter att utveckla den kollektiva kompetensen. Socialt eftersträvade de en 
optimal yrkesmässig interaktion inom arbetslaget, kognitivt handlade det 
om att sammanföra de olika kompetenserna till en helhet. Personalen 
vände sig till forskare och tog del av aktuell forskning i sina strävanden 
efter att finna en ny kunskapsbas från vilken de kunde utveckla det nya 
gemensamma arbetssättet. Medlemmarna i arbetslaget sökte således inte 
efter att utnyttja någon viss parts högre mått av kunskap. Exempelvis, 
vilket hade varit fullt möjligt, att övriga utnyttjade grundskollärarnas 
traditionellt sett större närhet till vetenskaplig kunskap som språngbräda 
för egna intressen (jfr Selander, 1989b; Haug, 1992). Däremot innehöll de
ras professionaliseringssträvanden, som en fjärde slutsats, en inriktning 
mot kompetens och status i andra avseenden (jfr kapital 1). Socialt och 
kognitivt eftersträvade de att vinna legitimitet för sin verksamhet. Med
lemmarna ville vinna sådan auktoritet att de gavs möjlighet att påverka 
den framtida utvecklingen.

Medlemmarna i arbetslaget vann också ett visst erkännande för vad de 
lyckades uppnå.94 När försöksverksamheten närmade sig sitt slut fördes 
en diskussion mellan arbetslagets medlemmar och deras skolledare om 
hur framtiden skulle te sig. Arbetslaget ville definitivt inte återgå till de 
tjänsteförhållanden som rådde före försöket. De ville och fick också, uti
från erfarenheterna från försöksverksamheten, vara med och påverka 
den framtida utvecklingen. Huvudtanken i den diskussion som fördes 
byggde i likhet med försöksverksamheten på en fortsatt kontinuerlig

93 Så kallat nätverksbyggande har sociala och kognitiva inslag som för mig får dessa att 
framstå som ett aktuellt exempel på en mer horisontell strategi.
94Av utvärderingen av försöksverksamheten framgick bland annat att samtliga föräldrar 
som besvarade en enkät, tyckte att försöksverksamheten helt eller delvis motsvarade de
ras förväntningar (Lind, 1994). Alla föräldrar uttryckte sig även positivt om att deras bam  
fick möta olika yrkeskategorier under sina första två skolår. Av föräldrarna hade 61 pro
cent kvar samma inställning till skolstart för sexåringar, som de hade när försöksverksam
heten startade. Övriga 39 procent ändrade uppfattning i positiv riktning, ingen förälder 
intog en mer negativ inställning. Av synpunkter som alla de 35 barnen avgav på skolan och 
dess verksamhet mer allmänt framgick att de Överlag var klart positiva till olika ämnen 
och aktiviteter. Barnen var framför allt positiva till den personal som arbetade i skolan.



117

samverkan mellan yrkesgrupperna.95 Det förslag som utkristalliserades 
innebar i korthet att åldershomogena klasser skulle bildas på förskolan 
det år barnen var sex år gamla. De två första åren tänktes arbetslaget bestå 
av alla tre yrkeskategorierna, således med tjänst för såväl fritidspedagog 
som lågstadielärare inom förskolans verksamhet. Åren tre och fyra skulle 
arbetslaget bestå av lågstadielärare och fritidspedagog. Förskolläraren 
skulle med andra ord börja om efter två år i ett nytt arbetslag med samma 
sammansättning av yrkeskategorier för att återkomma till det ursprung
liga arbetslaghet efter ytterligare två år. Efter försökstidens slut kom också 
huvuddragen i detta förslag att realiseras, dock i en mer begränsad om
fattning av främst ekonomiska skäl. Det av olika personalkategorier 
sammansatta arbetslaget lyckades på detta sätt vinna ett begränsat lokalt 
tolkningsföreträde och erövra den nya domänen av sexåringar i skolan.

Intresset för samverkan ökade under försökstiden även hos kollegorna 
inom rektorom rådet och b idrog  till att den tid igare  näm nda 
fortbildningskursen kom till stånd. Tanken var att också de skulle bilda 
yrkesövergripande arbetslag och ingå i den framtida modellen. Tilläggas 
kan att erfarenheterna från försöksverksamheten, förutom i denna 
fortbildningskurs, kom att utgöra del i fortbildning även för annan 
personal inom kommunen. Däremot kom försöksverksamheten att spela 
en blygsam roll vad gäller utformningen av verksamheten inom andra 
rektorsområden i kommunen (jfr Haug, 1992). Bland annat hade de 
ekonomiska förutsättningarna, för att även i andra rektorsområden reali
sera en m otsvarande verksamhet, kraftigt reducerats under den tids
period som försöksverksamheten varade.

Överensstämmelse och pålitlighet

Delstudien hade till syfte att kartlägga uppfattningar om samverkan vid 
skolstart för sexåringar. Studien avgränsades till populationen lågstadie
lärare, förskollärare och fritidspedagoger anställda inom Piteå kommun. 
Urvalen av de personer till vilka postenkäten skickades gjordes från ett 
tämligen tillförlitligt underlagsmaterial. Underlagsmaterialet medgav ur
val med en såväl representativ geografisk spridning som fördelning över 
olika åldersgrupper inom yrkena. Beträffande storlek omfattade urvalen 
ungefär en tredjedel av kommunens fritidspedagoger och lågstadielärare 
och drygt en niondel av förskollärarna.

Storleken på urvalen bedömdes på förhand vara tillräckliga. Det visade 
sig emellertid att vissa personer i urvalet av förskollärare endast arbetat 
med yngre barn. De uppgav att de av den anledningen inte varit närmare 
berörda av frågor kring skolstart för sexåringar. Detta förhållande 
resulterade oväntat i ett bortfall inom gruppen. Bortfallet var oväntat 
mot bakgrund av att sexåringarna, till skillnad från de två övriga 
yrkesgrupperna, nära ingått i förskollärarnas intresseområde utbildnings-

95I bakgrunden för diskussionen låg även direktiven till den utredning om förlängd skol
gång och sänkt skolpliktsålder som då tillsatts (Dir 1993:39).
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och yrkesmässigt sett. Uppenbarligen hade vissa av dem ändå inte reflek
terat djupare över just skolgång för sexåringar.

Bergman och W ärneryd (1982) har framhållit att även svarskvaliteten, 
förutom bortfallsnivån, är starkt relaterad till undersökningens relevans 
vid postenkätundersökningar. Kvaliteten är beroende av hur nära de frå
gor som ställs berör centrala intresseområden hos uppgiftslämnarna. Den 
icke förutsedda lägre relevansen som studien hade för vissa förskollärare, 
torde därför också ha resulterat i att en okänd andel svar från dessa inte 
byggde på välgrundad eftertanke. En sådan brist kunde naturligtvis också 
föreligga i de svar som erhölls från de två övriga grupperna.

För att vara en postenkätundersökning var emellertid svarsfrekvensen 
totalt sett, och även sett över de olika yrkesgrupperna, jämförelsevis hög 
(Bergman & Wärneryd, 1982; Fink & Kosecoff, 1985).96 Enkätstudiens till
förlitlighet, vad gäller urval och bortfall, torde vara relativt tillfredstäl
lande beträffande grupperna lågstadielärare och fritidspedagoger. En hö
gre grad av tillförlitlighet kunde ha uppnåtts beträffande förskollärarna, 
om de effekter som sannolikt blev följderna av urvalets tidigare nämnda 
sammansättning närm are blivit belysta. En sådan belysning hade dock 
krävt ett större urval.97 En viss inverkan på utfallet torde också den så 
kallade John-Henry effekten ha haft (Cook & Campbell, 1979).98 Yrkes
grupperna var väl medvetna om att utfallet för den egna gruppen skulle 
komma att jämföras med utfallet från de övriga grupperna. De kände 
också väl till vilka intentioner exempelvis kommunen hade beträffande 
samverkan och att resultatet av studien skulle offentliggöras.

I inledningen av diskussionsavsnittet betraktades villigheten att ingå i ar
betslag som en direkt indikator på benägenheten till yrkesövergripande 
samverkan. Tanken var att benägenheten att förändra skoldagarnas och 
skollokalernas utformning också skulle fungera som indikatorer. Att 
förändringsdispositionen i dessa avseenden kunde ses som mer indirekta 
indikatorer och bidra till att begränsa vad som i begreppsvaliditetssam- 
manhang brukar benämnas "mono-operation bias" (se Cook & Campbell, 
1979). De som tog ställning för arbetslag tog också i hög grad ställning för 
nya utformningar av skoldagen och skollokalerna. Beträffande skoldagen 
tog de klar ställning för en helt ny icke-existerande utformning. De som 
inte tog ställning för arbetslag ville å andra sidan i hög grad bara överföra

96Bergman och Wärneryd (1982) menade att bortfallet i en postenkätundersökning van
ligtvis är högre än i en intervjuundersökning. I Statistiska Centralbyråns så kallade 
Omnibusundersökningar uppnåddes en svarsfrekvens efter tre påminnelser på 70 procent. 
En vägd andel efter telefonuppföljning uppgick till 85 procent, vilket de menade svarade 
bra mot en renodlad intervjuundersökning. Fink och Kosecoff (1985) har fört ett resonemang 
om svarsfrekvens vid survey-undersökningar med utgångspunkt från en vanligt 
förekommande svarsandel om 75 procent.
97Fink och Kosecoff (1985) har gett anvisningar om hur den utifrån statistiska grunder 
nödvändiga storleken på ett sample kan beräknas i de fall då en antagen variabel, uppde
lad på två grupper av variabelvärden, har betydelse för utfallet i en studie.
98Cook och Campbell (1979) menade att försökspersoner påverkas av att de är medvetna 
om att de jämförs med andra.
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förskolans traditionella utformningar i de nämnda avseendena. De ställ
ningstaganden som gjordes till skoldagens respektive skollokalernas u t
formning underbygger på detta sätt resultaten som erhölls vad gäller in
ställningen till arbetslag och samverkan. Beträffande begreppsvaliditeten 
i övrigt kan konstateras, att andelen ej-svar på enkätens olika delfrågor 
genomgående var låg. Förskollärarna hade till exempel, mot bakgrund av 
vad som tidigare nämnts om undersökningens relevans, den högsta an
delen ej-svar bland yrkesgrupperna endast på frågan om vem eller vilka 
som bör arbeta med sexåringarna i skolan. I kommentarerna i anslutning 
till enkäten och vid telefonpåminnelserna framkom inga som helst pro
blem med vad frågorna avsåg.

Syftet med studien var endast att kunna generalisera till den definierade 
populationen och inte över denna. Resultatet av studien torde väl av
spegla de uppfattningar kring skolstart för sexåringar som fanns bland 
lågstadielärare och fritidspedagoger i Piteå vid tidpunkten för studiens 
genom förande. Beträffande förskollärarna är överensstäm m elsen 
sannolikt lägre, till följd av den tidigare omnämnda lägre relevansen 
som studien oväntat hade för dessa.

Personalens beskrivningar av och uppfattningar om sitt agerande under 
försöksverksamheten, som de kom till uttryck vid intervjuer och samtal, 
blev föremål för tolkningar. Personalens utsagor tolkades, främst i efter
hand, i relation till de teoretiska begreppen stängning och allians. Be
dömningen av huvudstudiens överensstämmelse och pålitlighet blir 
därmed avhängig bland annat hur väl personalens utsagor överens
stämmer m ed verkligheten, forskarens förmåga att kunna tolka 
utsagorna i relation till de teoretiska begreppen och hur tillförlitliga tolk
ningarna kan bedömas vara (jfr Uljens, 1989).

Av skäl som tidigare redovisats kom beskrivningarna av och uppfatt
ningarna om personalens strävanden under försöksverksamheten att i 
stor utsträckning bygga på uppgifter endast från dem själva. Ambitionen 
var, enligt principen "den som är berörd skall bli hörd" (Tiller, ej daterat, 
min översättning), att fånga inriktningen på strävandena inom arbetsla
get och deras personliga uppfattningar om dessa strävanden. Den närhet 
jag själv hade, i egenskap av lärarutbildare för de personalkategorier som 
berördes av studien, underlättade detta arbete. Närheten underlättade be
dömningar av i vilken utsträckning personalen verkligen talade om 
samma sak, om samma område. Arbetet underlättades också av att de 
områden som behandlades framhölls som centrala sådana av de flesta 
inom personalgruppen. De uttalade sig emellertid på skilda sätt inom de 
olika områdena de refererade till; ibland konkret, medvetet och med ef
tertanke utifrån sina olika yrkesmässiga och personliga utgångspunkter; 
ibland mer spontant och oreflekterat. De gav då och då fylliga och ordrika 
uttalanden och stundom korta och precisa sådana. I utsagorna kom där
med fem olika individers beskrivningar av och uppfattningar om olika 
skeenden eller förhållanden att brytas mot varandra. Den förhand- 
skännedom jag hade om mycket av det specifika som gällde för de olika 
yrkesområdena och hur representanter för de olika yrkesgrupperna bru
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kade resonera om de områden som behandlades, underlättade för mig 
många gånger att uppfatta det som emellanåt doldes under ytan på det 
sagda.

De fördelar som en egen erfarenhet för med sig inbegriper emellertid 
samtidigt en problematik. Svårigheten att kunna dra nytta av de fördelar 
som närheten medger och samtidigt hålla distans och förhålla sig kritisk 
till det som studeras. I det aktuella fallet accentuerades dessa svårigheter 
dessutom av de olika roller jag iklädde mig under försökstiden som an
svarig för utvärderingen och m edverkande vid fortbildningsinsatser. 
Frågan om relationen närhet och distans och dubbla roller har uppm ärk
sammats och problematiserats av en rad olika forskare." Utöver en all
mänt självkritisk hållning har ansträngningar för att bygga in kriterier 
framhållits för att bidra till att göra den ofrånkomliga subjektiviteten mer 
hanterbar (jfr Brändström & Wiklund, 1995).

Ett kriterium på graden av intem validitet är i vilken utsträckning de u t
sagor personalen gjorde överensstämde med hur begreppen stängning 
och allians definierats. Genom att jämföra olika utsagor kring samma sa
ker med varandra, till en början i relation till både stängning och allians, 
började successivt ett likartat mönster av strävan mot horisontell allians 
att framträda. Ett mönster som bibehölls och förstärktes när även för 
personalen mer problematiska eller svårbem ästrade situationer eller 
skeenden behandlades. Tillämpningen av alliansbegreppet gav på detta 
sätt, enligt min mening, en ökad förståelse för personalens agerande 
under försöksverksamheten. Begreppet hade med andra ord ett förkla
rings- eller förståelsevärde. Det bör också framhållas, med reservation för 
att ställningstaganden och faktisk handling inte alltid sammanfaller, att 
personalens strävanden under försöksverksamheten väl överensstämde 
med de ställningstaganden som majoriteten av deras kollegor på orten 
gjorde. Överensstäm m elsen underbyggs också av vissa delar av 
utvärderingen, exempelvis föräldrarnas uttalanden om personalsam 
verkan (jfr Lind, 1994)

De fem personerna i arbetslaget fick, som tidigare nämnts, i efterhand be
döma ("respondent validation") hur de beskrivningar och tolkningar 
som redovisats av deras individuella och gemensamma strävanden 
överensstämde med deras egna uppfattningar. I en skala från 1 till 5 be
dömde en person överensstämmelsen som bra och de fyra resterande 
som mycket bra. I kommentarerna framhöll de överensstämmelsen spe
ciellt god vad gäller beskrivningen av exempelvis deras förhandsinställ- 
ningar och deras inställning till samverkan i arbetslag. Min tolkning, att 
deras strävan var en strävan efter en optimal samverkan för en kollektiv 
utveckling och för barnens bästa, skrev samtliga under på.

99Bogdan & Biklen (1982) uppmärksammade problemet med forskaren som "the key in
strument". Patton (1988) uppmärksammade det skifte mellan närhet och distans som finns 
inbyggd i arbetsgångens växlingar mellan bland annat delar och helheter, mellan empiri 
och teori. Patton diskuterade också frågan om objektivitet och subjektivitet i en jämförelse 
mellan tillämpning av kvantitativa och kvalitativa metoder vid utvärderingar.
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"Det du skriver om allians och om processen i arbetet stämmer verkligen bra. Det var vik
tigt för oss eftersom vi dels kände starkt för varandra och dels för att det enda konkreta vi 
hade att stödja oss på var våra egna kompetenser".

Vad gäller brister i överensstämmelsen framhåller samtliga att de inte 
upplevde ett sådant direkt stöd från den centrala skolledningen, de fack
liga organisationerna och kollegorna på orten att det påverkade dem i po
sitiv riktning. Snarare att intresse, förväntningar och krav från dessa håll 
upplevdes som i viss utsträckning påfrestande.

Trots alla reservationer som kan göras mot förfaringssättet "respondent 
validation" menar jag, att personalens efterhandsbedömningar kan till
mätas ett värde.100 Den kvalitativa ansatsen tillmäter informanternas 
uppfattningar en stor betydelse under genomförandet av en studie. En 
betydelse som åtminstone i viss utsträckning borde kvarstå om de erbjuds 
möjligheter att i efterhand bedöma tolkningar av studiens utfall. 
Förutsättningarna för subjekten att göra efterhandsbedömningar var 
också gynnsamma i detta fall, studien var rumsligt avgränsad och samt
liga informanter var delaktiga i alla dess delar. Det torde knappast heller 
ha legat i deras intresse att sådana beskrivningar och tolkningar vidare
förmedias, som inte överensstämmer med deras genuina uppfattningar.

Det primära intresset med studien berör frågan om teoretisk generaliser- 
barhet (jfr Patton, 1988). Ett enskilt skeende studerades i syfte att belysa an
vändbarheten av begreppen för tolkning och ökad förståelse. Ett vederta
get antagande och synsätt inom kvalitativt inriktad forskning är att kun
skap och förståelse som erhålls inom en kontext kan bidra till ökad för
ståelse inom en annan liknande kontext (Patton, 1988; Egerbladh, 1992). 
Den ökade förståelse för personalens strävanden, som jag menar att 
främst det teoretiska begreppet horisontell allians bidrog till i denna 
studie, ger därmed vid handen en möjlig och fruktbar användbarhet 
även i andra sammanhang.

Larsson (1994) framhöll att respondentema kan ha många andra skäl att falsifiera 
tolkningarna än att de saknar förankring i verkligheten. De kan till exempel vara känslo
mässigt illa berörda av tolkningarna.
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KAPITEL 8

Puffi -  Pedagogisk utvecklingsverksamhet för finskspråkiga 
elever i den svenska grundskolan.

Den överenskommelse som träffades 1954 om en gemensam nordisk ar
betsmarknad bidrog tillsammans med passfriheten inom Norden aktivt 
till en ökad invandring till Sverige från de övriga nordiska länderna och 
främst från Finland. Finländare utgjorde ungefär hälften av den totala år
liga invandringen fram till 1971 (Johansson, 1993). Frånsett åren 1971-1974 
har invandringen från Finland gett ett nettoöverskott ända fram till 1981, 
varefter en minskning har skett (ibid). Från mitten av 1970-talet ändrade 
invandringen karaktär genom en ökning av flyktingar och deras anhö
riga. Även tiden därefter är dock finländarna den största gruppen av den 
utländska arbetskraften i Sverige. Invandringen från Finland har natur
ligtvis avspeglat sig i elevsammansättningen i den svenska grundsko
lan .101

Under 1960-talet fick invandrarelever för första gången möjligheter till 
undervisning i och på sitt hemspråk inom den svenska skolan och skol
frågor rörande invandrare började alltm er att uppm ärksam m as.102 
Eftersom de finska eleverna redan då var många, kom debatten i hög grad 
att beröra dessa. Samarbetet kring skolfrågor mellan Finland och Sverige 
utvecklades och formaliserades 1967 genom tillkomsten av Finsk-svenska 
utbildningsrådet. Invandrarutredningens förslag ledde till att flera refor
mer genomfördes (SOU 1974:69). Begreppen "hemspråksundervisning" 
och senare "svenska som andraspråk (Sv-2)" introducerades i skolans 
terminologi.103 De åtgärder som vidtogs ledde till livliga diskussioner om 
den fortsatta inriktningen av invandrarundervisningen. Den forskning 
som bedrevs på området, av exempelvis Skutnabb-Kangas och Touko- 
maa, användes som argument i den debatt som fördes (Johansson, 1993). 
Debatten präglades av motsättningar och kanske främst frågan om under
visningsformer var ett stort tvisteämne.

Språk och kulturarvsutredningen tillsattes med uppgift att analysera och 
överväga frågor särskilt beträffande det finska språkets ställning (Dir

101 En undersökning som publicerades av Statistiska Centralbyrån 1990 visade exempelvis 
att var tredje invandrarelev, som våren 1988 gick i årskurs 9, hade finsk bakgrund 
(Johansson, 1993).
102Från 1962 kunde elever i kommuner med finskspråkig befolkning välja finska som till
valsämne i årskurserna 7 och 8 .1 våra mest invandrartäta kommuner började särskilda un
dervisningsformer att etableras omkring 1970 och verksamheten expanderade.
103Hemspråk uppträder som eget ämne för första gången i läroplanssammanhang i 1980 års 
läroplan för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1980). I läroplanen sades bland annat: "Syftet 
med undervisningen är vidare att eleverna senare skall kunna utveckla tvåspråkighet ... 
M ålet är a tt eleverna skall vilja , kunna och våga använda sitt  hemspråk i olika si
tuationer" (s 57).
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1981:49).104 Utredningen fann att finska som undervisningsspråk var möj
ligt att använda på låg- och mellanstadiet (SOU 1983:57). För högstadiets 
del föreslog utredningen, att svenska successivt skulle införas för att bli 
det huvudsakliga undervisningsspråket. Riksdagen fattade beslut som in
nebar att så kallade hemspråksklasser och sammansatta klasser fick an
ordnas på låg- och mellanstadiet (jfr Johansson, 1989). På högstadiet skulle 
dock undervisningen främst bedrivas på svenska. Utredningen föreslog 
också att särskilda utvecklingsenheter för undervisning av finskspråkiga 
elever skulle inrättas. Skolöverstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta riktlin
jer för en pedagogisk utvecklingsverksamhet. I beslutet slogs också fast att 
den finska gruppen skulle inta en särställning.105

Utvecklingsverksamhet

Skolöverstyrelsen formulerade 1985 riktlinjer för utvecklingsverksamhe
ten (Skolöverstyrelsen Dnr 257-85:273). I riktlinjerna betonades en 
inriktning på kvalitetsfrågor i den tvåspråkiga undervisningen. Syftet var 
"att genom systematiskt utvecklings- och uppföljningsarbete med särskild 
inriktning på kvalitetsfrågor i den tvåspråkiga undervisningen utveckla 
metoder, modeller och material som främjar tvåspråkighet och allsidig 
personlighetsutveckling" (s 1). Skolstyrelsen inom respektive kommun 
förväntades leda och samordna verksamheten. I riktlinjerna påmindes 
skolstyrelserna om ett åläggande ifråga om utvärdering. I utvärderingen 
skulle särskilt frågor om elevernas språkutveckling och deras möjligheter 
till arbete och studier i Sverige och Finland belysas.

Pedagogisk utvecklingsverksamhet för finsktalande elever i den svenska 
grundskolan (Puffi) har sedan läsåret 1985/86 bedrivits i totalt arton kom
muner runt om i landet.106 De arton Puff i-kommunerna har satsat på 
olika utvecklingsprojekt som under åren varierat i antal inom och mel

I direktiven till utredningen förde regeringen fram två huvudskäl till att utredningen 
skulle överväga om finska språket borde ges en särskild ställning i förhållande till andra 
språk i den svenska grundskolan (Dir 1981:49). Det första skälet var att mer än en kvarts 
miljon människor i Sverige då var finsktalande. Det andra skälet var att särskilda åtgär
der kunde ses som ett led i det nordiska samarbetet. Utredningen fann ytterligare skäl utö
ver de som angavs i direktiven, dels våra länders gemensamma historia och dels in- och 
återvandringen mellan länderna.
■^Frågan om särställningen avgjordes dock inte slutgiltligt genom detta riksdagsbeslut. 
Den blev föremål för en återkommande diskussion ända fram till december 1994 då frågan 
avgjordes genom ett nytt beslut av riksdagen (se Utbildningsutskottets betänkande 1994/95: 
UbU4).
^^1 beslut av regeringen 1986 fick kommunerna Botkyrka, Göteborg, Haninge, Haparanda, 
Stockholm, Södertälje och Upplands Väsby medgivande om att bedriva utvecklingsverk
samhet på såväl låg- och mellanstadiet som högstadiet. Senare utökades kommunkretsen 
till att även omfatta Trollhättan, Huddinge, Upplands-Bro, Hallstahammar, Sundsvall, 
Eskilstuna, Olofström, Kalix, Luleå och Skövde. De fem första av dessa fick medgivande 
om försöksverksamhet även på högstadiet. Umeå kommun är den kommun, som senast an
slutit sig till verksamheten (SKOLFS 1991:25).
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lan kom m unerna.107 Projekten har också visat upp en diversifiering 
beträffande innehåll och inriktning.108

Forskning om hemspråkslärare

Hyltenstam och Tuomela (1996) konstaterade i en översikt att den forsk
ning och utvärderingsverksamhet i Sverige som berört hemspråksun- 
dervisning varit begränsad i förhållande till det antal elever som berörts 
av verksamheten och det omfång som hemspråksundervisningen fått. 
Forskningen och utvärderingsverksamheten har främst berört frågeställ
ningar om vilka faktorer som varit avgörande för att invandrarelever 
valt hemspråksundervisning, hur hemspråksreformen har implemente- 
rats, hur hemspråksundervisningen har organiserats och genomförts och 
vilka effekter den lett till.

Forskning inriktad mot hemspråkslärares arbetsvillkor och status har 
däremot varit sparsamt förekommande (jfr Öhlander, 1983; Tuomela, 
1990). Området har berörts av Enström (1984, 1987) inom det så kallade 
Sprins-projektet (Språkutvecklingen hos invandrarbarn i Sverige) och av 
Municio (1987a, 1987b) i hennes studier av implementeringen av hem
språksreformen. Området har dessutom behandlats i mindre studier av 
Öhlander (1983) och Tuomela (1990). Hemspråkslärare i finska har varit 
representerade i dessa arbeten som för övrigt främst berört förhållanden 
under 1970- och 1980-talen.

Sammantaget identifierade studierna en rad problem som hade sin 
främsta grund i organisationen av hemspråksundervisningen och det 
vida kompetensområde som hemspråkslärarna förväntades omspänna. 
Organisationsformen för hemspråksundervisningen hade en avgörande 
betydelse i flera avseenden (Municio, 1987a). Särskilt besvärliga villkor 
hade de hemspråkslärare vars elever gick i svenska klasser (ibid).109 
Antalet skolor som dessa lärare hade sin undervisning förlagd till varie
rade kraftig med ett för lärarna ofta förekommande ambulerande mellan 
olika skolor. Kringresandet m edförde en splittrad tjänstgöring och 
åtföljdes av stress och svårigheter att göra sig hemmastadda (Öhlander,

107Läsåret 1988/89 uppgick ansökningarna från kommunerna till drygt 4,5 miljoner kronor 
och tilldelningen blev 1,7 miljoner.
10Ä

Läsåret 1986/87 uppgick antalet delprojekt till 71, läsåret 1988/89 till 93 och läsåret 
1993/94 till 92. Projekten under läsåret 1986/87 inordnades av Johansson (1989) under tret
ton huvudrubriker, året efter i tio huvudrubriker. Läsåret 1993/94 inordnades de av mig 
under fjorton huvudrubriker, varav tre rubriker tillkommit sedan 1989 (Lind, 1995)
109Hemspråksundervisningen i svenska klasser var vanligen organiserad så att eleverna 
gick ifrån sin klass två timmar per vecka för denna undervisning. Hemspråksun
dervisningen som frivilligt ämne ersatte annan ordinarie undervisning. Vilka timmar som 
ersattes blev ett konkurrensproblem för hemspråksläraren, klassläraren och eleven att 
gemensamt lösa, ett problem som i realiteten oftare avgjordes av schematekniska än peda
gogiska skäl (Municio, 1987a) (jfr Enström, 1987; Tingbjöm, 1994).
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1983; Enström, 1984; Municio, 1987a).110 De tvingades ofta arbeta utan egna 
undervisningslokaler och blev anvisade mindre lämpliga sådana som 
exempelvis korridorer. Planeringen av den egna undervisningen försvå
rades. De förutsättningar saknades som gemensamma raster och en ge
mensam arbetsplats utgör för tillhörighet till en arbetsgenskap och för 
samarbete med finsktalande kollegor och andra lärarkollegor. Hem- 
språkslärarna upplevde också en bristande pedagogisk ledning (Öhlander, 
1983). Ingen ville riktigt ta ansvar för hemspråksundervisningen som 
dessutom saknade klara mål och riktlinjer för det dagliga arbetet. En brist 
på adekvata läromedel var dessutom framträdande.

Hemspråkslärare som arbetade i särskilda klasser hade dock i stort sett 
samma plats som svenska klasslärare i sina respektive kollegier (Municio, 
1987a). Trots detta deltog dessa mer permanenta hemspråkslärare inte i 
någon större utsträckning i samarbete med andra lärare. Generellt tycktes 
gälla att samarbete var ovanligt annat än vid praktiska arrangemang. 
Specifikt för hemspråkslärarna i finska var att dessa till följd av att ett 
stort elevunderlag oftare än andra hemspråkslärare kunde få full tjänst 
inom ett och samma rektorsområde. De finska eleverna kunde också 
oftare undervisas i grupper än enskilt. Lärarna i finska klasser hade 
vanligtvis också fler timmar i sin tjänst än lärare i andra språk.

Fram till början av 1980-talet var hemspråkslärarkåren heterogen med en 
skiftande undervisningsstandard beroende på faktorer som variationer i 
social och kulturell bakgrund, skiftande undervisningsmässiga kvalifika
tioner och kunskaper i såväl svenska som hemspråk (Enström, 1984). 
Andelen obehöriga lärare var tämligen stor och över hälften av lärarna 
hade dessutom annat förvärvsarbete vid sidan av sina hemspråkslärar- 
tjänster (ibid). Det kompetensområde hemspråkslärarna förväntades be
härska var stort, med bland annat studiehandledning i alla ämnen och 
stadier från förskolan genom grundskolan till gymnasiet (Enström, 1984). 
Två studier visade dock att de positiva sidorna övervägde i lärarnas in
ställning till sitt eget arbete (Öhlander, 1983; Enström, 1984). Lärarna upp
levde att de behövdes och kunde göra en insats, att de uträttade något 
värdefullt, att arbetet som lärare, kurator, tolk, vän och rådgivare var vik
tigt i förhållande till eleverna och deras familjer. Samtidigt uppfattade 
flera lärare sitt arbete som utsatt. De stod under ett starkt tryck från in- 
vandrarföräldrarna, invandrareleverna, invandrarorganisationerna och 
från de svenska kollegorna.

Öhlander (1983) genomförde en enkätundersökning i Malmöhus län som besvarades av 
85 hemspråkslärare varav tio var hemspråkslärare i finska. Enström (1984) genomförde sin 
studie i Nacka och Borås läsåret 1982/83. Av totalt cirka 150 hemspråkslärare i dessa två 
kommuner som representerade 35 olika hemspråk ingick 77 hemspråkslärare i finska. 
Enström intervjuade 33 hemspråkslärare, varav nitton behöriga och fjorton obehöriga. I den 
intervjuade gruppen ingick sex behöriga hemspråkslärare i finska. Municio (1987a) 
hämtade också sitt underlag från Nacka och Borås. Tuomela (1990) intervjuade fjorton av 
nitton hemspråkslärare i en kommun. De representerade elva olika språk, varav två 
undervisade i finska.
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Enström (1984) ansåg att lärarnas utsatthet främst var en följd av att det 
svenska samhället underskattade hemspråksundervisningens betydelse. 
Hon framhöll att invandrarspråk i Sverige sällan betraktats som en till
gång och att invandrarspråkens prestige därför var låg. Enström menade 
att ett grundläggande problem var "att hemspråksämnet saknar äm
nestradition i det svenska skolväsendet och att det därför ännu inte upp
nått en i jämförelse med andra ämnen jämställd status" (s 1). Flera av de 
hemspråkslärare som Municio (1987a) intervjuade gav också uttryck för 
hemspråksundervisningens låga status i elevernas och i de övriga lärar
nas ögon. Hemspråksläramas roll i skolan var oklar inte bara för andra lä
rare utan också för hemspråkslärarna själva. Municio hävdade att hem- 
språkslärarna i finska, när hemspråksreformen genomfördes 1977, hade 
en position inom skolan som präglades av maktlöshet. Även Tuomela 
(1990) framhöll att hemspråksundervisningen hade en låg status och att 
den låga statusen främst hade med organisationsformen att göra. Han me
nade att ett ämne som är "frivilligt för eleverna, ersätter ett annat ämne, 
bedrivs i olämpliga lokaler, saknar läromedel etc. får oftast till följd att det 
har låg status" (s 6). Många av hemspråkslärarna gav därför upp på olika 
sätt (Municio, 1987a). En del gav upp sina ambitioner i undervisningen, 
andra lät andra bestämma över den och ytterligare några bytte yrke. Trots 
dessa svårigheter fortsatte vissa med, som de själva såg det, att inom de 
organisationsramar som gavs söka uppnå målet om aktiv tvåspråkighet.

Förstudie - utvärdering av utvecklingsverksamhet

Enligt förordningen för utvecklingsverksamheten Puffi skulle den u t
värderas på sätt som skolöverstyrelsen bestämde (SÖ Dnr 257-85:273). 
Professor Henning Johansson vid dåvarande Högskolan i Luleå fick i 
uppdrag att svara för den centrala utvärderingen. Två delrapporter och en 
slutrapport har utkommit som ett led i detta arbete (Johansson 1989, 1993, 
1995).111 I de två delrapporterna har Johansson bland annat redovisat de 
tankegångar som bildat utgångspunkter för utvärderingen. Då rikt
linjerna betonade kvalitetsfrågorna i den tvåspråkiga undervisningen 
gjordes den pedagogiska praxisen till huvudföremål för utvärderingens 
intresse (Johansson, 1993).

Från det att utvecklingsverksamheten startade och framgent har kommu
nerna, till skolöverstyrelsen och senare också till skolverket, skickat in år
liga rapporter om utvecklingsverksamheten. Rapporterna har vanligen 
varit tämligen kortfattade, innehåll och aktiviteter i olika delprojekt har 
redovisats med åtföljande kostnader. För att få en mer samlad bild över 
hur verksamheten utvecklats, accentuerades önskemål från kom m u
nerna om en uppsum m ering av verksamheten. Samtidigt framfördes 
även önskemål om stöd för arbetet med detta. Kommunerna efterfrågade 
rådgivning, dels för uppsummeringen av verksamheten som helhet och

En sammanfattningsversion av den andra rapporten har utkommit i skolverkets rap
portserie (Skolverkets rapport nr 41,1993). Även slutrapporten har utkommit i en samman
fattningsversion (Skolverkets rapport nr 111,1996).
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dels också för utvärderingen av de olika delprojekten. Vad kommunerna 
eftersökte kan närmast beskrivas som "hjälp till självhjälp" i utvärde- 
ringsfrågor.

Under våren 1993 fick jag i uppdrag av skolverket att bistå försökskom- 
munerna med dessa uppgifter. Uppdraget, som i det här sammanhanget 
betraktas som en förstudie, omfattade olika delar. Först utarbetades en 
tankemodell, det vill säga en uppsättning principer för hur utvärderings
arbetet kunde eller borde genomföras (Lind, 1995). Därefter presenterades 
modellen vid besöksträffar i försökskommunerna.112 Uppföljningsbesök 
gjordes även i några kommuner. Arbetet avslutades med att det digra ma
terialet sammanställdes, bearbetades och analyserades. Resultatet av arbe
tet återfinns i den tidigare nämnda slutrapporten (Johansson, 1995).

Resultat av förstudie

Utvärderingsstudien som förstudie gav mig en bred information om u t
vecklingsprojektet Puffi och hemspråkslärarnas verksamhet i allmänhet 
och i de olika delprojekten. Studien berörde många olika förhållanden. 
Den resultatpresentation som följer har därför starkt begränsats och inrik
tats mot sådana förhållanden som är relevanta med hänsyn till avhand
lingens övergripande syfte.

Jag fann att att det fanns kvardröjande meningsmotsättningar i flera 
kommuner, främst kring organisationsformerna för undervisningen, 
när Puffi-verksamheten startade läsåret 1985/86. Puffi kom dock tidigt att 
fylla en viktig sammanhållande funktion för att legitimera och stimulera 
satsningar på de finskspråkiga eleverna i kommunerna. Motsättningarna 
överbryggades och tämligen generellt utvecklades ett till synes gynnsamt 
pedagogiskt klimat.113 I kommunerna utvecklades, med stöd från engage
rade och organiserade föräldrar och lokala pedagogiska ledare och besluts
fattare, en organisation och verksamhet avpassad till lokala förhållanden. 
Hemspråksundervisning i finska kom med tiden att bli en mer naturlig 
och accepterad del av skolan. Förändrade attityder och olika former av 
samarbete mellan klasser och lärare bidrog till en ömsesidigt ökad respekt 
och förståelse.

112Vid träffarna deltog kommunernas så kallade Puffi-samordnare och vanligen även rek
torer, projektledare och lärare som var engagerade i respektive kommuns projekt. Fjorton 
av de arton kommunerna besöktes, med övriga fyra kommuner hölls kontakter per telefon 
eller fax. Besöksträffarna varierade tidsmässigt från ett par timmar till en heldag. 
Antalet deltagare varierade också, från en person till mellan 30 och 40.
113Begreppen pedagogiskt klimat används i detta kapitel dels för att Johansson (1993) 
tillämpat begreppet i sina utgångspunkter för den centrala utvärderingen och dels för att 
hemspråkslärama själva använde sig av "klimat" eller "anda". Begreppen pedagogiskt 
klimat eller pedagogisk anda kan dock ifrågasättas. Egerbladh och Tiller (1998) har på
pekat att forskning om organisationers klimat ej förmått att ge djupare förklaringar om hur 
klimat uppstår, vidmakthålls och fungerar. Egerbladh och Tiller förordade begreppet 
kultur.
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Många kommunpolitiker och skolledare framhöll, mot bakgrund av his
toriska och geografiska skäl och gruppens relativa storlek, att det finska 
språket verkligen etablerat en särställning i deras kommuner. De fram
höll goda relationer till sina hemspråkslärare och hävdade att de finska 
hemspråkslärarnas och de tvåspråkiga klassernas status stärkts inom sko
lan och att deras status på många håll idag är jämställd med övriga lärares 
och klassers. Hemspråkslärarna själva var dock mer tveksamma. I många 
uttalanden från hemspråkslärarna framhölls goda samarbetsrelationer till 
de svenska lärama. Fortfarande krävdes dock av dem att motivera sin 
egen och de finska klassernas existens. Många föräldrar hävdade att någon 
särställning inte uppnåtts och uttryckte ett missnöje över att andra språk
grupper erhållit fler fördelar.

Lärarsituationen är några år in på 1990-talet tillfredställande i de flesta 
kommunerna med en stabil, erfaren och yrkeskunnig lärarkår. En viss 
brist på behöriga tvåspråkiga ämneslärare i naturorienterande ämnen på 
högstad iet finns dock fortfarande. M ånga hem språkslärare har 
kom pletterat sin utbildning med kurser på svenska högskolor och 
universitet. Flera kom muner har också gjort speciella fortbildnings- 
satsningar för sina hemspråkslärare, bland annat inom ramen för Puffi- 
verksam heten.

Under de första åren på 1990-talet har elevunderlaget avsevärt reducerats 
i kommunerna. Flera kommuner är nu tillbaka till ungefär det läge som 
rådde i slutet av 1970-talet. Minskningen av elevantalet, ansträngd 
ekonomi i kommunerna med minskande resurser och konkurrens med 
friskolor har stä llt organisationen och verksam heten inför nya 
utmaningar. Uppgifter, främst från storstadskommuner, visade på att 
många elever med rätt att delta i hemspråksundervisning riskerar att 
hamna utanför systemet. Kamp om resurser och en osäkerhet och oro 
inför framtiden präglar situationen för hemspråkslärarna på många håll.

Diskussion

Det pedagogiska klimatet är nära relaterat till frågan om det finska språ
kets särställning. Johansson (1989, 1993) har påtalat att det finska språkets 
särställning inte varit särskilt uttalad i Puffi-kommunerna. Summe
ringarna från kommunerna jävade inte detta konstaterande. Det ringa an
tal kommuner som framhöll särställningen, liksom den brist på klara och 
entydiga exempel på hur en medvetenhet om särställningen tagit sig u t
tryck i direkta förändringsåtgärder, kan tas som uttryck för att särställ
ningen inte var så markerad. Motsättningen mellan en särställning för 
det finska språket och internationalisering, som ett allmänt och övergri
pande mål inom skolan, verkade också kvarstå (jfr Johansson, 1993). 
Endast en kommun markerade särställningen som ett prioriterat område 
i sin kommunala skolplan. Spridda utsagor i kommunernas summ e
ringar antydde också, att hem språksundervisningen i finska har fått 
stryka på foten i jämförelsevis större utsträckning än annan skolverk
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samhet. Det samlade underlaget från kommunerna gav dock inga klara 
belägg i den ena eller andra riktningen.

En central fråga är hur mycket av utvecklingen som kan tillskrivas Puffi 
och hur mycket av utvecklingen som ändå skulle ha skett till följd av ge
nerella satsningar på hemspråksundervisning. Flera kommuner pekade 
på det symboliska värde som Puffi-satsningen inneburit. Kanske förhåller 
det sig så, att de mest positiva effekterna är att hänföra till Puffi som sig
nal, som markering av betydelsen av förändring och utveckling för hem- 
språkslärarna och hemspråksundervisning i allmänhet och för de finsk
språkiga eleverna i synnerhet. Kommunernas summeringar gav inga en
tydiga besked om hemspråkslärarnas i finska arbetssituation och status 
förändrats i någon bestämd riktning. Puffi som central utvecklingsverk
samhet har dock inneburit att kommunerna och deras hemspråkslärare 
erhållit en extra resurs för förändring. En resurs som kunnat användas på 
många olika sätt. I delprojekten, de pedagogiska utvecklingsarbetena, har 
hemspråkslärama exempelvis arbetat med ny teknik, nya arbetssätt och 
annan organisation. I flera fall har de blivit föregångare inom den skola 
eller på den ort de verkat. Hemspråkslärarnas eventuella professionalise- 
ringssträvanden under arbetet inom Puffi och vad dessa ledde till var 
därmed frågor som kvarstod efter förstudien att närmare besvara.

Överensstämmelse och pålitlighet

Det förelåg stora skillnader i det material som kommunerna redovisade 
till skolverket. Dels har förhållandena och utvecklingen i de arton Puffi- 
kommunerna varit olikartad och dels uppvisade kommunerna också 
olika ambitionsnivåer i rapporteringsarbetet.114 U nderlagsm aterialet 
varierade därför starkt i tillförlitlighet, innehåll, omfattning och djup. 
Den klart största bristen i förstudien berodde på det knapphändiga ma
terial som inlevererades av vissa kommuner.

Under de år som utvecklingsverksamheten Puffi pågått, har stora föränd
ringar skett i det svenska samhället och i de svenska skolorna. Med tanke 
på att fylligt material saknades från flera kommuner, kan således starkt 
ifrågasättas om informationen överensstämde med den komplexa verk
ligheten. Vissa avgränsade om råden eller aspekter blev täm ligen 
m ångsidigt och tillförlitligt belysta m edan andra försum m ades.115 
Förstudien som helhet kan således inte göra anspråk på att vara allsidig 
och uttömmande.

1^^En uppenbar brist på överensstämmelse mellan de centrala myndigheternas intentioner 
vad gäller dokumentation och utvärdering och hur dessa uppfattades av kommunerna 
medförde, att de resurser och ansträngningar som ledes ner på summeringsarbetet varierade 
inom och mellan kommunerna (jfr Johansson, 1993).
^^Som  exempel på områden som blivit relativt väl belysta kan nämnas hemspråksele- 
vemas betygsnivå, den andel av hemspråkselever som söker till gymnasieskolan och vilka 
linjer de vinner inträde på.
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De finska hemspråksläramas kontext

Tillkomsten och utvecklingen av hemspråksundervisningen i Sverige är 
relaterad till den stora kulturella, språkliga och etniska förändring som 
skett av samhället. I början av 1950-talet var Sverige ett relativt homogent 
samhälle med bara tre procent av befolkningen födda utom lands 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996). I början av 1990-talet utgjorde den första 
och andra generationens invandrare över en miljon av befolkningen 
(Statens Invandrarverk, 1990).

En förståelse för de finska hemspråksläramas strävanden kan enligt min 
mening endast göras mot bakgrund av den kontext i vilken de ingått och 
de förändringar som skett i denna kontext. Samhällsförhållandena, som 
de kommit till uttryck i den officiella hållningen till invandring och in
vandrare och inom skolpolitikens område, har i mötet med reella upp
fattningar på olika nivåer i samhället lett till att reformer eller åtgärder 
vidtagits beträffande hem språksundervisningen. Centrala åtgärder är 
hemspråksreformen från 1977, starten av den i detta samm anhang 
aktuella utvecklingsverksam heten Puffi läsåret 1985/1986 och de 
förändringar som till stor del kan tillskrivas Riksrevisionsverkets 
(RRV:s) utvärdering 1990 av hemspråksundervisningen i grundskolan. 
Dessa reformer och den organisation som tillskapats och delvis förändrats 
har påverkat hemspråksläramas praxis.

Under perioden fram till 1970-talets början präglades samhällets officiella 
ideologiska hållning till invandrare av ett assimilationstänkande och en 
strävan efter konformitet (Eriksson, 1994a; Peura, 1994; Hyltenstam & 
Tuomela, 1996; Arnberg, 1996).116 Satsningarna på undervisning på 
modersmålet och tvåspråkig undervisning var under denna tidsperiod 
också ytterst begränsade (Eriksson, 1994b). Efter en period dominerad av 
den så kallade smältdegelsprincipen har pluralism med integration mer 
framtonat i den officiella hållningen efter m itten av 1970-talet. En ny 
invandrar- och minoritetspolitik skapades som explicit tog avstånd från 
den dittills förda assimilationspolitiken (Peura, 1994).

Frågan är dock i vilken utsträckning den nya officiella ideologin verkli
gen fick en förankring bland den breda allmänheten och på olika nivåer 
inom skolan. Hyltenstam och Tuomela (1996) har framhållit att den 
svenska hemspråksundervisningen inramats av såväl en officiell ideo
logi, som ett mer oreflekterat tänkande hos individer på varierande 
nivåer i samhället.117 Hyltenstam och Tuomela hävdade exempelvis att 
pluralismen, trots sin ställning som officiell ideologi aldrig blev någon 
"folkideologi". De hävdade dessutom att hemspråksundervisningen i

■^För en utförlig förklaring av begrepp som assimileringspolitik, smältdegelsideologi och 
pluralistisk ideologi hänvisar jag till Schwarz (1971).
117Hyltenstam och Tuomela (1996) menade att beteckningen "oreflekterat" är befogat ef
tersom assimilation och pluralism tagits som självklarheter under rspektive period utan 
att närmare reflektera över de mer djupgående konsekvenserna för samhället och de en
skilda individerna.
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många sammanhang fått funktionen av "ställföreträdande markör", att 
olika inställningar till invandring och invandrare och till vårt lands 
kulturella och etniska utveckling kommit att fokuseras till hem- 
språksundervisningen och att kampen mellan assimilation och pluralism 
kom att föras just kring denna. Området fick en starkt värdeladdad 
karaktär och har därför beskrivits som ett politiskt-ideologiskt slagfält. 
Den debatt som förts kring forskningsresultat och de politiska förslag och 
beslut som legat till grund för verksamheten och dess utveckling måste 
därför även ses mot bakgrund dessa andra förhållningssätt och hur dessa 
manifesterats (ibid).

Hemspråksreformen 1977 markerade en omsvängning av den officiella 
skolpolitiken.118 Reformen syftade till att uppnå en avsevärd förändring 
av hemspråksverksamheten (Municio, 1987a; Tuomela, 1990; Hyltenstam 
& Tuomela, 1996). Kortfattat innehöll reformen bland annat nya idéer -  
en ny pedagogisk ideologi -  för verksamheten och nya skyldigheter för 
kommunerna med utökade statliga resurser. Den pedagogiska ideologin 
hade ambitionen att anlägga ett helhetsperspektiv på invandrarbarnens 
utveckling och betonade bland annat barnens första språk -  modersmålet 
-  som grund för att senare kunna utveckla en tvåspråkighet för tillhörig
het i två kulturer. Kommunerna blev skyldiga att anordna hemspråksun- 
dervisning och studiehandledning på hemspråket.119 Resurserna för hem- 
språksundervisning och studiehandledning beräknades bli fördubblade 
jämfört med läsåret 1974/75 (Municio, 1987a).120 Hemspråksreformen in
nebar att en ny personalkategori inom skolan tillskapades -  hemspråkslä
rare -  och egentliga tjänster för sådana inrättades.121 Behovet av hem
språkslärare blev akut. Skolöverstyrelsen var därför generös med att ge 
dispenser från behörighetskraven.122 Regeringen beslutade också 1977 om 
att upprätta en särskild hemspråkslärarutbildning, hemspråkslärarlinjen.

118För en utförlig information om hemspråksreformen vill jag hänvisa till Municio (1987a). 
Hemspråksreformen består sammantaget av ett betänkande, två propositioner och föränd
ringar som gjordes under riksdagsbehandlingen.
119Fram till 1985 var de elever vars hemspråk var ett levande inslag i hemmet berätti
gade att delta i hemspråksundervisning. Efter den tidpunkten blev endast de elever berät
tigade vars ena eller båda vårdnadshavare har ett annat förstaspråk än svenska och som  
använder detta språk som dagligt umgängesspråk med eleven. Samiska, tomedalsfinska 
och zigenska elever samt utländska adoptivbarn undantogs från denna snävare regel 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996).
l 20Läsåret 1977/78, det läsår inför vilket hemspråksreformen genomfördes, fanns exem
pelvis 300 hemspråksklasser i landet varav 210 finska (Jacobsen, 1981).
121Hemspråkslärama var formellt behöriga som så kallade lärare 22 att tjänstgöra i för
skolan, grundskolan, gymnasieskolan, grundläggande vuxenutbildning och komvux. 
Hemspråkslärama fick i jämförelse med andra lärargrupper ett omfattande arbetsfält, de 
skulle undervisa i och på hemspråk, ge studiehandledning och medverka vid socialt kon
taktarbete mellan skola och hem (Municio, 1987a; Tuomela, 1990).
l^ D å  krävdes cirka tre terminers tjänstgöring för att behörighet skulle ges, en tid som 
senare successivt utökades (Enström, 1984).
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Linjen var tvåårig och lärarna utbildades för att vara såväl språklärare 
som kulturtolkar.123

Hemspråksreformen 1977 och dess modell för hemspråksundervisning 
blev tidigt internationellt uppmärksammad som ett föredöme (Municio, 
1987a; Hyltenstam & Tuomela, 1996). Dels för att den var ett led i en poli
tik som syftade till integration och till ett pluralistiskt samhälle och dels 
för att hemspråksundervisningen var en för eleverna generell rättighet. 
Municio (1987a) liksom Hyltenstam och Tuomela (1996) konstaterade 
emellertid att verksamheten på lokal nivå de närmaste åren efter hem
språksreformen 1977 nästan inte alls förändrades.124 Endast en marginell 
anpassning av den gamla verksamheten skedde till reformens idéer. 
Hemspråkslärama gavs små möjligheter, i den verklighet de mötte ute i 
skolorna, att förverkliga den pedagogiska ideologi som gav modersmålet 
en avgörande betydelse för invandrarelevernas utveckling (Municio, 
1987a). De kunde inte påverka undervisningens organisation och i viss 
mån heller inte dess innehåll. Eleverna fick exempelvis inte den hem
språksundervisning och studiehandledning efter behov som reformen fö
reskrev. Elever med samma hemspråk fördes heller inte samman i klas
ser på skolorna för att skapa det enligt reformen önskvärda underlaget.125 
Hemspråksundervisningen blev en isolerad aktivitet vid sidan av den 
övriga undervisningen.

Municio (1987b) såg hemspråksreformen som exempel på en officiell poli
tik med karaktär av socialt program. Hemspråksreformen visade på svå
righeterna, i likhet med vad tidigare studier utvisat, att omvandla den 
form av politiska beslut som sociala program utgör till en pedagogisk 
praxis som m otsvarar intentionerna i program m en (jfr kapitel 2). 
Hyltenstam och Tuomela (1996) hävdade att det mest framträdande i den 
bild som erhållits via forskning, utvärderingar och andra beskrivningar 
av hemspråksundervisningen efter reformen är att det varit en verksam
het fylld med problem. Så problemfylld att de positiva sidorna undan
skymts. De menade också att få ansträngningar gjorts för att på allvar ta 
sig an problemen. Hyltenstam och Tuomela tolkade denna ovilja eller 
oförmåga som ett utslag av en i grunden låg prioritering av området från 
samhällets sida och att hemspråksundervisning infördes mer som en 
symbolhandling mot bakgrund av en ytlig pluralistisk ideologi än som ett 
steg mot en äkta pluralism.

Det som står i centrum för mitt intresse, utvecklingsverksamheten Puffi, 
som startade läsåret 1985/1986, och som jag återkommer till, kan dock ses

323Utbildning har sedan 1986 skett inom grundskollärarlinjens hemspråksvariant, en ut
bildning som till skillnad från den tidigare också förberett för undervisning i andra skol
ämnen än hemspråk (Jacobsen, 1981). Dessutom anordnades mellan åren 1975 och 1986 en 
särskild tvåspråkig låg- och mellanstadielärarutbildning för studerande med finska som  
modersmål. Totalt har 350 studerande utexaminerats från denna utbildning (Hyltenstam & 
Tuomela, 1996).
124Municio (1987a) genomförde större delen av sin undersökning under åren 1980-1983.
125Ett underlag om minst fyra hemspråkselever i varje grupp (Municio, 1987a).
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som en åtgärd från samhällets sida för att komma tillrätta med en del av 
problematiken.

Riksrevisionsverket (RRV) publicerade 1990 en utvärderingsrapport över 
invandrarundervisningen i grundskolan (Riksrevisionsverket, 1990). 
Rapporten presenterades samtidigt som regeringen i ett "krispaket" avise
rade nedskärningar av statsbidraget till hem språksundervisningen.126 
Rapporten kan därför ses som en del av en sparstrategi som initierades 
från centralt politiskt håll. En halvering av kostnaderna för hemspråks
undervisningen aviserades i budgetpropositionen i januari 1991 mot bak
grund av RRV:s rapport. Trots att riksdagen ej gav stöd åt den del av för
slaget som utpekade hemspråksundervisningen som sparobjekt, blev re
sultatet tydliga nedskärningar redan läsåret 1991-92.127 Planeringen i 
kommunerna hade redan skett mot bakgrund av regeringsförslaget när 
riksdagsbeslutet fattades (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Sparstrategin kan 
därför också tolkas som ett utslag av en förändrad hållning även från 
kommunalt politiskt håll. Hyltenstam och Tuomela (1996) som starkt kri
tiserat rapporten går till och med så långt att de menar att RRV-rapporten 
fick "större betydelse för den politiska hanteringen av området än någon 
annan genomgång" (s 23).128 Bestämmelserna för hem språksundervis
ningen (Regeringens proposition 1990/91:18) ändrades också 1991 på ett 
sådant sätt att kommunerna började att förlägga hemspråksundervisning, 
främst i så kallade sammansatta klasser, på tider utanför den ordinarie 
skoldagen och vanligen på sen eftermiddagstid (Hyltenstam & Tuomela, 
1996). Till detta kom också en fortsatt minskning av elevunderlaget till 
följd av att återflyttningen ökade i samband med den lågkonjunktur som 
infann sig vid denna tidpunkt. För många lärare blev resultatet en ökning 
av ambulerandet.

Organisatoriskt har hemspråkslärarnas tjänster genom åren sett mycket 
olika ut. Den begreppsapparat som hemspråkslärama själva tillämpar för 
att karaktärisera sina tjänster och arbetsuppgifter är dessutom komplex. 
Begreppsapparaten är starkt relaterad till olika undervisningsformer eller 
undervisningsm odeller (jfr Virta, 1994a). Undervisningsformen kom- 
panjonlärarskap var frekvent i slutet av 1960-talet och under 1970-talet. 
Kompanjonlärarskap innebär att hemspråksläraren finns i klassrummet 
tillsammans med en svensktalande lärare för att i första hand bistå de

126Samma "krispaket” introducerade tanken om införandet av flexibel skolstart (se kap
7).
127Antalet hemspråkslärare ökade årligen med få undantag från början av 1970-talet och 
fram till 1990-talet. Därefter har antalet sjunkit. År 1980 hade vi 3800 hemspråkslärare, 
år 1989 4700 för att år 1992 minska till 2660 (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Enligt statistik 
från skolverket (Skolverket, 1994) deltog endast 55,3 procent av berättigade elever i hem
språksundervisning i finska på grundskolan höstterminen 1993. Detta kan jämföras med an
delen 57,4 procent som vid samma tidpunkt gällde för samtliga berättigade oavsett språk
lig tillhörighet.
128Hyltenstam och Tuomela (1996) kritiserade rapporten för att bland annat bygga på ett 
undermåligt material och bristande förståelse för invandrarundervisningens förutsätt
ningar.
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finsktalande eleverna. Hemspråksundervisning för elever från samma 
språkgrupp som individuellt eller gruppvis placeras i svenskspråkiga 
klasser är en annan undervisningsform. De individuellt placerade barnen 
-  den svenskspråkiga modellen -  lämnar sina klasser några få timmar per 
vecka för hemspråksträning (ibid). De gruppvis placerade barnen -  den 
sammansatta modellen -  vistas en del av tiden med en finskspråkig lä
rare och resten av tiden med de övriga eleverna och lärarna (ibid). Lä
rarna använder ofta de allmänna begreppen hemspråkslärare och hem
språksundervisning som benämningar för tjänster och verksamhet inom 
just dessa specifika undervisningsform er. H em språksundervisning 
handlar om allt från hemspråksundervisning som språkundervisning till 
stöd kopplat direkt till olika skolämnen. Specialundervisning, klinikun
dervisning, stödundervisning och studiehandledning är begrepp som de 
också använder sig av för att karaktärisera innehållet i och inriktningen 
på undervisningen. Ambulerande hemspråkslärare är en ytterligare be
teckning som lärarna använder och syftar då på tjänster som innebär ofta 
förekommande byten av arbetsplats, ett ambulerande mellan olika skolor 
och nivåer inom och utom den egna kommunen.

En ytterligare typ av tjänst etablerades först i de mest invandrartäta 
kommunerna vid sidan av de redan nämnda tjänsteformerna; tjänster 
som lärare i finska klasser -  modersmålsmodellen -  eller moders- 
målsklasser som hemspråkslärarna själva föredrar att benämna dem. 
Modersmålsklasser är klasser med endast finsktalande elever där under
visningen på låg- och mellanstadiet äger rum på finska och där svenska 
som undervisningsspråk successivt kommer in på högstadiet.129

Fortsättningsvis används begreppet hemspråkslärare som beteckning för 
hela yrkesgruppen oberoende av inom vilken undervisningsform lärarna 
arbetar. I de fall verksamhetsformen preciseras används de benämningar 
som ovan angetts.

Substantiell ram

När Puffi-verksamheten startade läsåret 1985/1986 hade hemspråkslä
rarna i finska som relativt ny yrkesgrupp inom skolan en av olika skäl 
svag och utsatt position (jfr Ohlander, 1983; Enström, 1984; Municio, 
1987a; Tuomela, 1990). Intentionerna med Puffi lyfte fram kvalitetsfrå
gorna i hemspråksundervisningen för de finsktalande eleverna och för
stärkte den pedagogiska ideologi -  tvåspråkighetsmålet -  som redan 
hemspråksreformen introducerat. Till detta kom också extra resurser som 
tillfördes de arton medverkande kommunerna för bland annat projekt
verksamhet. Frågan är hur hemspråkslärarna i finska, mot bakgrund av 
den underordnade position de befann sig i, skulle komma att agera till 
följd av dessa intentioner och resurstillskott?

129Läsåret 1980/81 gick endast sexton procent av finska elever i grundskolan i moders
målsklasser (Virta, 1994a).
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Handlingsalternativ 
Stängning och allians

Subordinerad position 
för hemspråkslärare 
i finska

Beslut om utvecklings
verksamheten Puffi 
Intentioner och resurs
tillskott

Figur 12. Substantiell ram för utvecklingsverksamheten Puffi.

Skulle hemspråkslärarna komma att satsa på professionaliseringssträvan- 
den i syfte att förbättra sin ställning inom skolan. Exempelvis genom att 
som subordinerade tillämpa den uppåtriktade delen av dubbel stängning 
och försöka uppnå fördelaktiga relationer till andra. Eller skulle de 
komma att i första hand söka allians med någon partner för att på sikt 
göra positionsvinster?

Intensivstudie

Efter det att förstudien genomförts, planerades och genomfördes en inten
sivstudie.

Syfte

Ett delsyfte med intensivstudien är att beskriva hemspråkslärarnas i fin
ska verksamhet och strävanden under utvecklingsverksamheten Puffi. 
Vidare att belysa om dessa strävanden bidragit till att förändra hemspråks
lärarnas status och, oavsett uppfattningar om statusförändringar skett el
ler ej, vilka krafter som på olika nivåer verkat hindrande respektive 
främjande för deras status.

I fokus för delsyftet ställs hemspråkslärares och Puffi-samordnares be
skrivningar av och uppfattningar om hem språkslärares verksamhet, 
strävanden, status, eventuella statusförändringar och vilka krafter som 
varit verksamma i statushänseende. Dessa beskrivningar och uppfatt
ningar utgör därefter utgångspunkt för analys och tolkning och därmed 
underlag för studiens huvudsyfte.
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Huvudsyftet med studien är att belysa hur väl hemspråkslärares i finska 
strävanden under utvecklingsverksamheten Puffi kan tolkas och förstås i 
termer av handlingsalternativen stängning och allians.

Metod

Hemspråksundervisning var före förstudien ett för mig tämligen okänt 
område. Kommunkontakterna och arbetet med att sammanställa och be
arbeta det från kommunerna inskickade materialet gav mig viktig kun
skap om utvecklingverksamheten Puffi och förhållanden i stort som be
rörde de finska hemspråkslärarna och deras verksamhet. För att ytterli
gare fördjupa mina kunskaper gjordes parallellt med att intensivstudien 
genomfördes den genomgång av forskning beträffande hemspråkslärares 
arbetsförhållanden och status som tidigare redovisades. Ansträngningar 
gjordes också för att placera in försöksverksamheten i sitt sammanhang.

För att fånga uppfattningarna om de olika områden som nämndes i den 
beskrivande delen av syftet, valde jag att intervjua ett urval nyckelperso
ner ("key persons") i olika delar av landet (Bogdan & Biklen, 1982; Berg
lund, 1985; Burgess, 1985).130 Gruppen nyckelpersoner bestod av två yrkes
grupper, dels inom Puffi-verksamheten aktiva hemspråkslärare och dels 
så kallade kommunala Puffi-samordnare. Urvalet av nyckelpersonerna 
skedde på teoretisk grund utifrån antagandet, att lärarnas strävanden på
verkas av den kontext de ingår i och av förändringar som sker i denna 
kontext (Bogdan & Biklen, 1982).131 Hemspråkslärarna var nyckelpersoner 
i egenskap av att vara de som svarat för utvecklingsverksamheten ute på 
skolorna. Samordnarna bedömdes ha överblick över hemspråkslärarnas 
förhållanden i stort. Syftet med urvalet, som skedde i ett eller två steg, var 
således att erhålla ett urval av hemspråkslärare och Puffi-samordnare 
som representerade en bredd i dessa två avseenden.

I det första steget gjordes ett urval av orter. Den kontextinformation jag 
erhöll under förstudien fick vara vägledande för urvalet. Följande orter 
valdes ut: Haparanda, Kalix, Upplands-Bro, Stockholm, Botkyrka och Gö
teborg. Haparanda valdes ut för sin speciella demografiska profil. Hapa
randa är den kommun i landet som har den högsta andelen finsktalande 
elever.132 Kalix valdes ut som representant för små kommuner, för sin 
höga andel finska invandrare och för att kommunen tidigare och mer 
systematiskt än andra kommuner i landet satsat på alternativa arbetssätt

130Burgess (1985) har problematiserat frågan om hur nyckelpersoner väljs. Burgess ställde 
bland annat frågan om det verkligen sker ett reellt val från forskarens sida eller om vissa 
personer av vissa skäl gör sig tillgängliga på ett sådant sätt att de väljs.
131Bogdan och Biklen (1982) framhöll följande i en diskussion om "internal sampling": ”If 
you cannot see everything and talk to everybody, you want to make sure that you sample 
widely enough so that a diversity of types are explored" (s 63).
132Andelen finska invandrare i kommunen uppgår till 40 procent. Befolkningen är ung och 
många elever bor i familjer där den ena föräldern är finsk och den andra svensk. Andelen 
elever, som antingen har båda sina föräldrar finsktalande eller den ena av dessa, uppgår 
till 65 procent (Haparanda kommun, 1993).
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med hjälp av modern teknik. Upplands-Bro är en kommun som mer än 
de flesta andra ställts inför den problematik som sammanhänger med 
neddragningen av hem språksundervisningen.133 Stockholm valdes ut, 
dels som representant för storstäder och dels för kommunens satsning på 
friskolor. Befolkningsandelen i Botkyrka med utländsk bakgrund är hög 
och representerar över 60 olika nationaliteter varav andelen finska m ed
borgare och finlandsfödda är betydande.134 Förhållandena i Göteborg var 
speciella på det sättet att hemspråksundervisningen i finska var utspridd 
på många skolor och även påverkats av etableringen av friskolor. Kom
munal decentralisering och införandet av så kallade stadsdelsnämnder 
har dessutom influerat verksamheten.

I och med urvalet av kommuner var också urvalet av Puffi-samordnarna 
avklarat. I ett påföljande steg hjälpte Puffi-samordnama till vid urvalet 
av hemspråkslärare. Samordnama fick fyra kriterier att utgå från för sina 
förslag. För det första att de föreslog sådana hemspråkslärare som varit 
med under hela tidsperioden för Puffi-verksamheten och helst även ti
den före denna. För det andra att lärarna arbetade på olika stadier i grund
skolan och att de för det tredje representerade olika skolenheter. Som 
fjärde urvalskriterium fick samordnarna utnyttja sin personkännedom 
och föreslå sådana, som de bedömde ha reflekterat djupare över sin verk
samhet som hemspråkslärare.

Resultatet av urvalsförfarandet blev att nitton personer valdes ut för in
tervjuer. Av dessa nitton var fyra Puffi-samordnare och resterande fem
ton hemspråkslärare.135 I Kalix och Upplands-Bro fanns inte fler än en re
spektive tre hemspråkslärare att tillgå, varför antalet per kommun kom 
att variera.

Intervjuerna genomfördes under besök i kommunerna på tider och plat
ser som informantema själva ordnade med. Ungefär en vecka i förväg er
höll intervjupersonerna ett introduktionsbrev med bland annat en redo
görelse för bakgrunden till studien, studiens syfte, hur intervjun planera
des bli dokumenterad och hur intervjuinformationen vidare skulle han
teras. Med brevet följde också ett antal frågor. Frågorna till samordnarna 
respektive hemspråkslärarna var formulerade på skilda sätt beroende på 
deras olika positioner. Frågorna berörde dock samma huvudspörsmål. 
Förutom att svara på personliga frågor kring yrkes- och utbildningsbak
grund och verksamhet inom Puffi, ombads de att besvara delfrågor i an
slutning till följande två huvudfrågor:

133Andelen elever i hemspråksnndervisning har sedan läsåret 1984/85, då den var som 
högst, reducerats med mer än hälften. Kommunen har till följd av de senaste årens låg
konjunktur dels påverkats av återflyttning till Finland och dels av utflyttning till mer 
centrala delar i Stockholmsområdet (Upplands-Bro kommun, 1994).
■^Av en befolkning på 68 000 invånare har 23 000 utländsk bakgrund. År 1990 uppgick an
delen finlandsfödda till 7,9 procent (Janulf, 1994).
135I Haparanda och Kalix fanns formellt utsedda samordnare med endast mer administra
tiva funktioner, varför dessa inte medtogs i urvalet.
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• Vilka är Dina uppfattningar om Puffis betydelse för Din egen och 
hemspråkslärares i allmänhet ställning?

Och oavsett om de ansåg att någon förändring i status skett eller ej:

• Vilka krafter har varit främjande respektive hindrande för Din egen 
och hemspråksläres i finska i allmänhet ställning under tiden för för
söksverksamheten?

Med hjälp av delfrågor anmodades de att reflektera över dessa två 
huvudfrågor utifrån tre perspektiv, samhälls-, grupp och individper
spektiv.

I introduktionsbrevet uppm andes informanterna att noga tänka igenom 
sina svar på frågorna före intervjun. De uppmanades också att medföra 
anteckningar till intervjutillfället. Intervjuerna kom att variera tidsm äs
sigt från vanligen omkring 90 minuter till fyra timmar. Vid de längre in
tervjuerna gjordes pauser. Intervjuerna spelades in på band och inter
vjuutskrifter tillställdes informanterna inom någon vecka per brev.136 
Samtliga intervjupersoner kontaktades senare per telefon, vid ett eller två 
tillfällen, för korrigeringar och tillägg. Även dessa kontakter spelades in 
på band för utskrift.

Intervjumaterialet har behandlats på samma sätt som i de tidigare inter
vjustudierna med den skillnaden att teman skapats utifrån en kronolo
gisk grund. Förutom resultat av bakgrundskaraktär är därför materialet 
från såväl intervjuerna med hemspråkslärarna som Puffi-samordnarna 
uppdelat på tre huvudteman, (i) tiden före Puffi-verksamheten, (ii) tiden 
under Puffi-verksamheten fram till 1991 samt (iii) tiden efter 1991 med 
framtid sutblickar.

Resultat

Resultatet av intervjuerna med hemspråkslärarna och Puffi-samord- 
narna redovisas således i det följande i kronologisk ordning. Materialet 
presenteras utan uppdelning på samordnare och hemspråkslärare då de
ras respektive beskrivningar av och uppfattningar om hemspråkslärarnas 
verksamhet i långa stycken sammanfaller. Vissa väsentliga undantag 
finns dock på det sättet att samordnarna exempelvis i högre grad beaktar 
olika samhälleliga faktorers betydelse som effekterna av hemspråksre- 
formen.

Hemspråkslärarna och deras bakgrund

Alla de femton intervjuade hemspråkslärarna är födda i Finland. Grup
pen består av tretton kvinnor och två män. De kommer från olika delar

136Kompletterande anteckningar av sådant som inte kunde framgå av ljudupptagningen 
gjordes i anslutning till varje intervju. En informant ville inte ställa upp på bandupptagning 
varför anteckningar fördes under intervjun.
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av Finland från Nyland i söder till Lappland i norr. Alla utom en har full
gjort sin obligatoriska skolgång i sitt hemland. Övriga flyttade till Sverige 
som vuxna, två av dem efter examen från universitet och övriga efter 
avslutade gymnasiestudier eller motsvarande.

Samtliga intervjupersoner är behöriga som hemspråkslärare. Två av dem 
erhöll dispens enligt särskilda regler efter universitetsexamina i slutet av 
1970-talet och erhöll tjänster som hemspråkslärare 22. Övriga har gått 
någon form av hemspråkslärarutbildning och tagit examen i slutet av 
1970-talet eller under första halvan av 1980-talet. De flesta har deltagit i 
fortbildningsdagar som anordnats inom ramen för Puffi-verksamheten. I 
övrigt har kommunerna varit sparsamma med fortbildningssatsningar 
som riktat sig speciellt till hemspråkslärama. Vad gäller vidareutbildning 
är variationen stor. Några har bara kortare poängkurser på högskolenivå. 
Påfallande många bland dem som har sin huvudsakliga tjänst på 
högstadiet har under åren läst kurser på akademisk A-, B- och C-nivå i 
olika ämnen. M ånga vikarierade som hem språkslärare före sin 
lärarutbildning och alla har således en minst tioårig lärarbana bakom sig. 
De har därmed samtliga varit yrkesverksamma under tidsperioden för 
Puffi-verksamheten. Gruppen är även tämligen åldershomogen, de allra 
flesta befinner sig i intervallet 45 till 55 år.

De intervjuade uppger alla att de växte upp med finska som huvudspråk 
eller enda språk. De som fullgjorde gymnasiestudier i Finland har läst 
svenska i skolan under några år och tillägnat sig en grund. Nästan alla 
uppger emellertid att det var först sedan de kom till Sverige som de på 
allvar började utveckla sina språkfärdigheter i svenska. På fråga om de 
idag betraktar sig som tvåspråkiga varierar svaren. Några få säger sig 
fortfarande ha sådana problem med svenskan att de inte vill betrakta sig 
som tvåspråkiga, "jag tycker att det är mycket lättare för mig att uttrycka 
mig på finska". De flesta betraktar sig dock som tvåspråkiga med finska 
som det starkare av de två språken. De växlar tämligen enkelt mellan 
språken och anpassar sig efter den rådande situationen.

De flesta intervjuade hem språksläram a arbetar nu på flera stadier i 
grundskolan, en av dem på alla stadier inom grundskolan och dessutom 
på gymnasienivå. Det mest extrema exemplet är en lärare som ambulerat 
mellan sjutton olika skolor. Vid tidpunkten för intervjuerna har sju av 
lärama timmar på lågstadiet, fem på mellanstadiet och åtta på högstadiet. 
En har dessutom timmar inom gymnasieskolan.

De skolor där lärarna tjänstgör uppvisar stora skillnader i olika avseen
den. På vissa skolor är elevunderlaget för hemspråksundervisning till
räckligt för årskursvisa modersmålsklasser. På andra skolor räcker inte 
underlaget till varför årskursintegrerade modersmålsklasser bildats, eller 
ännu vanligare, att eleverna lämnar sina klasser för hemspråksträning 
årskursvis eller årskursövergripande. På en del skolor är merparten av de 
finsktalande eleverna nyinflyttade, på andra skolor består flertalet av 
andra generationens invandrare med en ökande andel från en tredje 
generation. På somliga skolor, som exempelvis i Haparanda, utgör eie-
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verna med finska som hemspråk nästan de enda hemspråksele verna. På 
andra skolor, exempelvis i Rinkeby och Tensta uppgår andelen elever 
med invandrarbakgrund till nära 100 procent. Elever med finsk bakgrund 
utgör där en av de allra största av de enskilda grupperna. Följande u t
talande illustrerar en del av arbetsförhållandena för de hemspråkslärare i 
finska som är verksamma på invandrartäta skolor.137

"De flesta på skolan är invandrarelever. Jag undrar om vi har några svenskar över huvud
taget. Kanske några stycken i hela skolan. Det är min subjektiva bedömning, men jag tycker 
att våra (finska, min anm.) klasser är lugnare och lättare att handskas med. Det är ju 
självklart att när man kan använda barnens eget språk så har ju alla orden innehåll och 
betydelse. Man kan kommunicera på ett helt annat sätt. Läraren motsvarar föräldrarnas 
och barnens förväntningar. Allting liksom stämmer Överens och det gör ju jobbet lite 
lättare" (Hemspråkslärare).

Puffi-samordnama och deras bakgrund

Tre av de fyra Puffi-samordnarna är födda i Finland. Två av dem kom
mer från helt finskspråkiga trakter med finska som enda språk och den 
tredje växte upp med både finska och svenska som språk. De tre kom till 
Sverige i vuxen ålder, två av dem för universitetsstudier i Sverige och en 
efter avslutade sådana i hemlandet. Den fjärde Puffi-samordnaren är född 
och uppvuxen i Tornedalen med tornedalsfinska ("meänkieli") och 
svenska som språk under uppväxttiden. Även om de är något försiktiga i 
sina uttalanden, betraktar de sig nu samtliga som tvåspråkiga.

Alla fyra Puffi-samordnarna har någon form av akademisk grundexa
men. De har en gemensam bakgrund som lärare för finskspråkiga elever, 
tre av dem som hemspråkslärare och en som svensktalande kompanjon
lärare. De påbörjade också sina anställningar när hemspråksverksamhe- 
ten höll på att byggas upp i deras hemkommuner. Två av dem har efter 
tiden som hemspråkslärare haft tjänster som konsulenter i invandrarfrå
gor. De andra två har haft skolledartjänster. Samtliga har nu någon form 
av skoladministrativ tjänst vid sidan av ansvaret för Puf fi-verksamheten, 
ett par av dem även för andra språkgrupper än den finska. En av dem har 
haft sin samordnartjänst allt sedan Puffi-verksamheten startade, de tre 
övriga i fem, fyra respektive tre år. Även om alla inte haft samordnings
ansvaret under hela tiden för utvecklingsverksamheten har de ändå på 
nära håll kunnat följa utvecklingen i sina kommuner.

Tiden före starten av Puffi år 1985

De flesta av de intervjuade hemspråkslärarna och Puffi-samordnarna 
flyttade till Sverige av arbetsmarknadsskäl i slutet av 1960-talet eller 
början av 1970-talet. Det fanns en stark efterfrågan på finsktalande 
hemspråkslärare och flera av dem uppger att de mer av en slump började 
som obehöriga hemspråkslärare (jfr Enström, 1984). Ett par av lärarna be

137I citaten från de finska hemspråkslärarna och Puffi-samordnama har mindre språkliga 
korrigeringar gjorts. Korrigeringar av exempelvis ordföljder och prepositioner, däremot 
inga sådana som förändrar det meningsbärande i utsagorna.
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rättar livfullt om hur de kom direkt från finlandsbåten in i den svenska 
grundskolan.

Den första tiden av hemspråksverksamhet präglades av nödvändigheten 
av att ta hand om de enbart finsktalande elever som nästan dagligen kom 
till skolorna i hemspråkslärarnas hemkommuner. Arbetsuppgifterna var 
främst socialt inriktade, hemspråkslärarna fick ta hand om och stötta de 
finsktalande eleverna. I och för sig uppskattades det att de tog sig an dessa 
nya elever, men samtidigt fanns en öppen eller outtalad misstro som ofta 
ledde till konflikter. Det fanns inget tvåspråkighetsmål som legitimerade 
verksamheten och hemspråkslärarna uppfattades vara "några slags hjälp
gummor" och studiehandledningen "som något som man egentligen inte 
behövde" och som var "till hinders för elevernas svenskainlärning". D et 
bemötande de fick beskriver de som framför allt präglat av likgiltighet.

"De var förstås jätteglada över att vi tog hand om allt det där svåra. Alla var ju vänliga, 
men inte visade de något intresse för vad vi gjorde. Det kan man inte säga, ingen var intres
serad. Vi hade mycket fria händer och fick göra precis vad vi ville" (Hemspråkslärare i 
finska).

"Jag anser att de flesta kanske tyckte att vi var nödvändiga, eller att vi var till någon 
hjälp. Jag upplevde aldrig att någon liksom tyckte att jag inte borde ha min undervisning. 
Men sen tror jag att de lärare som inte hade några finska elever överhuvud taget, att vi var 
likgiltiga för dem. De visste ingenting om oss och ingen hade informerat" (Hemspråks
lärare i finska).

Flera av lärarna uppger att de även bemöttes av en oförstående eller nega
tiv inställning. Och att de då, och flera år framgent, ständigt fick försvara 
och motivera sin egen och sina elevers existens på skolorna.

"Vi motarbetades ganska mycket i början, det var enskilda lärare som gav uttryck åt tan
kar som: Varför har ni kommit hit? Ar ni bara äventyrare som liksom inte har vett att 
stanna i era hemländer? Jo, vi hade hemska möten vissa gånger. Jag måste säga att i början 
var det svårt och jobbigt att försvara sin existens och sen vad man gör" (Hemspråkslärare i 
finska).

"Det var så många som uppfattade eller tänkte som så, att har man brist i språket har man 
brist i intelligensen också. De hade ju fördomar, det var liksom mycket svårare för dem att 
acceptera oss hemspråkslärare och de elever som hade finska som modersmål. Vi var lik
som accepterade så länge som eleverna behövde lära sig svenska. Vi hade inget värde efter 
det. Vi var liksom redskap för att de skulle lära sig svenska. Det fanns några stycken som 
såg det som, att om de lär sig finska lär de sig ingen svenska. Man hörde så många gånger 
sådana, att man (djup suck) blev ledsen" (Hemspråkslärare i finska).

Några få uppger att de redan från början fick ett starkt och positivt stöd 
från sina skolledningar, i vissa fall från skolledare som beskrivs närmast 
som eldsjälar inom hemspråksundervisningens område. Betydligt vanli
gare är dock uppfattningen att de lokala skolledarna uppvisade ett oin
tresse och bristande engagemang. Samordnarna vittnar till och med om 
ett motstånd som fanns från skolledarhåll. Flera lärare ger exempel på 
hur de glömdes bort vid exempelvis presentationer av nyanställda och 
hur deras elever också glömdes bort i samband med olika gemensamma 
aktiviteter på skolorna. Ointresse och bristande engagemang är också nå
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got som återkommer i deras utsagor om det bemötande de säger sig ha fått 
från lokala skolpolitikers och kommunala skoladministratörers sida.

Undervisningsformer

Informanterna är tämligen samstämmiga i sin kritik av och sitt motstånd 
mot de undervisningsformer de var verksamma inom de första åren av 
hemspråksverksamhet. Följande är ett typiskt uttalanden på fråga om vad 
de anser om kompanjonlärarskapet.

"Vi kallar det för kompanjonlärarskap. Och det var ju på modet ett tag att man skulle fin
nas med i klassrummet. Jag minns inte själv hur många år vi försökte det i olika omgångar i 
olika klasser. Men vi ville inte fortsätta med det som vi kallade viskleken. Vår position i 
det läget var att vi viskade. Man fick ju fungera som en simultantolk och viska hela tiden. 
Och det sa vi ifrån, det ville vi inte göra, för det blir ju ingenting. Elevernas känsla för fin
ska blir ju sjuk. Det är ett språk som ska viskas i viktiga sammanhang, så det sa vi ifrån" 
(Hemspråkslärare i finska).

Trots att många av de intervjuade har personliga erfarenheter av såväl 
väl fungerande som dåligt fungerande kompanjonlärarskap ställer sig 
samtliga utom två klart negativa till denna organisationsform. De två 
med avvikande uppfattning ser fördelar med att de då kunde utnyttja det 
personberoende som undervisningsformen innebar i bemödanden om att 
förändra attityder till hemspråk hos svenska kollegor. Den mest frekventa 
uppfattningen är dock att systemet tenderar att skapa en klar rangordning 
mellan lärarna. Sådana viktiga förutsättningar saknades som exempelvis 
samarbete och samplanering mellan lärama och att de båda språken gavs 
likvärdigt utrymme i undervisningen. Förhållandena fick återverkningar 
på eleverna och "de finska eleverna klassades som mindre duktiga". 
Lärarna reagerade med ett utbrett motstånd mot kompanjonlärarskapet 
och eleverna med att ibland ställa sig avvisande till det stöd de fick från 
hemspråkslärarna. En vilsenhet uppstod hos eleverna som åtföljdes av 
elevsociala problem. Situationen som uppkom beskrivs av främst sam- 
ordnarna som ohållbar. I tre av de kommuner som Puffi-samordnarna 
tillhör, startades därför omkring 1970 särskilda verksamheter med mo- 
dersmålsklasser i finska. I någon kommun tvingades eleverna mer eller 
mindre in i dessa klasser. Det var en åtgärd som ännu idag betraktas som 
nödvändig för att få igång en fungerande verksamhet och som sanktione
rades trots att den möjligen överskred då gällande bestämmelser.

"Ja i början var vi så kallade hjälpgummor i No-undervisning och så där. Så där som stod 
och lutade mot väggen. Nej det var inte bra. Man kände sig som: Varför stod man där? Ingen 
ville ha hjälp, det var onödigt, bortkastade resurser. Det är ju klart att den svenska ämnes- 
läraren liksom tog ... huvudrollen. Det var inte en bra situation, så vi vägrade" (Hem
språkslärare i finska).

Vad gäller undervisningsformen hemspråkslärare i finsk grupp fram- 
tonar en något mer positiv bild jämfört med kompanjonlärarskapet; "ja 
det var bättre i alla fall. Det var ju  en slags klinik på den tiden, men det 
gick ju det också". Lärarna framhåller särskilt det positiva i att de själva 
fick planera och genomföra undervisningen; "de timmar jag hade för mig
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själv var mycket roligare. Då fick jag planera och göra som jag ville". D e 
lärare däremot som ambulerade mellan flera olika arbetsplatser tycker att 
deras arbetssituation var högst problematisk; "det var jobbigare att byta 
elever och skola hela tiden. Man var utanför hela tiden" (jfr Ö hlander, 
1983; Enström, 1984; Municio, 1987a).

Den mest positiva bilden från de första åren av hemspråksundervisning 
ges av de som tidigt började som lärare i modersmålsklasser (jfr Municio, 
1987a). Följande är typiska utsagor vid jämförelser mellan arbete som 
hemspråkslärare i finsk grupp och lärare i modersmålsklass:

"Det blev en fantastisk skillnad när en klass startade och de fick en fast punkt i tillvaron. 
Det var otroligt att se, ingen forskning i världen kan bevisa hur viktigt det var för dem, 
man måste ha upplevt det själv. Så jag tror verkligen på undervisningsformen hem- 
språksklasser" (Puffi-samordnare).

"Absolut, det är stor skillnad, men självfallet är det en helt annan position när man har 
elever i en klass. På den tiden var det så mycket annat vi också var tvungna att diskutera 
med våra kollegor. Det var inte alltid så lätt att få loss eleverna från klasserna, och det 
tycker jag var jobbigt. Det fanns till och med lärare som alltså talade om för dem, att om ni 
inte var så mycket i den finska gruppen skulle ni få mycket bättre betyg" (Hemspråks
lärare i finska).

När modersmålsklasserna i finska började tillskapas förlädes verksamhe
ten ofta till paviljonger eller annex vid sidan av den övriga skolverksam
heten. Detta gällde framför allt klasser på låg- och mellanstadiet. De finska 
lärama på dessa stadier kom därmed i betydande utsträckning att hålla sig 
för sig själva (jfr Öhlander, 1983; Enström, 1984; Municio, 1987a). Motsva
rande skedde inte i samma omfattning på högstadiet där verksamheten 
hade behov av nära tillgång till bland annat institutionsmaterial och la- 
borationssalar. Lärare som arbetade som kompanjonlärare och ambule
rande lärare hade också svårt att komma in i en arbetsgemenskap med 
svensktalande kollegor. De flesta av dem uppger att de sökte sig till sina 
finskspråkiga kollegor på skolorna. På de flesta skolorna bildade de finska 
lärama egna arbetslag eller arbetsenheter, ibland även med lärare som un
dervisade i svenska som andraspråk. Det var i dessa grupper de i första 
hand kunde diskutera frågor kring undervisning och elever och uppleva 
en yrkesmässig gemenskap och trygghet. Senare kom dessa grupper också 
på många håll att utgöra basen för de pedagogiska utvecklingsarbetena 
inom Puffi.

Det var också vanligt att undervisningen i modersmålsklasserna hade 
annat innehåll än i de svenska klasserna. Bland annat användes finska 
läroböcker där innehållet inte alltid överensstämde med vad som angavs 
i de svenska kursplanerna. Det annorlunda innehållet i undervisningen, 
verksamhetens åtskildhet och en bristande kontroll gjorde att hemspråks- 
lärarna och hemspråksundervisningen blev starkt ifrågasatta. En av sam- 
ordnarna uppger sig då ha varit tveksam till modersmålsklasser av det 
skälet att undervisningen hade ett annat innehåll. "De måste ju  ha 
samma grund att stå på oavsett språk. I fortsättningen skall de ju  gå in i 
samma gym nasium ".
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Status

De flesta uppger att de inte reflekterade närmare över vare sig sin egen el
ler hemspråkslärargruppens status när de började som hemspråkslärare. 
De uppfylldes då mest av tillfredställelsen av att ha fått ett arbete. Ett ar
bete som de försökte klara av på bästa möjliga sätt under rådande betingel
ser. Tankar om statusen väcktes på allvar först senare, för exempelvis de 
som gick hemspråkslärarutbildning under utbildningstiden och när de 
därefter återinträdde i arbetslivet. Nu i efterhand uppger samtliga att de 
som grupp hade låg eller mycket låg status när de började som hemspråks
lärare (jfr Tuomela, 1990; Municio, 1987a). Den högsta statusen, om än låg, 
hade lärarna som undervisade i m odersm ålsklasser. "Det var stor 
skillnad mellan att vara lärare i finsk klass och ambulerande hemspråks
lärare". Den låga status de nu i efterhand tillskriver gruppen hemspråks
lärare, baserar de framförallt på det likgiltiga eller ifrågasättande sätt de 
som kollektiv bemöttes på och de undervisningsformer de blev satta att 
verka inom.

Vad gäller deras personliga status tillstår de flesta att de som individer 
också bemöttes på sätt som uttryckte låg status i andras ögon (jfr Municio, 
1987a). Somliga medger så starka och negativa upplevelser av vissa situa
tioner att de inverkade negativt på deras självuppfattning och att de verk
ligen kom att uppfatta sig ha en svag ställning (jfr Virta, 1994a).138

"Man hade ju ingen identitet som lärare på något sätt, jag var bara en slags hjälpreda på 
något sätt, det var inte speciellt bra för mig. Jag tyckte inte det var speciellt roligt, utan jag 
gillar mer självständigt ansvar och så" (Hemspråkslärare i finska).

Ett fåtal andra lärare, som också kan erinra sig konkreta situationer då de 
bemöttes på likartade sätt, betonar att de som individer hade en så stark 
självuppfattning kopplad till det finska språket och kulturen att de inte 
anser att de personligen påverkades. De bibehöll sin stolthet över sitt ur
sprung och sitt språk och framhärdade i den viktiga funktion de ansåg att 
de hade att fylla för sina tvåspråkiga elever.

"Det tror jag beror väldigt mycket på hur personen själv ställer sig till sitt språk. Jag har 
aldrig viskat. Tvärtom. Och om jag har känt att någon har försökt att trycka mitt språk, 
då låter jag ännu mera. Man måste själv veta att ens språk är viktigt och att ens språk ab
solut inte är värt mindre än majoritetens språk i detta land" (Hemspråkslärare i finska).

Samordnama hävdar att situationen förändrades i och med hemspråksre- 
formen 1977. Samordnama anammade hemspråksreformens ideologi och 
anser att de då fick en viktig uppgift i att verka för tvåspråkighetsmålet. 
Två av samordnama framhåller exempelvis den styrka som hemspråks-

138 Virta (1994a) har behandlat identitetsbegreppet i allmänhet och i relation till två- 
språkighet i synnerhet. Med självuppfattning avses här en huvudaspekt av begreppet 
identitet, och i enlighet med Virta individens föreställningar, värderingar och känslor om 
sig själv. Begreppet betonas inom kognitivt inriktad psykologi och kan sägas utgöra indi
videns "teori” om sig själv. Självuppfattningen ger bland annat svar på frågor som "hurdan 
är jag"? och "hur bra är jag"?
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reformen förde med sig i att "kunna missionera om betydelsen av två- 
språkighet, det var stimulerande att sprida budskapet". Den läraru tb ild
ning för hemspråkslärare som startade i samband med hemspråksrefor- 
men var en annan positiv sida av reformen; "att den kom till stånd har 
haft stor betydelse, inte minst därför att dess tillkomst markerade betydel
sen av frågan". I andra avseenden kom däremot hemspråksreformen inte 
att nämnvärt förändra situationen för hemspråkslärarna och ingen av 
dem framhåller heller reformen som en faktor av betydelse för deras 
arbetssituation eller status. Förutom kompanjonlärarskapet som nästan 
helt försvann kom exempelvis de undervisningsform er och den 
undervisningstid per elev som etablerats att kvarstå i stort sett oförän
drade (jfr Municio, 1987a; Hyltenstam & Tuomela 1996). Till saken hör 
också att merparten av de intervjuade hemspråkslärarna lämnade sina 
tjänster som obehöriga vid reformens genomförande eller åren strax efter 
för att genomgå hemspråkslärarutbildning.

Hemspråkslärarna uttrycker på många olika sätt att de inledande åren av 
hemspråksverksamhet präglades av meningsmotsättningar och en kamp 
för förbättrade villkor både dem själva och hemspråkseleverna som 
många gånger gav blygsamma resultat. På flera skolor och i flera kom
muner hade de ett gott stöd av engagerade föräldrar och inte minst av den 
Finska föreningen i respektive kommun. Däremot menar många att de
ras situation underlättades mer allmänt av förbättrade språkkunskaper i 
svenska och att de blivit mer hemmastadda i det svenska samhället och 
skolan.

Puffi-verksamheten åren 1985-1991

Samordnarna tillskriver Puffi, i likhet med samtliga hemspråkslärare, en 
klar och positiv betydelse för hemspråkslärarna som enskilda och som 
grupp. Puffi har, sedan den startade läsåret 1985/1986, legat bakom mycket 
av den positiva utveckling som ägt rum. De betonar först och främst in
tentionerna med Puffi och dess tvåspråkighetsmål. Tankarna och idéerna 
som låg till grund för Puffi-verksamheten medverkade till att legitimera 
undervisning på finska och till att skapa en samling kring tvåspråkighets- 
frågan. Tvåspråkighetsmålet, som accentuerades ytterligare med Puffi, 
kom att betyda mycket för hemspråkslärarna i finska, för deras sätt att se 
på sig själva, för deras personliga och sociala identitet (jfr Virta, 1994a).139 
"Vi har aldrig behövt ta av oss hatten och känna oss skamsna på något 
vis, utan det har gått fram åt". Följande utsagor belyser Puffi-intentio- 
nemas betydelse:

"Nu när jag ser tillbaka på det här så tycker jag att Puffi har gett stadga, styrka och åt
minstone i mitt huvud systematiserat det hela. Jag tycker det har varit oerhört viktigt just 
med tanke på en del kollegor som inte riktigt visat förståelse för finska klasserna. Jag be
höver inte ta de ideologiska diskussionerna om finskans ställning. Jag behöver inte, som vi 
höll på under hela 70-talet, tjafsa om olika forskningsresultat och det ena med det femte. 
Syftet är hela tiden att man ska försöka bli tvåspråkig" (Hemspråkslärare i finska).

139Med personlig identitet avser Virta (1994a) såväl jagidentitet som självuppfattning och 
med social identitet såväl kollektiv som gruppidentitet.
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"Ja, det var en vändpunkt för verksamheten, den blev uppmärksammad och accepterad. 
Fler blev intresserade och vi fick stöd för verksamheten. Vi själva började självklart tänka 
mer på vad vi sysslade med, tänka i andra banor. Kan vi förändra något till nästa år? Vad 
är grunden? Vad ska vi syssla med och vad är målet"(Hemspråkslärare i finska)?

"Det handlar om verksamhetens viktighet och värdighet -  om alla eller de flesta anser 
verksamheten vara viktig -  blir läramas status hög. Synen på verksamheten avgör lärar
nas status ... Här har Puffi kommit in och stöttat lärama mycket" (Puffi-samordnare).

"Puffi har betytt väldigt mycket positiva saker, en vitalisering, en legitimering av under
visning på annat språk än det svenska. Ideologin, idéerna, att ha fått möjligheten att testa 
dem, prova dem i praktiken, det har varit en styrka med just den här Puffi-tanken" (Puffi- 
samordnare).

Informanterna ger även exempel på mer konkreta effekter som de tiller
känner Puffi. Några lärare hävdar exempelvis att Puffi-intentionerna va
rit avgörande för tillkomsten av modersmålsklasser, av finska tvåsprå
kiga klasser; "utan Puffi hade vi inte haft såna där tvåspråkiga klasser 
alls". Andra lärare menar att de bidragit till en ökad medvetenhet och 
stolthet hos hemspråkslärarna och en förbättrad sammanhållning inom 
lärargruppen på skolan; "en sammanhållning också på annat sätt än bara 
det att vi är finska lärare". Ytterligare någon lärare framhåller att Puffi-in
tentionerna, som sin största förtjänst, medverkat till att, "radikalt ändra 
samarbetet med Sv-2, de har lärt oss samarbeta ... väldigt intensivt till
sammans ... liksom även med andra ämnen och i andra sammanhang". 
Trots att Puffi i hög grad tar sin utgångspunkt i elevernas intressen, ser lä
ram a således Puffi också på olika sätt som stöd för dem själva.

En andra aspekt av utvecklingsverksamheten som betonas i informan- 
temas utsagor är de effekter som blev följden av de medel som ställdes till 
förfogande. Medel som de allmänt betraktar som det konkreta beviset för 
att Puffi från centralt håll tillmättes betydelse. Omsatta i projektverk
samhet var medlen något som ytterligare medverkade till att synliggöra 
verksamheten och något som hemspråkslärarna kunde peka på i sam
band med diskussioner ute på skolorna. Vid sidan av Puffi-intentionema 
och tvåspråkighetsmålet, som de flesta ändå framhåller som det mest be
tydelsefulla, bidrog medlen "till att lyfta verksamheten i kommunerna".

"Puffi och medlen har gjort att den finska hemspråksundervisningen har kunnat göras syn
lig. Det har nog betytt mer än vad man kan tro. Har bidragit till att ge verksamheten sta
tus, men också väckt avundsjuka ... Även hos svenskar, skolledare till exempel. Måste ha 
status när det väcker sån avundsjuka" (Hemspråkslärare i finska).

"Alla giriga rektorer tycker ju om när man får extra pengar så att säga. Och sen att det 
kommer pengar, det blir officiellt då, då ändras inställningen. Det blir liksom accepterat 
på ett annat sätt" (Hemspråkslärare i finska).

"Det är trots allt pengarna som styr. Vi hade aldrig kunnat hålla på så här under så 
många år utan pengarna. Framhåller dock betydelsen av Puffi som signal, det är ju ideolo
gin i botten. Annars hade vi aldrig kunnat mobilisera upp alla frivilliga insatser, all entu
siasm och allt engagemang som krävts"(Puffi-samordnare).
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Projektverksamheten och att verksam heten uppm ärksam m ades från 
centralt håll bidrog till att bryta ner det motstånd mot hemspråksunder- 
visning som fanns. Från att inledningsvis ha berört främst hemspråkslä- 
rarna själva, kom Puffi-verksamheten att få betydelse i allt vidare cirklar. 
Puffi-verksamheten kom med tiden också att vidga synsätten hos majori
tetsbefolkningen till en del. Den starka fixering som inledningsvis fanns 
kring språket kom successivt att förändras. En förändring har skett från att 
betrakta personer och grupper som kommer från andra länder som så
dana som inte kan svenska, till att se dem som personer som har en his
toria och en kultur.

Flera av hemspråkslärarna uttrycker sig och betraktar sig i påfallande hög 
grad som ett med sina elever. De menar att förbättringar som prim ärt 
kommit eleverna till del även återverkat gynnsamt på dem själva och de
ras situation och ställning i skolan. Lärarna ger en rad exempel på detta. 
Bland annat ökade möjligheter att införskaffa tvåspråkiga läromedel, 
finskspråkig skönlitteratur, datorer, möjligheter att göra studiebesök och 
engagera personer utifrån till skolan. Förbättringar som enligt lärarna 
medverkat till bland annat ökad trivsel, ökat självförtroende och förstärkt 
identitet hos eleverna i skolan, till förbättrade relationer med svensk
språkiga kamrater och inte minst till förbättrade studieprestationer. Sär
skilt det sistnämnda har enligt lärarna starkt bidragit till ökad acceptans 
både av deras elever och av dem själva. Följande citatexempel belyser en 
del av Puffis betydelse för eleverna:

"Puffi har varit på gott, tycker jag. Och då tänker jag också på eleverna. Speciellt har jag 
märkt att de ju i alla fall får ökat självförtroende. Det märkte jag påtagligt när de fick 
uppmärksamhet. Då, då vågade de, sådant är positivt. Då blev de säkrare och då tog de 
kontakt med de svenska eleverna. För just då var det mycket snack här i skolan att de iso
lerade sig. Förut reagerade man, nu är det ingen som reagerar om man pratar finska här på 
korridoren längre" (Hemspråkslärare i finska).

"Först och främst gav det (Puffi, min anm.) livsrum åt eleverna. Det låter lite fånigt men 
det är faktiskt sant. Därför att såna elever som inte riktigt visste om de var finnar eller 
vad sjutton de var för nånting fick identiteten förstärkt genom att språket blev mera accep
terat i deras närområde" (Hemspråkslärare i finska).

De medel som ställdes till förfogande för Puffi-kommunerna har vid si
dan av projektverksamheten också haft betydelse på andra sätt. För att 
bara nämna ett par exempel. Lärare som gjort studiebesök i Finland till
sammans med kollegor vittnar om förbättrade kollegiala relationer: 
"Vissa blev mycket mjukare när de pratade om finska klasser, ... de såg att 
tvåspräkigheten är ingen nackdel utan tvärtom". Flera lärare och alla 
samordnare framhåller de Puffi-konferenser de kunnat delta och m ed
verka i.140 De pekar då främst på det erfarenhetsutbyte och de värdefulla 
kontakter de kunnat knyta kring projektverksamheten.

140Skolöverstyrelsen (Skolverket, 1996) introducerade vid starten av Puffi-verksamheten 
en årlig konferens. Konferenserna har bestått men ändrat karaktär. Puffi-kommunema tu
ras om att arrangera konferensen och lokala inslag är nu påtagliga med bland annat dis
kussioner om det konkreta innehållet i olika utvecklingsprojekt.



148

"Just de här konferenserna man har farit till ... man har träffat människor som håller på 
med samma saker ... man har blivit förstärkt i sin övertygelse om att man gör dom rätta sa
kerna" (Puffi-samordnare).

Hemspråkslärarnas status

Hemspråkslärarna och Puffi-samordnarna hävdar samfällt att det skett en 
stor och positiv förändring över tid vad gäller gruppen hemspråkslärares 
status. De ser inte nu sådana statusskillnader som tidigare. I sina uttalan
den hänvisar hemspråkslärarna främst till förhållandena på den egna 
skolan och jämför sig med sina svenska kollegor. Samtliga lärare utom en 
uppger att deras egen status klart förbättrats under Puffi-verksamheten. 
De framhåller främst det stöd de fick av Puffi-intentionerna och dess 
tvåspråkighetsmål. De lyfter också fram förändrade attityder till hemspråk 
och hem språksundervisning, utvecklingen av arbetsform erna och 
projektverksamheten inom Puffi (jfr Lagerkrantz, 1988). Beträffande lä
rarnas deltagande i Puffi-projekten kan en tydlig koppling till en hög 
status ses hos de fyra lärare som varit och fortfarande är engagerade i da
toranvändning i undervisningen. Något motvilligt tillstår de sig ha en 
hög status på sina skolor, de har alla varit pionjärer på sina respektive 
skolor i användningen av datortekniken och vunnit erkännande för 
detta. Anm ärkningsvärt är också att den enda lärare som säger sig 
fortfarande ha nästan lika låg status som när yrkeskarriären började, är 
den enda av hemspråkslärarna som genom åren bara perifert deltagit i nå
got Puffi-projekt. Samordnama framhåller också goda elevprestationer. 
De åberopar statistik som visar att hemspråkselevema i finska ofta legat 
över genom snittet på s tandardprov  i olika äm nen. Även om 
jämförelserna gjorts med andra elevgrupper i våra mest invandrartäta 
om råden, vill de gärna ta dessa resu lta t som intäkt för att 
hemspråkslärarna i finska gjort ett gott arbete. De menar att elevernas 
goda resultat "har bidragit till att höja statusen och att de bevisar någon 
sorts kompetens". Nästan alla hävdar således att hemspråkslärarna nu 
har i stort sett samma status som andra lärare.

"Vi är inte några speciella lärare idag, utan nästan som vilka andra som helst. Vi var ju 
inte det tidigare när vi hade andra arbetsuppgifter" (Hemspråkslärare i finska).

"Den (min status, min anm) har förändrats väldigt mycket sedan jag blev anställd här, 
mycket. Inte bara min utan Överhuvudtaget för de finska lärama. I början var vi såna här 
bifigurer som inte riktigt var lärare på något sätt. Men nu tycker jag att vi har väldigt hög 
status för att vi har blivit mera en del av skolan och även en ansedd del av skolan. Vi syss
lar inte längre med något konstigt på modersmålet utan alla vet vad vi gör och varför, det 
är viktigt" (Hemspråkslärare i finska).

H em språksundervisning i finska "är inte längre är en sådan het potatis 
som tidigare". Hem språksundervisningen i finska har blivit tämligen 
etablerad, "det är en otrolig skillnad" jämfört med tidigare. Betydelsen av 
h em sp råk su n d erv isn in g  "har kommit in i lärares medvetande på ett an
nat sätt än i slutet på 1970-talet och början av 1980-talet". Lärare i allmän
het har en ökad kunskap om vad hemspråksundervisning är och ökade 
insikter om dess betydelse. Samtidigt betonar flera informanter att detta 
dock inte gäller generellt för alla språkgrupper. I den debatt som rör de



149

nya invandrargrupperna tycker de sig känna igen många av de argument 
mot hemspråksundervisning som tidigare fördes fram i den debatt som 
gällde dem själva och deras elever. Åven om hemspråksundervisning i 
just finska är ganska väletablerad finns fortfarande delade meningar kvar 
om hemspråksundervisning som sådan, "från de som tycker att den är bra 
till de som ifrågasätter den". Det har hela tiden sedan hemspråksun- 
dervisningen i finska startade förts en debatt om hemspråksundervis
ning. Det återstår en hel del svårigheter att överbrygga för att få en 
lärarkår och majoritetsbefolkning genuint och generellt övertygad om 
hemspråksundervisningens förtjänster.

"Hela tiden har det förts en debatt om hemspråksundervisningen, nu också. Det har hela 
tiden funnits en hotbild att kämpa emot. Man har som hela tiden ropat att; vargen kom
mer! vargen kommer! Nu har man blivit blasé, tar en dag i sänder och gör till dess bästa, 
sen får vi se vad som sker" (Puffi-samordnare).

Lärarna vidhåller således att de har en hög status. Ett flertal lärare pekar 
dock på förhållanden som de tar som intäkt för att ändå inte vara helt 
jämställda med sina svenska kollegor. De hävdar att det fortfarande finns 
kvar rester bland deras kollegor av det tidigare ifrågasättandet av under
visning i och på finska (jfr Hyltenstam & Tuomela, 1996).

"Det är klart, man ifrågasätter fortfarande om det är bra. Hela tiden har det liksom följt 
med, men nu är man mycket mera van, nu tar man det inte så hårt som förr, nu känns det inte 
så jobbigt" (Hemspråkslärare i finska).

Ett annat förhållande, som de tar som tecken på att inte vara helt likvär
diga är att lärare i modersmålsklasser på högstadiet har betydligt lägre lön 
än sina svenska kollegor. Detta trots att de, som de uttrycker saken, gör 
samma jobb. De har under flera år i fackliga och andra sammanhang påta
lat den eftersläpning i lön de haft från den tid då de anställdes som hem
språkslärare, som så kallade lärare 22. De har dock inte vunnit gehör för 
sina, som de anser, berättigade krav om en löneutjämning. De har inte 
fått stöd hos sin fackliga organisation och heller inte från arbetsgivarna. 
Ett ytterligare förhållande som lärama på högstadiet framhåller är att det 
fortfarande från svenska ämneslärares sida talas negativt om lärare med 
hemspråkslärarutbildning i grunden.

"Ja det finns såna kollegor som tittar lite snett. Några tittar till och med ganska mycket 
snett. Kanske de tror att det sänker deras status på något sätt" (Hemspråkslärare i finska).

De ifrågasätts som ämneslärare trots att så påfallande många bland hem- 
språkslärama på högstadiet skaffat sig en gedigen vidareutbildning. En av 
de som anser sig drabbad har exempelvis akademisk vidareutbildning om 
250 poäng i för arbetet direkt relevanta ämnen.

Det hör till saken att alla de intervjuade lärarna är väletablerade som lä
rare på skolor där hemspråksundervisning i finska funnits i betydande 
omfattning och under förhållandevis lång tid. De är därför tveksamma 
till att uttrycka sig generellt om statussituationen och är tveksamma om 
den statusförbättring de tycker sig sett på den egna skolan gäller alla hem
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språkslärare i finska. De är mest tveksamma vad gäller den grupp av lä
rare som ambulerar och som bara träffar sina elever på udda tider ett fåtal 
timmar per vecka.

Hemspråkslärarnas medverkan i Puff i-projekt

De flesta hemspråkslärarna uppger att de under åren av Puffi-verksamhet 
varit engagerade i flera olika projekt, som till en betydande del finansie
rats av de särskilda Puff i-medlen. Vid intervjutillfället uppger tolv av de 
femton hemspråkslärarna att de är engagerade i något speciellt Puffi-pro- 
jekt. Av de tre övriga har två tidigare varit med i flera projekt, den reste
rande uppger sig endast tidigare ha medverkat marginellt i ett par projekt. 
De projekt lärarna medverkar i anges i det följande med rubriker och 
utan inbördes ordning:

• Tvåspråkig musikal.
• Finsk-svenskt kulturutbyte.
• Krigsminnen, morfar och farfar i kriget.
• Dans och sång.
• Hem och skolasamarbete. Teaterverksamhet med texter av Topelius.
• Multimediaprojekt inom So med speciell satsning på flickor.
• Datakommunikation med skolor i Finland.
• Läsprojekt, finsk skönlitteratur.
• Tvåspråkig tidning.
• Litteraturprojekt med data.
• Datom som pedagogiskt hjälpmedel.
• Min kommun i Finland.

Av rubrikerna framgår att projekten har olika inriktningar. Projekt med 
inriktning mot samhälle och kultur dominerar liksom projekt där mo
dern teknik används. Projekten är olika även på det sättet att vissa projekt 
sträcker sig över relativt lång tid med regelbundet återkommande aktivi
teter. Exempelvis har projektet med att framställa en tvåspråkig tidning 
med hjälp av modern teknik pågått under tre läsår. Andra projekt är mer 
kortvariga och sporadiska som till exempel att bjuda in finskspråkiga 
författare av ungdomslitteratur till skolan.

Hemspråkslärarna uppger genomgående att de tidigare under Puffi-verk- 
samheten haft stor frihet att välja inriktning på projekten. Valet har 
ibland träffats efter samråd mellan lärare, elever och föräldrar. De har 
lämnat in önskemål till sina respektive kommunsamordnare och som re
gel också fått medel beviljade. Inledningsvis styrdes således projekt
verksamheten i hög grad av lärarnas intresseinriktningar. Projekten u t
gjorde, som en av Puffi-samornarna uttrtcker saken, "en extra sporre för 
lärarna, bidrog till en kvalitetshöjning i viss mån och motverkade en 
slentrian i verksamheten". Samma lärare tenderade också att återkomma 
med ansökningar om medel. Förutom i en kommun där resurserna av
sattes för en speciell modell med verksamhet i mindre klasser, kom verk
samheten i de övriga kommunerna att präglas av många och relativt små 
projekt med olika inriktningar.
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Under de sista åren av 1990-talet ägde dock en förändring rum. Kommu
nerna och de enskilda skolorna inriktade sina projekt mer målmedvetet 
mot avgränsade områden och mot större och långvarigare projekt. Det är 
fram förallt två inriktningar som lyfts fram, m ultikulturalism  och 
användning av modern teknik, främst datorer.141 I ett par av samordnar- 
nas kommuner har satsningarna avsiktligt styrts in på området datoran
vändning i skolan. Skolorna har med egen delfinansiering köpt in avan
cerad datateknisk utrustning och bekostat datafortbildning för hemspråks- 
lärarna i finska. Satsningen gjordes efter det att inledande mindre dator
projekt visat sig ge positiva effekter. Förutom att elevernas studiemotiva
tion ökade höjdes såväl lärarnas som elevernas status. Samordnaren i en 
kommun medger sig högst medvetet satsa på denna inriktning av just 
statusskäl. Genom att hemspråkslärama i finska och deras elever tidigare 
blev mer kunniga än andra elever och lärare på detta område, ett område 
som tillmäts prestige inom skolan, vann de anseende.

"Datorer det är ju någonting som kommer starkt i samhället i övrigt. Jag menar skolan 
måste ha en inriktning mot den värld ungarna kommer att leva i. Det är ju många barn som 
får ett lyft när de kan åstadkomma någonting med modem teknik. Då känner de sig duk
tiga, då får de ju motivation och gör ännu bättre ifrån sig. De växer, barnen växer" (Puffi- 
samordnare).

"Lärama har fått en datorkurs som fortbildning, så de är mer kunniga på det här området 
än de svenska lärama. Datorer bär med sig någon slags status. Ja, och varför inte utnyttja 
det. Jag gör det medvetet" (Puffi-samordnare).

Tidigare resultat från projektverksamheten har visat på hur en ökande 
medvetenhet om den kulturella bakgrundens betydelse för elevers u t
veckling och inlärning påverkat lärarna i undervisningen (Johansson, 
1993). Projekten har bland annat bidragit till ökad självtillit hos lärarna, 
bättre samverkan mellan lärare, ökad insikt hos svenska lärare vad finsk 
skola står för, en ökad arbetstillfredställelse i lärararbetet, mer reflekte
rande lärare och en förhöjd status för hemspråkslärare. Uttalanden som 
stöder dessa tidigare resultat framkommer även nu vid intervjuerna. Ett 
par av hemspråkslärama uttalar sig exempelvis på följande sätt:

"Projekten har bidragit till att höja kvaliteten i min undervisning. Jag har kunnat arbeta 
med sånt som jag varit sämst på. En kvalitetshöjning som kommit eleverna tillgodo" (Hem
språkslärare i finska).

I en sammanställning klassificerades två av 71 projekt under läsåret 1986/87 och tio av 
93 projekt under läsåret 1988/89 under rubriken interkulturell verksamhet (Johansson, 
1989). Inga projekt under dessa år hade huvudinriktning mot användning av modem teknik. 
En motsvarande klassificering över projekten läsåret 1993/94 visade att tolv projekt av 92 
hade inriktning mot interkulturell verksamhet och 22 av 92 mot användning av modem  
teknik och främst datorer (Lind, 1995). Söderlund (1995) har genomfört en studie av de 21 
projekt inom Puffi där datorer användes under läsåret 1993/94. Studien visade i jämförelse 
med de så kallade SOD-projekten (Skolan och datom-projekten), att datorprojekten inom 
Puffi i hög grad introducerade såväl nytt innehåll som nya arbetssätt i undervisningen (jfr 
Nissen, Riis & Hyltén, 1991). I Puffi-projekten användes både enkla program och multime
dia såväl ämnesinriktat som ämnesövergripande. Många projekt uppvisade en komplex an
vändning av den nya tekniken, det vill säga en användning för flera ändamål.
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"Det är klart att man kan säga att det (arbetet med projekten, min anm) har höjt min ställ
ning. De betraktar mig som; åh vad du är aktiv. Man märks mera, det har haft betydelse 
inte bara för mina elever, för mig också" (Hemspråkslärare i finska).

Samordnama ger också exempel på andra områden än datoranvändning, 
där de finska hem språkslärarna via projektverksamheten varit före
gångare på sina skolor. Områden som exempelvis bildarbete där verk
samheten i och för sig utfallit väl, men där motsvarande statushöjande 
effekter inte uppnåtts. Hemspråksundervisningen i finska har också varit 
föregångare på många skolor vad gäller årskurslös undervisning, framför 
allt på mellan- och högstadiet. Samordnarna uppger sig dock vara tvek
samma till om detta gett några prestigevinster. Åven om skolorna kunnat 
dra nytta av erfarenheter från den årskurslösa hemspråksundervisningen 
har förändringarna kanske i första hand betingats av faktorer som inte 
direkt kan relateras till ett gott utfall för hemspråksundervisningen. 
Samordnama säger sig också vara osäkra på i vilken utsträckning de er
farenheter som gjorts från hemspråksundervisningen i finska kommit 
andra invandrargrupper till del. De menar att det troligen, och i likhet 
med vad de finska hemspråkslärarna också hävdar, finns en hel del på 
detta område kvar att göra.

Många av de intervjuade hävdar att Puffi varit avgörande för hur hem
språksundervisningen organiserats i deras kommuner. Inte minst för att 
fler modersmålsklasser startades och att dessa också kunnat fortleva. De 
intervjuade är som regel starka förespråkare för modersmålsklasser, även 
om de samtidigt medger att det inte generellt går att säga vad som är bäst 
för eleverna. Avgörande är språket och som en tumregel menar de att 
"elever som har finska språket och lever i en finskspråkig hemmiljö bör 
gå i finsk klass". I en av samordnarnas kommuner, där Puff i-verksamhe
ten varit koncentrerad till en skolenhet, utarbetades exempelvis en 
speciell modell. Modellen tillskapades ur ett missnöje med arbetsfördel
ningen vid kompanjonlärarskap, ur en situation som de själva liknar vid 
ett kaos. Genom det resurstillskott som Puffi förde med sig tillskapades 
först m indre klasser för de finsktalande eleverna. De positiva er
farenheterna från den åtgärden ledde därefter till en omdisposition av an
dra resurser, som gjorde det möjligt att bedriva verksamheten i mindre 
klasser om femton till sjutton elever för alla elever på skolan. Modellen, 
som utarbetades med Puffi-samordnaren som en drivande kraft, har till
ämpats under några läsår och fallit väl ut.

"... de har tagit det väldigt positivt lärama, just det här med de små klasserna ... det är 
bättre att ha fungerande små grupper än till hälften fungerande stora grupper" (Puffi-sam- 
ordnare).

Genom att modersmålsklasserna dels utgjorde förebilder för förändringen 
och dels att hemspråkslärarna i finska fick samma arbetsuppgifter och 
samma ansvar som övriga lärare för egna klasser, förändrades de finska 
hemspråkslärarnas ställning på skolan. "Det var då kan man säga som 
våra hemspråkslärare fick en reell status. På den här skolan i alla fall".
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Puffi efter 1991

Samordnarna och några av hemspråkslärama hävdar att en hotbild vuxit 
fram under 1990-talet och att den klart kan relateras till förändringar på 
samhällsnivå. En del i hotbilden har att göra med den sparstrategi som 
1990 intitierades från centralt politiskt håll till följd av Riksrevisions- 
verkets utvärderingsrapport (Riksrevisionsverket, 1990). En av sam ord
narna betonar med kraft att: "Riksrevisionsverket har definitivt inte 
hjälpt oss". En annan del i hotbilden är den förändrade attityd från 
centralt och kommunalt håll som de ser denna sparstrategi vara ett utslag 
av. Samordnarna tolkar sparivern inte i första hand som ekonomiskt be
tingad utan i grunden som ett led i en ideologisk omsvängning. De 
menar att en signal om förändring skickades ut som var underbyggd av 
tankar om önskvärdheten av ett "försvenskande" av den finskspråkiga 
befolkningen. En tredje del i hotbilden är de förändrade bestämmelserna 
för hemspråksundervisningen som gjort att den förlagts på tider utanför 
den ordinarie skoldagen.142 Den minskning som skett av elevunderlaget 
till följd av den "försvenskning" som skett av ungdomarna och återflytt
ningen till Finland, ser samordnarna och särskilt hemspråkslärama som 
en fjärde del i hotbilden.

"Det började med något sorts avståndstagande och omvärdering av hemspråks- eller mo- 
dersmålsundervisningen, av invandrarelevers språkundervisning. Attityderna ändrades 
på ett kick, bara genom att skicka en signal ... Det skulle flyttas till en annan tid på dagen, 
inte tas från andra lektioner. Det de gjorde, det var början till dödsstöten och sedan har det 
gått utför, sedan dess överallt. Men så är det också det att det sker samtidigt som elevun
derlaget minskar av naturliga skäl. Föräldrarna flyttar tillbaka till Finland, inte just nu, 
men de har gjort det. Och sedan att det kanske inte föds nya, kanske de har blivit så pass 
försvenskade att de väljer annat istället" (Puffi-samordnare).

"Ja det var medvind då på 80-talet, man tänkte att nu börjar det rulla av sig självt. Man 
blir så himla besviken när den gamla motvinden dyker upp igen" (Hemspråkslärare i 
finska).

Flera av de intervjuade lärarna är verksamma inom områden som m ar
kant påverkats av återflyttningar och omflyttningar och av en minskande 
benägenhet hos berättigade elever att välja hemspråksundervisning. Flera 
av lärarna uppger att underlaget på deras skolor har reducerats till under 
hälften jämfört med när omfattningen var som störst. Samordnarna 
hävdar att hem språksundervisningen allmänt fått vidkännas större 
neddragningar än annan verksam het inom skolan, men att hem 
språksundervisningen i just finska har klarat sig bra i förhållande till un
dervisningen för andra språkgrupper. Detta bortsett från den starka 
minskning som skett till följd av återflyttning. Samordnarna uppskattar 
minskningen totalt beträffande den finska delen i sina respektive kom
muner till minst 50 procent. I ett par kommuner, i Göteborg i synnerhet, 
har också verksamhetens omfattning påverkats av etableringen av frisko-

"Den svenska modellen med att lägga hemspråksundervisningen inom den ordinarie 
skolverksamheten syftade till a tt höja statusen hos hemspråket. A tt f ly tta  hemspråksun
dervisningen till efterm iddagstid innebär en klar statussänkning"  (H yltenstam  & 
Tuomela, 1996, s 98).
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lor. Tankar om friskola håller också på att växa fram i ytterligare en 
kommun, något som tidigare inte varit aktuellt då den kommunala 
verksamheten uppfatts som välfungerande. Till bilden hör också att 
rekryteringsunderlaget till de kommunala skolorna minskat till följd av 
att antalet finska daghem savdelningar reducerats. Ett allm änt lägre 
underlag får särskilt kraftiga återverkningar på förskoleverksamheten där 
närhetsprincipen är betydelsefull för föräldrarnas val. Föräldrar skjutsar 
inte sina barn långa sträckor för att få in dem på en finsk avdelning. Un
derlaget för modersmålsklasser i skolorna minskar när finska daghems
grupper läggs ner.

"Runtom i landet så lägger man ju ner finska daghem. Man lägger ner klasserna, har för lite 
elever, alla möjliga förklaringar ges till varför de läggs ner. Det är ju sånt som man hör och 
läser om hela tiden och det tycker jag är ett bakslag, verkligen" (Hemspråkslärare i 
finska).

I sam ordnarnas kommuner finns en strävan att bibehålla m oders- 
målsklasserna, vilket i och för sig ses som positivt. Neddragningarna har 
därför främst drabbat övriga hemspråkslärare med ett ökande ambule
rande som följd. I en av samordnarnas kommuner har undervisning på 
lördagar diskuterats men ännu ej genomförts. I en annan kommun, där 
strävan att bevara modersmålsklasserna varit särskilt uttalad, har övriga 
tjänster som hemspråkslärare vid en och samma skola nästan helt för
svunnit. I en tredje kommun har studiehandledningen minskats till bara 
enstaka timmar, de sammansatta klasserna har försvunnit helt och un
dervisningen i Sv-2 bedrivs numera i helklass och inte som tidigare i 
halvklass. Ett exempel finns på lärare som i samma grupp undervisar 
barn från förskolan till och med årskurs 9. Den undervisande läraren 
menar att denna verksamhet fungerar dåligt och har lett till att elever av
står från undervisningen. I den fjärde kommunen, den kommun som 
satsat på en egen modell med undervisning i mindre grupper, har ned
skärningarna lett till att verksamheten nått en smärtgräns. En ytterligare 
minskning bedöms leda till att den utarbetade modellen måste överges.

Även om neddragningarna inte drabbat hem språksundervisningen i 
finska lika hårt som undervisningen för andra språkgrupper, har 
konsekvenserna ändå blivit att organisationsformerna för hemspråksun
dervisningen uppvisar en tendens att återgå till en situation som på
minner om 1970-talets. Hemspråksundervisningen för elever i samman
satta klasser tenderar att bli alltmer splittrad. Elever förs ihop från flera 
klasser och årskurser och ibland också från olika skolor. Undervisningen 
förläggs allt oftare till udda tider med långa, tidsödande och kostsamma 
resvägar för eleverna.

Några av lärarna och ett par av samordnama ser denna utveckling som 
ett tecken på att särställningen och målet om tvåspråkighet inte är så 
förankrade i deras kommuner som de trodde att de var. De beklagar också 
att särställningen och tvåspråkighetsmålet inte skrivits in på ett tydligt 
sätt i de kommunala skolplanerna (jfr Johansson, 1989, 1993).
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"Man skriver ändå inte riktigt tydligt det här (särställningen, min anm). Det har varit 
mera inofficiellt. Man tycker inte att det är tillräckligt viktigt att skriva om det i pla
nerna tror jag. Den biten saknas" (Hemspråkslärare i finska).

Det förhållandet att beslutet om särställningen för det finska språket i 
grundskolan, när det togs i december 1994, inte väckte någon större 
uppmärksamhet ser de som ett ytterligare tecken i samma riktning.

Samordnarna menar dock att det finns en stöd för Puffi-verksamheten i 
deras kommuner, men de är osäkra på hur start och hur utbrett det är. De 
menar att inställningen varierar bland lokalpolitiker och centrala admi
nistratörer och mellan olika skolor. Bland skolpolitikerna varierar enga
gemanget och kunskaperna och många av dessa byts också ut med jämna 
mellanrum (jfr Johansson, 1989). På skolorna finns en variation bland 
annat beroende på antalet finsktalande lärare, ett gott klimat brukar 
finnas på skolor där flera hemspråkslärare kan hjälpas åt med utåtriktade 
aktiviteter och kontakter. Samordnarna anser sig också själva ha en bety
delsefull uppgift i sammanhanget, "den centrala funktionen är viktig för 
att samla ihop och hålla i trådarna, inte personen utan f u n k t i o n e n Den 
inställning som om gärdar verksam heten i kom m unerna är i stor 
utsträckning avhängig deras egna och hem språkslärarnas insatser. 
Föräldraaktiviteten var högre tidigare när osäkerheten var stor om den 
fortsatta verksamheten. Samordnarna tolkar den lägre föräldraaktiviteten 
som ett utslag av att föräldrarna tröttnat eller betraktar verksamheten 
som etablerad och förlitar sig på att "lärare och tjänstemän skall göra 
jobbet". Många föräldrar tillhör också andra generationens invandrare, de 
är inte lika engagerade som den tidigare föräldragenerationen. Ett un
dantag gäller dock beträffande friskoleverksamheten där föräldraaktivite
ten fortfarande är hög.

Lärarna beskriver det Puffi-klimat som rått och råder i den egna kommu
nen på helt skilda sätt. Ett flertal menar att det inte alls råder något gott 
klim at i deras kom m un, andra m enar att det redan från början 
etablerades en positiv inställning som bestått under åren. Ytterligare nå
gra m enar att allm änt positiv inställning successivt vuxit fram. 
Anmärkningsvärt är dock att lärarna inte i någon större utsträckning an
ser sig själva ha medverkat till förändringar av klimatet och att de liksom 
vissa av samordnarna så tydligt kopplar ihop inställningen i den egna 
kommunen med enskilda personers insatser eller brist på insatser, "det är 
egentligen hemskt att så mycket har berott på enstaka personer" (jfr 
Johansson, 1989). Det gäller personer i mer central ställning som direkt 
namnges.

Flera av de intervjuade ser mot bakgrund av vad som skett de senaste 
åren ganska mörkt på framtiden. En av samordnarna uttrycker sig på 
följande sätt.

"Jag ser dystert på framtiden och ingen ljusning verkar komma. Den kanske kommer först 
när man inser att det går illa för denna generation. Det går illa för många nu" (Puffi- 
samordnare).
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Några informanter ser dock positiva tecken i den diskussion som förs 
kring skolans internationalisering och den intensifierade samverkan 
inom Europa. Den ökade betydelse som läggs i debatten vid förståelse och 
respekt för varandras kulturer och att kunna flera olika språk, ser de som 
faktorer som på sikt bör främja hemspråksundervisningens och därmed 
hemspråksläramas ställning.

"Man kan ju inte leva isolerat här i Sverige och möta Europa och svenskan är ju inte något 
större än finskan i EU-sammanhang" (Hemspråkslärare i finska).

Sammanfattning

Under de första åren av hemspråksverksamhet accepterades hemspråkslä- 
rarna av den anledningen att de behövdes för att ta hand om arbets- 
kraftsinvandramas barn. Deras verksamhet bedrevs dock ofta i underord
nade positioner och de vann ingen egentlig status som lärare. Sedan kom 
en period då hemspråkslärama och deras verksamhet allt mer ifrågasattes 
av skolledningar, kollegor och även i viss utsträckning också av de finsk
talande eleverna. Situationen betraktades som problematisk och nya un
dervisningsformer introducerades. Hemspråksreformen 1977 bidrog till 
att legitimera deras verksamhet men fick emellertid endast betydelse för 
delar av hem språkslärarkåren. O rganisationsform erna för undervis
ningen bibehölls i stor utsträckning och den ifrågasättande inställningen 
från omgivningen kvarstod i betydande omfattning.

Puffi-verksamhet som startade 1985 kom att bidra till att ytterligare legi
timera undervisning i och på finska samt att stärka hemspråkslärama i 
deras strävan att uppnå tvåspråkighetsmålet. Intentionerna med Puffi och 
de medel som ställdes till förfogande för kommunerna fick betydelse i 
flera avseenden. De finska hemspråksläramas verksamhet uppmärksam
mades, hem språksundervisningens organisation utvecklades, under
visningen vitaliserades tack vare projektverksam heten, elevernas 
studieresultat främjades och attityderna från omgivningen till den finska 
hemspråksundervisningen och dess lärare förändrades i positiv riktning 
(jfr Lagerkrantz, 1988). Förändringar som sammantaget bidrog till att 
avsevärt förbättra de finska hemspråksläramas status.

Huvudintrycket av hemspråksläramas uttalanden är att de varit med om 
en förändring från att inte ha någon egentlig status alls som lärare, till att 
nu i stort sett vara jämställda med sina svenska kollegor. En förändring 
de anser skett både för dem själva som individer och för hemspråkslärar- 
gruppen i finska som kollektiv. Som synbara tecken på statusföränd
ringen tar de främst det förändrade bemötande de får från andra, främst 
från lärarkollegorna men också från sina skolledningar. Bemötandet har 
förändrats från en hållning som utmärktes av likgiltighet, oförstående 
och negativism till att de nu blir betraktade som vilka lärare som helst. De 
har också förändrat sin syn på sig själva i sin yrkesutövning, från att inte 
ha haft någon egentlig identitet som lärare till att idag anse sig ha en 
viktig uppgift att fylla för sina elevers möjligheter att utveckla en aktiv 
tvåspråkighet.
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De förändrade formerna för hemspråksundervisningen anser hemspråks- 
lärarna vara en viktig faktor bakom utvecklingen. De flesta av dem 
började sin lärarbana som kompanjonlärare eller ambulerande hem 
språkslärare för att senare övergå till tjänster som hemspråkslärare vid en 
och samma skola eller som lärare i modersmålsklasser. En annan viktig 
faktor bakom förändringen anser de Puffi-verksamheten vara. I första 
hand då de intentioner som låg till grund för Puffi men också de medel 
för projektverksamhet som ställdes till förfogande. Hemspråkslärarna 
anam m ade Puffirs tvåspråkighetsm ål och stärktes enskilt och som 
kollektiv i en ambition att utveckla verksamheten. Hemspråkslärarna re
laterar en rad olika positiva effekter till Puffi-verksamheten. Den finska 
hemspråksverksamheten blev exempelvis mer synliggjord, attityderna 
från omgivningen förändrades i positiv riktning och en rad förbättringar 
kom deras elever till del med förbättrade studieprestationer som resultat.

En hotbild har dock vuxit sig starkare de senaste åren. Samordnarna häv
dar att hotbilden har sin grund i en ideologisk omorientering, en återgång 
till ett assimilationstänkande. Resultatet av omsvängningen har parat 
med ett minskat elevunderlag blivit en neddragning av verksamheten 
och en tendens till återgång till undervisningsformer som tidigare tilläm
pades i större omfattning. Samordnarna ser dystert på den utveckling som 
är på gång och tycker sig se tecken på att hemspråkslärarna är på väg att 
förlora den relativt goda status de uppnått.

Mot bakgrund av de förändringar som skett i samhället de senaste åren 
ser hemspråkslärarna både positivt och negativt på framtiden. De ser ne
gativa återverkningar för sig själva främst till följd av det vikande elev
underlaget med tendenser till försämrade arbetsvillkor. De ser positiva 
tecken i den pågående internationaliseringen i samhället och skolan.

Diskussion

Frågor kring hemspråkslärarna och deras verksamhet och ställning kan 
enligt min mening inte betraktas som utbildningsfrågor i snäv bemär
kelse. De måste i stället ses som samhällsfrågor av komplex beskaffenhet. 
Hemspråksundervisningen fungerar som en "ställföreträdande markör" 
för att använda en benämning från Hyltenstams och Tuomela (1996). Den 
är ett politiskt och ideologiskt slagfält där starka och motstridiga håll
ningar fått spelutrymme. Beslut som fattats kring regler, ekonomi och or
ganisation för verksamheten och som legat till grund för hemspråkslä- 
rarnas praxis, måste ses mot bakgrund av såväl över tid förändrade 
officiella ideologier som skilda och förändrade attityder och värderingar 
hos enskilda individer och grupper på olika nivåer i samhället och inom 
skolan.

Den skillnad som vanligtvis finns i ett samhälle mellan den domine
rande gruppen och dominerade grupper, mellan en majoritetsbefolkning 
och minoritetsgrupper, är ett ytterligare förhållande att beakta (Schwartz, 
1971; Johansson, 1989; Municio, 1993; Skutnabb-Kangas & Peura, 1994; 
Hyltenstam & Tuomela, 1996). Skillnaden skapas och tenderar att vid
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makthållas genom att det som förknippas med den dominerande grup
pen ses som viktigt, medan sådant som är relaterat till de dominerade 
grupperna betraktas som mindre viktigt eller negativt. Frågor som berör 
minoritetsgrupper som lågstatusgrupper blir lågstatusfrågor och behand
las därmed generellt med en lägre grad av seriositet än andra frågor 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996). Som exempel kan nämnas hur debatten 
om kostnadsnedskärningarna inom undervisningssektorn förts kring 
hem språksundervisning i förhållande till annan språkundervisning. 
Skutnabb-Kangas (1981) tar just språket och dess starka symboliska bety
delse som utgångspunkt för ett liknande resonemang. För en grupp som 
talar ett visst språk återspeglar språket gruppens status och upplevs som 
symbol för denna status. Språket utgör det viktigaste kännetecknet för 
medlemmarnas gruppidentitet i en minoritet (Virta, 1994b). Men även 
den enskilda individens identitet påverkas av språket, bland annat ge
nom den uppskattning, eller brist på sådan, som andra männskor och in
dividen själv visar språket. En skola där minoritetsspråk inte används 
som undervisningsspråk för både majoritetselever och minoritetselever 
förm edlar budskapet att m inoritetselevernas språk inte är värt lika 
mycket som majoritetselevernas (Skutnabb-Kangas, 1981; Virta, 1994b). 
Eriksson (1994a) hävdar att Sverige också har "largely remained an uni- 
lingual country. The basic feature of Sweden ... is that the language of the 
dominant group is a lingua franca 'o f the country" (s 11).

När den finska hemspråksverksamheten började under 1960-talet, ver
kade en rad faktorer sammantaget för att stänga hemspråkslärarna och de
ras verksamhet ute och begränsa deras möjligheter att uppnå en i jämfö
relse med andra lärargrupper och verksamheter likvärdig ställning inom 
skolan. Några av de kanske mest centrala faktorerna var, de negativa och 
på assimilations- och konformitetstänkande grundade såväl officiella som 
inofficiella hållningarna till hemspråk, de i jämförelse med de svenska lä- 
rarkollegorna underordnade verksamhetsformer hemspråkslärarna sattes 
att verka inom, de annorlunda arbetsuppgifter och arbetsinnehåll de som 
ny yrkesgrupp hade att fullgöra, det motstånd och det ifrågasättande som 
hemspråkslärarnas verksamhet och de själva mötte från svenska kollegor 
och skolledare. Min slutsats är att hemspråkslärarna under denna tidspe
riod blev utsatta för en kraftfullt verkande demarkation från de svenska 
lärarkollegornas och skolledarnas sida. Exkluderande inslag förekom 
också, exempelvis när svenska lärare vägrade eller protesterade mot att 
reducera utrymmet för de egna ämnena till förmån för hemspråksunder
visning. De svenska lärarna strävade efter att bibehålla sin etablerade kon
troll över och värna om de egna ämnena. Demarkationen med exklude
rande inslag förstärkte den maktlöshet som hemspråkslärarna hade som 
dominerad grupp och bidrog till att begränsa deras handlingsmöjligheter 
att åstadkomma förändringar. Hemspråkslärarnas inträde i och möjlighe
ter att vinna position inom den svenska skolan försvårades och resultatet 
blev att de erhöll en låg status. En låg status som informanterna också till
står, dock främst i efterhand.

I början av 1970-talet, när antalet finsktalande elever och hemspråkslärare 
ökade, restes mer frekventa och tydligare krav på förändringar av organi-
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sationen för hemspråksundervisningen (Johansson, 1989). Genom att på
tala brister gjorde sig de finska hemspråkslärarna obekväma och spän
ningar uppstod mellan hemspråkslärarna och svenska lärare, skolledare 
och skolpolitiker. De finska hemspråkslärarna ansåg att de hade en viktig 
uppgift i att underlätta för sina elever men bemöttes av likgiltighet, oför
stående och negativism av alla dem som såg deras arbete som ett hot mot 
ett inlemmande av de finsktalande eleverna i den svenska skolan och 
samhället. Under denna period, som närmast präglades av en smältdegel- 
sideologi från officiellt håll, accentuerades således meningsmotsättningar 
mellan den ståndpunkt som förordade ett mångkulturellt samhälle och 
den som förespråkade ett homogent samhälle. I den pedagogiska praxisen 
stod motsättningen mellan de som förordade modersmålsklasser och de 
som kunde "till nöds ... acceptera undervisning i hemspråk under enstaka 
veckotimmar" (Hyltenstam & Tuomela, 1996, s 12). Trots stöd från 
pådrivande och engagerade föräldrar och från vissa eldsjälar bland politi
ker och administratörer i kommunerna, var de alltfort utsatta för demar- 
kation med exkluderande drag som åtföljdes av en fortsatt låg status. 
Ansträngningarna från hemspråkslärarnas sida handlade alltjämt till stor 
del om att för andra motivera sin existens och få till stånd förändringar av 
de underordnade villkoren. De började i viss utsträckning sluta sig 
samman i ett motstånd mot utestängningen. Tendenser till tillämpning 
av en dubbel strategi i form av inklusion kunde skönjas, det vill säga 
tendenser till ett uppåtriktat motstånd för att hävda de egna intressena. 
Johansson (1989) uttrycker saken så att man då kunde "ana någon form av 
revirbevakande inom skolan" (s 47) och att det hela utvecklades "till att 
bli en form av 'finnkamp' där olika krafter mättes mot varandra" (s 47).

Hemspråksreformen 1977 ledde, som tidigare nämnts, i stora drag endast 
till marginella anpassningar. Municio (1987a) hävdade att den pedago
giska ideologi för tvåspråkighet som förespråkades i reformen mottogs på 
olika sätt inom skolan och att lärarna uppvisade varierande inställningar 
relaterade till de sammanhang de ingick i. Av intervjuerna framgår att 
Puffi-samordnarna framhåller hemspråksreformen och speciellt dess två- 
språkighetsmål som särskilt betydelsefulla för utvecklingen av hem
språkslärarnas ställning inom skolan åren närm ast efter reformens ge
nomförande. Det gör däremot ingen av de intervjuade hemspråkslärarna. 
Denna skillnad kan sannolikt bero på att Puffi-samordnama vid tidpunk
ten för reformens genom förande befann sig i en strukturellt sett 
annorlunda position än hem språkslärargruppen (jfr Municio, 1987a). 
Samordnarna hade som regel dels en längre tids yrkeserfarenhet och dels 
också mer erfarenheter från de undervisningsformer som förespråkades i 
reformen. Samordnarna var som pionjärer inom området hemspråksun- 
dervisning relativt sett mer etablerade i sina kommuner. De kunde, efter 
att ha fått dispenser, fortsätta som behöriga hemspråkslärare efter refor
mens genomförande. Samordnarna tillhörde med andra ord den del av 
hemspråkslärarkåren i finska som, trots den maktlöshet som generellt 
präglade kåren, inte gav upp utan som fortsatte i sina ansträngningar att 
söka förverkliga reformtankama. Många bland hemspråkslärarna hade 
som relativt nyanställda obehöriga att gå igenom den hemspråkslärarut- 
bildning som startade och var därmed inte på samma sätt etablerade. De
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var ofta också ensamma eller fåtaliga på sina arbetsplatser och hade dess
utom, med den svaga personlig identitet som många gånger åtföljer till
hörighet till en dominerad grupp, svårigheter med att hävda sina upp
fattningar och därigenom förvärva rimliga arbetsvillkor. Puffi-samord- 
nama stod reformtankarna närmare och kom sannolikt därför att tidigare 
och tydligare än merparten av hemspråkslärarna att anamma idéerna och 
omsätta dessa i handling. Det förhållandet, att många hemspråkslärare 
som gräsrotsbyråkrater stod på viss distans till reformidéerna, kan således 
ses som en bidragande faktor till att reformtankarna inte fick en djupare 
förankring inom hela hemspråkslärargruppen och därmed till att hem- 
språksreformen avsatte så modesta spår (jfr Lindensjö & Lundgren, 1986; 
Municio, 1987b).

Successivt och parallellt med att en mer pluralistisk hållning kom till u t
tryck från officiellt håll, blev tvåspråkighetsmålet allt mer centralt även 
för den stora mängden av hemspråkslärare. De många uttalanden som 
gjordes om betydelsen av Puffi som idémässig och samlande utgångs
punkt talar för, att tvåspråkighetsmålet fick sin reella och breda för
ankring hos hemspråkslärarna i finska i samband med att Puffi introdu
cerades. Puffi kom för hemspråkslärarna att fylla funktionen av en offici
ell legitimering av målet om aktiv tvåspråkighet. Puffi med sina inten
tioner uppfattades av hemspråkslärarna i finska som en signal om att två
språkighetsmålet från officiellt håll tillmättes betydelse och de resurser 
som tillhandahölls som det konkreta tecknet på detta. Förhållandet ger en 
god illustration till det starka beroende som professioner i vårt samhälle 
har av just samhällelig legitimering och auktoritet (Torstendahl, 1989; 
Selander 1989b; Brante, 1989; Hellberg, 1989). Målet om aktiv tvåspråkig
het som uttryck för ett pluralistiskt synsätt stärkte hemspråkslärarna både 
som kollektiv och som enskilda personer. Kollektivt bidrog tvåspråkig
hetsmålet till samlade ansträngningar för att exempelvis informera om 
och bearbeta attityder till hemspråk och kring frågan om hur verksam
hetsformerna borde utvecklas. Individuellt gav målet kraft åt hemspråks
lärarna att framhärda trots motstånd i deras ambitioner att utveckla un
dervisningen. Det tvåspråkighetsmål som formulerades redan vid hem- 
språksreformen 1977 vann således legitimitet och förankring hos hem 
språkslärarna i samband med att Puffi-verksamheten startade 1985.

Legitimiteten bidrog till en till synes ökad förståelse för och acceptans av 
betydelsen av hemspråk i allt vidare kretsar. Hållningen i samhället och 
skolan till hemspråk och hemspråkslärarnas verksamhet förändrades. 
Den tidigare mer eller mindre öppna utestängning de finska hemspråks
lärarna utsattes för reducerades och understödjande krafter växte i styrka. 
En sådan förändring ägde rum som tillsammans med bland annat på
tryckningar från föräldrahåll ledde till att verksamhetsformerna för
ändrades. Fler modersmålsklasser tillskapas och fler hemspråkslärare fick 
arbetsuppgifter och arbetsvillkor som liknade de svenska lärarnas. För det 
andra bidrog legitimiteten till mer samlade ansträngningar från hem 
språkslärarna sida att förverkliga målet om aktiv tvåspråkighet. Infor- 
mantemas utsagor ger belägg för att deras strävan var att förverkliga detta 
mål och att deras arbete och resultatet av detta arbete också bidrog till för
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ändrade arbetsförhållanden och förbättrad status. Såväl Puffi-samord- 
narna som hemspråkslärarna ger klara uttryck för att de finska hem- 
språkslärarnas status kraftigt höjdes. Med vissa reservationer, som exem
pelvis ett kvardröjande ifrågasättande hos vissa kollegor till hemspråks- 
undervisning, löneskillnader för lärare på högstadiet och tveksamhet om 
statusen beträffande lärare som ambulerar, kunde de finska hemspråkslä- 
rarnas status i slutet av 1980-talet nästan jämställas med svenska kolle
gors. Min slutsats är att den klart främsta grunden för denna statushöj
ning är att hänföra till den legitimitet som målet om aktiv tvåspråkighet 
gav åt hemspråkslärarnas verksamhet. Främst då den mer allmänna ac- 
ceptans som tvåspråkighetsmålet vann via legitimeringen vid Puffi-verk- 
samhetens igångsättande. Det samlade intervjumaterialet ger endast ett 
begränsat stöd för den alternativa tolkningen att hemspråkslärarnas sta
tusvinster var ett resultat av horisontella eller vertikala allianser. Verti
kalt sett gjorde förvisso enskilda hemspråkslärare prestigevinster via 
projektverksamheten. Speciellt framgångsrika var de lärare som i sina 
projekt inriktade sig mot modern teknik. Genom att liera sig med 
kunskap om modern teknik, som allmänt tillmäts prestige, kunde vissa 
statushöjande effekter uppnås. Projektverksamheten i övrigt hade för 
hemspråkslärarna främst en professionaliserande inriktning mot kompe
tens. De satsade främst på att med hjälp av de extra resurserna utveckla 
kvaliteten i verksamheten på sätt som antogs gynna målet om aktiv 
tvåspråkighet. På att i enlighet med intentionerna med Puffi pröva nya 
a rbetssä tt och berika innehållet i olika äm nen eller tem an. 
Hemspråkslärarna erhöll också stöd från somliga skolledare och även 
bland politiker och skoladministratörer i ledande positioner. Detta stöd 
hade emellertid mer karaktär av att det gavs från enskilda intresserade 
och engagerade personer än som ett gensvar på en alliansstrategi från 
h em sp råk slä ra rn as  sida. På d e t h o riso n te lla  p lan e t hade 
hem språkslärarna svårt att vinna allianspartners. Vissa lärare vann 
anseende genom att samarbeta med andra lärarkategorier i exempelvis 
arbetslag, ett samarbete som dock företrädesvis hade prägeln av allianser i 
mer socialpsykologisk bemärkelse. Syftet med samarbetet var primärt inte 
att göra prestigevinster utan mer att få verksamheten att fungera och 
utvecklas. De kontakter hemspråkslärarna i finska hade med hemspråks
lärare för andra språkgrupper var sparsamt förekommande av bland 
annat praktiska och språkmässiga skäl. Övriga hem språkslärare var 
vanligen fördelade på flera språk, de hade ett begränsat antal lek
tionstimmar på skolorna och ofta också andra arbeten vid sidan av sina 
hem språkslärartjänster. Den väsentligaste faktorn bakom statushöj
ningen torde således vara den legitimitet som målet om aktiv tvåsprå
kighet gav åt deras verksamhet.

Den beskrivning som hemspråkslärarna och Puffi-samordnarna ger av si
tuationen under 1990-talet är något olikartad. I synnerhet samordnama 
framhåller en rad hot som de menar haft effekter och verkat i riktning 
mot en återgång till tidigare arbets- och statusförhållanden. En rad hot 
som de också tror kommer att få negativa återverkningar på den framtida 
utvecklingen. Att hemspråkslärarnas och samordnarnas bilder även här 
skiljer sig åt, kan i likhet med deras olika sätt att se på betydelsen av hem-
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språksreformen förstås mot bakgrund av deras skilda positioner och ar
betsområden (Municio, 1987a). Samordnarna, som ansvariga för hem- 
språksundervisningen i sina kommuner, beaktar utvecklingen i den egna 
kommunen i stort. Hem språkslärarna utgår därem ot främst från den 
egna situationen och förhållandena på den egna skolan.

När samordnarna betraktar utvecklingen under 1990-talet framträder att 
de är bekymrade över att så många hemspråkslärare tvingats lämna sina 
tjänster till följd av det vikande underlaget. De är också bedrövade över 
de polariserande följder som beslutet 1991 om förändringar av hem- 
språksundervisningen m edfört (Regeringens proposition 1990/91:18) 
Vissa hemspråkslärare, däribland flertalet av de intervjuade, har kunnat 
fortsätta som tidigare med att utveckla sin verksamhet och bevara sin sta
tu s, m edan  an d ra  få tt v idkännas fö rsäm rade  v illko r och 
statusförluster.143

Även om enskilda lärares strävanden under Puffi-verksamheten varit 
framgångsrika, torde de dominerande krafterna bakom de senaste årens 
tendens till tudelning återfinnas på andra nivåer än verksamhetsnivå. 
Samordnarna och några av hemspråkslärarna ser polariseringen som be
tingad av förändringar på samhällsnivå och således inte relaterad till 
tillämpningar av stängnings- eller öppningsalternativ från hemspråks- 
lärarnas eller andra grupperingars sida. Polariseringen handlar i grunden 
om en ideologisk omsvängning som återspeglats på organisations- och 
verksamhetsnivå. Eller snarare, att latenta uppfattningar som hela tiden 
funnits med kommit upp till ytan och omsatts i handlingar. Detta betrak
telsesätt ansluter väl till ett konstaterande av Hyltenstam och Tuomela 
(1996), att assimilationstänkandet alltid haft en stark framtoning. Mycket 
av det som framförts i integrationens namn, speciellt under 1990-talet, 
har egentligen varit ett uttryck för en ökande assimilationsprocess (jfr 
Arnberg, 1996). Hyltenstam och Tuomela (1996) såg exempelvis RRV:s 
utvärdering av hem språksundervisningen som ett led i en förändrad 
attityd från centralt politiskt håll. Likaså det förslag om en minskning 
med 300 miljoner av det statliga anslaget till hemspråksundervisningen 
som regeringen läm nade i budgetpropositionen 1991 m ed direkt 
hänvisning till RRV:s utvärderingsrapport.144 En form av legitimitetskris 
uppstod till följd av regeringsförslaget som ledde till att kommunerna

143Hyltenstam och Tuomela (1996) bekräftar en generell tendens till polarisering och 
framhåller den klara statussänkning som drabbat de allt fler lärare vars undervisning 
flyttats till tider utanför de ordinarie skoldagarnas.
l 44Regeringen föreslog en minskning av anslaget till hemspråksundervisningen trots att 
reglerna för invandrarundervisningen skulle anpassas till det förändrade styrsystemet (jfr 
kapitel 2). Kommunerna skulle själva avgöra resursfördelningen utan "öronmärkning" av 
medel för särskilda ändamål.
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utan stöd av riksdagsbeslut skar ner på verksamheten.145 Skolverket 
(1992) är inne på en liknande linje och menar att det i kommunerna;

"verkar ha funnits en beredskap för att snabbt, men kanske också okritiskt, ta till sig, som 
det uppfattades, signaler om att förändringar och nedskärningar kunde göras inom hem- 
språksundervisningen" (s 10).146

Hemspråkslärarna och samordnama ser det ointresse för och de negativa 
inställningar till hemspråksundervisning som de tycker sig ha sett hos 
politiker, administratörer och skolledare, som ett tecken på att den offici
ella hållningen varit uppblandad med ett annat tänkande. Att det defini
tiva beslutet om det finska språkets särställning dröjde så länge och att 
beslutet om särställningen, när det väl togs, heller inte uppm ärksam 
mades i någon större utsträckning ses som ytterligare indikationer. 
Liksom det förhållandet att särställningen och målet om aktiv tvåsprå- 
kighet vanligtvis inte skrivits in i kommunernas skolplaner.

Hemspråkslärarnas strävanden kan ses som en kraft inom ramen för en 
komplex kontext av ideologiska, sociala, ekonomiska och andra krafter 
som verkar och har verkat inom området hemspråksundervisning. Dessa 
andra krafter har på samma sätt som hemspråkslärarnas egna ansträng
ningar varierat i styrka och inriktning under olika tidsperioder. Ibland 
har dessa yttre krafter verkat företrädesvis understödjande för hem- 
språksläramas strävanden. Vid andra tidpunkter har de verkat i riktning 
mot att utestänga hemspråkslärarna. Under de inledande åren av Puffi- 
verksamheten, 1985 till 1991, rådde på centralt officiellt håll en för hem
språkslärarna stödjande hållning. Den legitimitet som målet om aktiv 
tvåspråkighet gav åt hemspråkslärarnas strävanden under dessa år ledde 
till att en avsevärt förbättrad status för hemspråkslärarna uppnåddes. De 
vann klara företräden i kamp mot sådana assimilationsinriktade krafter 
som verkade för att stänga dem ute. Krafter som då inte var så framträ
dande men som vunnit ny näring i de senaste årens samhällsutveckling. 
De senaste årens utveckling tyder på på att hemspråkslärarnas strävanden 
och status, trots fortsatt men reducerat stöd i lagstiftningen, allt mer ten
derar att komma till korta mot dessa nygamla krafter.

Överensstämmelse och pålitlighet

Frågan om urval har varit ett återkommande diskussionsämne vid kvali
tativa studier (Berglund, 1985). Miles och Huberman (1984) betonar exem-

■^Habermas introducerade 1973 begreppet legitimitetskris som beteckning för ett kraftigt 
minskat förtroende för ett samhälles politiska auktoriteter (Habermas, 1976; Rasmussen, 
1996)
^^Skolverkets utvärderingsrapport hänvisade också, utan referens, till en enkätundersök
ning som Svenska Kommunförbundet genomfört. Resultatet från denna visade att föränd
ringen mellan 1990/91 och 1991/92 innebar att 92 procent eleverna erhöll en undervisning 
med 67 procent av de tidigare resurserna. Således en kraftig effektivisering men också en 
klar och reell minskning. Det bör kanske påpekas att skolverkets utvärderingsrapport 
behandlar hemspråksundervisning generellt. Hur utvecklingen förevarit i den specifikt 
finska delen framgår ej av rapporten.
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pelvis betydelsen av representativa sådana. Berglund (1985) intar å andra 
sidan en mer öppen inställning och framhåller bland annat värdet av att 
tala både om generaliserbarhet och partikulariserbarhet. Vid studier av 
processer framhåller Miles och Huberman (1984) särskilt en fallgrop som 
antropologer benämner "holistic bias"; risken för att låta data forma me
ningsfulla mönster och mot bakgrund av dessa göra tolkningar, dra slut
satser och generalisera utan att dessa mönster är satta i ett större sam
manhang. Det första steget i urvalsprocessen kan betraktas som ett led i att 
just beakta detta större sammanhang. Studiens syfte fick vara vägledande 
och valet bland kommunerna gjordes i avsikt att tillgodose att olikartade 
betingelser för utvecklingsverksamheten verkligen blev representerade 
(jfr Svensson, 1996a). I och för sig hade också olikartade betingelser blivit 
representerade om urvalet skett slumpmässigt, då varje kommun var att 
betrakta som unik, men hade möjligen inte resulterat i samma bredd. 
Storstäder eller våra mest invandrartäta kommuner hade kanske inte 
blivit representerade.

Förfaringssättet vid urvalet kan till en del anknytas till Miles" och 
Huberman's (1984) diskussion av "outliers" och "extreme cases". Mot bak
grund av antagandet att ett erhållet resultat underbyggs om motsvarande 
resultat även uppträder i extrema fall, framhåller de värdet av att utnyttja 
extrema sådana. I den utsträckning detta antagande är riktigt underbygger 
det, att det i många avseenden likartade mönster som visade sig i de 
kommuner som ingår i studien troligen också skulle uppträda i andra 
kommuner. Mot resonemanget kan anföras att alla Puffi-kommuner var 
att betrakta som unika. I studien fanns med andra ord ingen uppsättning 
normalfall mot vilka utfallet i extremer kunde jämföras.

Vid urvalet av hemspråkslärare prioriterades sådana med långvarig 
yrkeserfarenhet och som också bedömdes ha reflekterat djupare över sin 
verksamhet. I kraft av detta kan de, liksom även de medverkande Puffi- 
sam o rd n arn a , b e tra k ta s  som a u k to rite te r  inom  h em språks- 
undervisningens område. Såväl LeCompte och Preissle (1993) som Miles 
och Huberman (1984) framhåller risker med elitinformatörer, det vill säga 
risken att som forskare mer förlita sig på välartikulerade och välinforme
rade informanter ("elite bias") än andra (jfr Burgess, 1985). Att valet av 
hem språkslärarna gjordes selektivt motiverades främst av önskvärd
heten att erhålla inform anter som bedömdes kunna se eventuella 
förändringar för hemspråkslärarna under en längre tidsperiod. Risken för 
en snedvridning av studiens resultaten till följd av "elite bias" beaktades. 
Vid analysen och tolkningen eftersträvades exempelvis att behandla allas 
utsagor som likvärdiga i betydelse.

Den översikt över tidigare forskning på området som gjordes liksom arbe
tet med att placera in utvecklingsverksamheten i sin kontext, kan ses som 
viktiga led i ansträngningarna att motverka risken för att förlora 
perspektiv och förlita sig på lokala informanters synsätt och förklaringar 
(jfr Larsson, 1994). Kontextinplaceringen och forskningsöversikten funge
rade under arbetsgången som referensramar mot vilka utsagor från en
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skilda personer kontinuerligt kunde ställas.147 Medvetenheten om exem
pelvis förekomsten av olika ideologiska officiella och inofficiella håll
ningar till hemspråk och hemspråkslärares verksamhet fyllde funktionen 
av, att under såväl intervjuerna som vid tolkningen av dessa, uppm ärk
samma flera samtidiga aspekter och inte fastna i enkla mönster som tidigt 
började utkristalliseras. Genom att relatera utsagorna till exempelvis ideo
logierna underlättades också vid analysen och tolkningen att komma åt 
vad som doldes bakom ytan på det till synes sagda. Informantemas utta
landen framstod många gånger som mer komplexa, men samtidigt också 
som mer meningsbärande och förståeliga, när de ställdes i relation till ett 
vidgat sammanhang.

Även de relativt långvariga och många kontakterna under förundersök
ningen resulterade i en referensram mot vilken informantemas enskilda 
beskrivningar och uppfattningar kontinuerligt kunde jämföras. Resulta
ten sammanfaller också i stort med förstudiens beträffande exempelvis 
beskrivningar av hem språkslärarnas verksamhet, arbetssituation och 
strävanden att uppnå målet om aktiv tvåspråkighet. Förstudien gav dock 
ingen tillförlitlig information om eventuella statusförändringar för hem- 
språkslärarna. Sådana statusförändringar har emellertid påvisats i andra 
studier av försöksverksamheten (Johansson, 1993; Skolverket, 1993). 
Tiden som stod till förfogande för interaktionen med informanterna kan 
bedömas som kort. Vid den bedömningen måste dock hänsyn tas till den 
information som förundersökningen tidigare gett och det avgränsade 
syftet med studien. Frågorna vid intervjuerna berörde viktiga aspekter av 
hemspråkslärarnas verksamhet och bidrog på så sätt till ett engagemang 
och en vilja hos inform anterna att förm edla sina personliga 
uppfattningar. De kom också som regel väl förberedda till intervjuerna. 
Genom att utgå från vad informanterna förberett kunde dels tiden u t
nyttjas effektivt och dels pålitligheten stärkas då deras genuina 
uppfattningar fick komma till uttryck. Troligen bidrog förfaringssättet 
även till att reducera styrkan av undersökareffekter, risken för ömsesidig 
påverkan mellan intervjuare och informanter (jfr Miles & Huberman, 
1984).

Som ett ytterligare led i att stärka den empiriska förankringen har trian- 
gulering tillämpats (Denzin, 1978; Kvale, 1989; LeCompte & Preissle, 1993; 
Svensson 1996a). Två grupper, samordnare och hemspråkslärare, har obe
roende av varandra uttrycka sina uppfattningar. Tidigare har tämligen ut
förligt diskuterats grunderna till varför de två grupperna såg på utveck
lingen på skilda sätt vid tidpunkten för implementeringen av hemspråks- 
reformen och tiden efter 1991. I linje med tankegångarna bakom  
triangulering underbygger de olikartade uppfattningarna att det i realite
ten fanns olika krafter som verkade i olika riktningar under dessa 
tidsperioder. På motsvarande sätt underbygger deras nära nog identiska 
syn på förhållandena och utvecklingen under de inledande åren av u t
vecklingsverksamheten Puffi, att det i verkligheten förhöll sig så.

l^ M iles och Huberman (1984) har benämnt denna risk för att förlora perspektiv för "going 
native".
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Den utifrån studiens huvudsyfte mest centrala frågan berör också den 
empiriska förankringen. Frågan rör allmänt sett överensstämmelsen mel
lan verklighet och tolkning; hur väl den information som samlats in 
verkligen överensstämmer med teoretiska begrepp eller teori (jfr Larsson, 
1994; Svensson, 1996a). Eller som Maxwell (1992) förespråkade, att vända 
på frågan och utgå från den teoretiska nivån. Maxwell hävdade att be- 
greppsvaliditet, som en form av teoretisk validitet, även handlar om i 
vilken utsträckning begrepp är m eningsfulla i förhållande till de 
fenomen och förhållanden som studeras. Mer precist gäller huvudfrågan 
hur väl hemspråksläramas strävanden kan tolkas och förstås i termer av 
olika stängnings- och alliansalliansalternativ . Eller om vänt, hur 
användbara och meningsfulla allians- och stängningalternativ är för att 
tolka och erhålla en ökad förståelse för hemspråksläramas strävanden.

Förutom vissa tendenser till tillämpning av en dubbel strategi i form av 
inklusion, har olika stängningsalternativ inte varit gångbara handlings
möjligheter för hemspråkslärarna. Som subordinerade har de inte hotats 
underifrån och har heller inte, möjligen med undantag för hemspråkslä
rare för andra språkgrupper, haft några sig själva underliggande att rikta 
sådana handlingsval emot. De bristande kontakterna med hemspråkslä
rare för andra språkgm pper och de begränsade överföringar av erfarenhe
ter som skedde till dessa till, tolkar jag mer som en följd av praktiska och 
språkliga svårigheter än som utslag av en exklusions- eller demarkations- 
strategi från de finska hemspråksläramas sida. Med tanke på hemspråks
läramas underordnade ställning borde teoretiskt sett satsningar på allian
ser ligga nära till hands. I situationer när såväl enskilda som grupper är 
utsatta för en från olika håll riktad demarkation torde dock möjligheterna 
att vinna allianspartners, såväl på det mer horisontella som vertikala 
planet, vara generellt sett begränsade. De i stort sett obefintliga tenden
serna till allianser under de inledande åren av de finska hemspråkslärar- 
nas verksamhet ser jag som en illustration av detta förhållande. Det torde 
också stöta på stora svårigheter att uppnå vertikala allianser, exempelvis 
sådana riktade mot det vetenskapliga samhället, för dem som befinner sig 
i klara sociala underlägen. De tendenser till allianser som kunde skönjas 
inträffade också företrädesvis under den period då hemspråksverksamhe- 
ten erhöll en officiell legitimering som verkningsfull draghjälp. Möjlig
heterna att vinna allianspartners tycks med andra ord vara relaterad till 
den egna attraktionskraften. En attraktionskraft som för hemspråkslä- 
ram a del kan sägas ha varit förbättrad endast under den begränsade tid då 
de fick erfara en statushöjning. Sett ur hemspråkslärarperspektiv kan så
ledes konstateras att begreppen stängning och allians bara i ringa omfatt
ning bidrar till en meningsfull förståelse för deras strävanden före och 
under Puffi-verksamheten. Om perspektivet däremot vidgas till att även 
omfatta hur hemspråkslärarna själva blivit bemötta i termer av stängning 
och allians, eller snarare uteblivna allianser från andra yrkesgrupper, ges 
enligt min mening en djupare förståelse.
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KAPITEL 9

Diskussion

De tre empiriska studier som ingår i avhandlingen har redovisats i sepa
rata kapitel där resultaten och studiernas överensstämmelse och pålitlig
het diskuterats. Diskussionerna av studierna har varit tämligen utförliga 
varför denna avslutande diskussion avgränsas till några för studierna 
gemensamma frågor. Dessutom diskuteras några aspekter av professiona- 
lisering med avseende på skolutveckling.

Metoddiskussion

En kvalitativ ansats har inspirerat och legat till grund för mina empiriska 
studier, som var för sig kan betraktas som en fallstudie. Den första 
studien Vertikal handledning är en pilotstudie i den meningen, att den 
lade grunden för mitt fortsatta arbete med att anlägga ett speciellt profes- 
sionsteoretiskt perspektiv på lärares strävanden i samband med skolut
veckling. Studien skulle också kunna betecknas som retrospektivt teori- 
genererande inom sin kontext. En tolkning i efterhand av det empiriska 
materialet ledde till de teoretiska begreppen stängning och allians som 
potentiellt fruktbara begrepp för att beskriva och förstå de lärares strävan
den som ingick i den skolutvecklingsverksam het som studerats. 
Begreppen genererades således inte genom att systematiskt och från grun
den tillämpa någon mot teorigenerering orienterad metod som exempel
vis "Modifies Analytic Induction" eller "The Constant Comparative 
Method" (Bogdan & Biklen, 1982; Glaser & Strauss, 1967). Begreppen ge
nererades mer som ett resultat av ett fördjupat teoretisk reflekterande 
över studiens utfall, där reflekterandet i och för sig visar överensstäm
melse med vissa steg i arbetsgången i de nämnda metoderna. Exempelvis 
utarbetades olika modeller där en förståelse för lärarnas agerande söktes 
mot bakgrund av vilka kompetenser de framhöll som centrala för sig 
själva och sina studeranden. Dessa modeller förkastades dock därför att 
jag med dessa inte lyckades fånga mer grundläggande sociala relationer 
och processer som framgick ur det empiriska materialet.

De två senare studierna Öjebyprojektet och Puffi vill jag beteckna som 
teoriprövande inom sina respektive kontext. Dessa utvecklingsverk
samheter erbjöd möjligheter till att pröva begreppens generaliserbarhet i 
skilda miljöer.

Hur kan då de tre studierna sammantaget rubriceras? Flera forskare har 
tagit just generaliserbarheten som en viktig utgångspunkt för att göra en 
åtskillnad mellan "multi-case studies" och "multi-site studies" (Bogdan 
& Biklen, 1982; Firestone & Herriott, 1984; LeCompte & Preissle, 1993). 
Bogdan och Biklen (1982) hävdar att "multi-case studies" kan anta olika 
former och att en viktig sådan form innebär att inkludera "observations 
at other sites for the purpose o f addressing the question o f generalizabi-
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lity" (s 65).148 Firestone och Herriott (1984) liksom Merriam (1991) menar 
å andra sidan att "multi-site studies" kan bidra till att lösa frågan om 
generaliserberheten. Firestone och Herriott (1984) föreslår, som Berglund 
(1985) framställer det, "att man studerar ett antal 'fall' utifrån samma 
forskningsfrågor och med hjälp av samma datainsamlings- och analys
metoder" (s 14). Som framgår av de båda citaten förs ett resonemang 
kring såväl platser ("sites") som fall ("cases"). Oavsett rubricering är dock 
en gemensam ståndpunkt att fall bör studeras i olika miljöer för att om 
möjligt öka generaliserbarheten. Då m itt val av studier efter den 
inledande pilotstudien gjordes mot bakgrund av betydelsen av skilda 
miljöer, torde kanske rubriken "multi-site studies" vara den som bäst 
passar som sammanfattande rubrik.

Mer betydelsefullt och intressant än rubriceringen är olika invändningar 
som Berglund (1985) framhåller beträffande generaliserbarheten. Berg
lund menar att användandet av strukturerade datainsamlingstekniker 
kan underlätta jämförelser mellan fall, men att det samtidigt kan bli ett 
hinder för ingående ("thick) beskrivningar.149 Berglund framhåller även 
att det antal fall som bör väljas, liksom den tid som behövs för datain
samling, kan utgöra problem  i samm anhanget. Avsikten med att 
använda strukturerade datainsam lingsm etoder är att erhålla en för 
jämförelser stor mängd av resultat, som om de sammanfaller visar på re
gelbundenhet. Med andra ord ses mängd som garant för att resultaten 
inte är tillfälliga utan  representativa. Förslaget om en generell 
tillämpning av strukturerade metoder ser jag emellertid mer som ett 
utslag av ett slags "experimenttänkande", det vill säga den föreställ
ningen att upprepade och till teori anknutna experiment som ger samma 
utfall underbygger generaliserbarheten (jfr Kullberg, 1996). En generell 
tillämpning i skilda miljöer av enbart en enda och starkt strukturerad 
datainsamlingsmetod strider emellertid mot väsentliga grundtankar med 
kvalitativa studier (jfr kapitel 3). Exempelvis skulle forskaren få en an
norlunda och mer dominerande roll, forskarens perspektiv skulle domi
nera framför det emiska och svårigheter skulle uppstå med att beakta spe
cifika kontextuella förhållanden. Resultatet skulle bland annat bli just det 
Berglund framhåller, svårigheter att kunna ge ingående beskrivningar. 
Svårigheter som även får återverkningar på analys och tolkning. Mot
svarande svårigheter att beakta kontext torde för övrigt också bli fallet om 
identiska analysförfaranden tillämpas generellt.

Mitt val av skilda miljöer för att pröva generaliserbarheten kan också ses 
som ett utslag av ett m ängdtänkande, men då i termer av fall och 
miljöer. Valet av fall efter den inledande studien Vertikal handledning 
gjordes för a tt studera om stängning och allians var mer än

148Bogdan och Biklen (1982) menar att "multi-site studies" bygger på en annan logik då de 
är mer orienterade mot teoriutveckling.
149 Begreppet strukturering sammanblandas ofta med begreppet standardisering vid da
tainsamling med intervjuer (Trost, 1997). Begreppet strukturering använd i olika betydel
ser, dels syftar begrepppet på frågornas svarsmöjligheter med fasta eller öppna svarsal
ternativ och dels om graden av strukturering i studien i stort.
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kontextbundet idiosynkratiska. Det vill säga om stängning och allians 
kan ses som mer generella processer i skilda miljöer där skolutveck- 
lingsverksamhet pågår och inte bara avhängiga av de specifika egen
heterna i den första fallstudien. Ansträngningar har därför gjorts för att 
placera in respektive studie i sin kontext. Substantiella ram ar som 
beaktade de speciella förhållandena utarbetades också. Vid analysen och 
tolkningen har subjektens uppfattningar satts i relation dessa kontext och 
substantiella ramar. Även om ett perspektiv som tar sin utgångspunkt 
hos enskilda individer i interaktion med sin sociala omgivning har 
dominerat i studierna, har därmed också ett mer strukturellt sådant beak
tats, ett perspektiv där subjektens agerande antas påverkas av förutsätt
ningar på samhällelig och organisatorisk nivå (jfr Abrahamsson, 1992; 
Gilje & Grimen, 1992).150

Hur omfattande fältarbete bör genomföras och hur många olika fall bör 
studeras? På dessa frågor finns inga enkla svar att ge. Förutsatt likartade 
utfall torde å ena sidan möjligheterna att höja generaliserbarheten öka 
om flera ingående studier genomförs i olika studiemiljöer. Å andra sidan 
handlar kvalitativa studier inte minst om att försöka förstå det unika i 
det enstaka fallet mot bakgrund av det generella. Antalet fall skulle be
höva bli avsevärt större för att det potentiellt generella skall kunna anses 
vara så befäst att också äga förmågan att nyanserat kunna visa på partiku- 
lariserbarhet. Att jag endast studerat tre miljöer kan därför ses som en be
gränsning, i synnerhet med tanke på antalet teoretiskt sett möjliga stäng
nings- och öppningsalternativ.

För att stärka överensstämmelsen och underbygga generaliserbarheten 
tillämpades triangulering i de olika delstudierna och främst den form av 
triangulering som innebär att olika datakällor används. Mathison (1988) 
diskuterar och ifrågasätter den grundläggande och dominerande före
ställning som triangulering bygger på; "we expect various data sources 
and methods to lead to a singular proposition about the phenomenon 
being studied" (s 13). Mathison ifrågasätter för det första grundantagandet 
att den skevhet ("bias") som finns inneboende hos exempelvis en data
källa elimineras när den kombineras med andra datakällor. För det andra 
att triangulering som undersökningsstrategi leder till ett resultat som 
innebär konvergens, till en samsyn och därmed till "sanningen" om ett 
socialt fenomen. Mathison menar att tre utfall är möjliga; konvergens 
("convergence"), inkonsistens ("inconsistency") och motsägelser ("contra
diction"), med inkonsistens som det kanske vanligaste. Hon anser vidare 
att triangulering kan förse forskaren med belägg som forskaren kan skapa 
mening i, men att triangulering som sådan inte åstadkommer detta. Oav
sett om resultaten är konvergenta, inkonsistenta eller motsägelsefulla 
hävdar Mathison, att mening kan och bör skapas genom att forskaren för
utom de data som föreligger också med sensibilitet utnyttjar sin kunskap

* Se exempelvis den kritik som riktats från sociala interaktionister mot strukturalister 
och vice versa beträffande ämnesval och skilda metodologiska antaganden (Cuff & 
Payne, 1989).
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om det aktuella forskningsobjektets kontext och sin förståelse för det vi
dare samhälleliga sammanhang som studieobjektet är en del av.

Det är lätt att instämma i Mathisons (1988) ifrågasättande. När olika lärar- 
professioner, mot bakgrund av skilda erfarenheter och villkor, uttalar 
sina uppfattningar om fenomen i den pedagogiska praxisen, förefaller det 
rimligt att utgå från att dessa uppfattningar kommer att uppvisa diver- 
gens eller motsägelser. I mina tre studier återfinns också i linje med detta 
såväl inkonsistenta som motsägelsefulla data, men även konvergenta så
dana. Frågan är närmast om de förslag Mathison anför om hur ett me- 
ningsskapande kan åstadkommas är tillräckliga och uttömmande.

I den första studien Vertikal handledning visar resultaten på klart mot
sägelsefulla uppfattningar bland vårdlärarna om den vertikala handled
ningen. Motsägelser som i hög grad sammanfaller med vårdlärarnas 
skolorganisationstillhörighet och som också till viss del återspeglades 
b land  de v å rd s tu d e ra n d e  v id  m o tsvarande  u p p d e ln in g  på 
orgnisationstillhörighet. Från data kan meningsskiljaktigheter utläsas 
som berör sociala processer och relationer. Genom att bruka den 
kontextkännedom som jag upparbetade och mina allmänna kunskaper 
om det vidare sammanhang i vilket utvecklingsverksamheten ingick, 
kunde emellertid endast en mer ytlig förståelse för lärarnas strävanden 
erhållas. Det var först sedan data ställdes i relation till professionsteorier 
och begreppen stängning och allians som jag erhöll en ingång till, som 
jag anser, en mer ingående förståelse. Som tillägg till förslagen från 
Mathison (1988) vill jag således för det första foga betydelsen av, att 
forskaren ställer sina data i relation till befintliga teoribildningar och att 
forskaren följaktligen bör ha goda kunskaper om sådana.

Data från de fyra lärarprofesssionerna i Öjebyprojektet uppvisade en på
fallande konvergens. En konvergens som på motvarande sätt som i den 
första studien efter kontextrelatering och främst i växelspel med teori 
kunde ges en mer ingående begriplighet, i detta fall i term er av 
horisontella allianssträvanden. Mina erfarenheter från studien ligger 
således i linje med Mathisons ståndpunkt, att triangulering i sig inte 
skapar mening utan att behov finns att gå bortom data ("beyond data"). 
Troligen är detta särskilt viktigt när data uppvisar konvergens för att 
motverka den uppenbara risk som föreligger i att okritiskt ta ytliga 
mönster som återfinns i konvergensen för givna (jfr Miles & Huberman, 
1984).

I den tredje studien Puffi uppvisade data som inhämtades från hem- 
språkslärarna och Puffi-samordnarna sådana skillnader vad gäller exem
pelvis hemspråksreformens betydelse och förhållandena för hemspråks- 
lärarna under 1990-talet som närmast kan betecknas som inkonsistenta. I 
diskussionsdelen av studien har ganska ingående diskuterats tänkbara or
saker bakom denna inkonsistens. Förklaringarna har främst sökts i och 
erhållits från tidigare forskning inom området och angränsande områ
den. Till de punkter som tidigare nämnts, nödvändigheten av att kon-
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textrelatera och teorianknyta, vill jag således som ett tredje tilläggsförslag 
även foga behovet av goda insikter i tidigare forskning.

Resultatdiskussion

Lärarnas val av handlingsalternativ

I studierna betecknar huvudbegreppen stängning och allians strävanden 
med skilda riktningar och syften hos enskilda lärare och grupper av lä
rare. Först kan konstateras att såväl val av stängning som allians före
kommer i det empiriska materialet. Förutom i Öjebyprojektet, där perso
nalen gjorde ett tämligen tydligt horisontellt alliansval, kan strävandena 
emellertid hos övriga närmast karaktäriseras som tankar om eller ten
denser till handlingsval hos enskilda lärare. En central fråga att diskutera 
blir således varför ansträngningarna i dessa grupper blev så måttliga, sett 
mot bakgrund av kraven på en professionalisering av lärarna med av
seende på position som central förutsättning för övergången till ett 
decentraliserat skolsystem (jfr kapitel 2).

Först dock till frågan om lärarnas val av handlingsalternativ. Tendenser 
till eller tankar om stängning som handlingsval återfinns i två av stu
dierna. I den första studien Vertikal handledning finns indikationer om 
att högskolans vårdlärare tillämpade stängning i form av demarkation 
med exkluderande inslag gentemot gymnasieskolans lärare. I den tredje 
studien Puffi kan tendenser till inklusionsdelen av dubbel stängning 
uppfattas, främst under den tid som föregick själva försöksverksamheten, 
men även under tiden för denna. Hemspråkslärarna i finska svarade 
med inklusion på den demarkation med likaledes exkluderande drag 
som de blivit utsatta för.

I studien Vertikal handledning handlar valet av demarkation för vård- 
högskolelärarnas del om att de sökte bevara en åtskillnad i social ställ
ning, att visavi den statusmässigt sett något underordnade gruppen gym
nasielärare markera särställning som överordnad statusgrupp (jfr Weber, 
1983/1914; Cuff & Payne, 1989; Giddens, 1994). Högskolelärarnas konver- 
genta reaktioner tolkar jag som en yttring av behov av att vårda den inre 
enigheten och därmed som ett uttryck för att även exkluderande inslag 
återfanns i deras demarkation. För det första riktades hotet mot högskole
läram a från företrädare för en yrkesgrupp som inte bara statusmässigt 
utan även yrkesmässigt sett var att betrakta som ytterst näraliggande (jfr 
Witz, 1992). Behörighetsvillkoren för de två tjänstetyperna var ju, som 
tidigare nämnts, identiska (Lidberg & Öberg, 1988). För det andra fanns det 
en fara i att en statusskillnad som inte var så befäst skulle elimineras. Sta
tusskillnaden hade förstärkts bara några år före försöksverksamhetens 
start till följd av sjuksköterskeutbildningens inlemmande i högskolan 
(jfr kapitel 4). Hotet riktades för det tredje mot sådana resurser och möj
ligheter, i form av exempelvis forskningsanknytning, som för högskole- 
lärararnas del kunde medge framtida utsikter till statusförbättringar (jfr 
Selander, S., 1988).
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Under den period på 1970-talet då hemspråkslärarna i finska som 
tydligast tillgrep stängning var deras villkor annorlunda jämfört med 
högskolelärarnas (jfr Brante, 1989). Hemspråkslärare i finska var då en 
nytillkommen profession inom skolans värld, en ifrågasatt profession 
med låg status, underordnade arbetsvillkor och en osäker framtid. De 
hade allt sedan yrkets tillkomst utsatts för demarkation med exklu- 
derande inslag. Ett grundläggande skäl till att de just under denna 
tidsperiod kom att besvara demarkationen med ett inklusionsinriktat 
handlingsval är den om svängning till smältdegelsideologi som då 
skedde. Hemspråkslärarna erhöll genom den förändrade hållningen ett 
visst officiellt stöd för sin verksamhet. De hade då också stärkts numerärt 
och även beträffande språkfärdigheter i svenska. Det fanns dessutom 
exempel på fungerande hemspråksverksamheter i vissa kommuner som 
hem språkslärarna kunde framhålla som förebildliga. Att hemspråks- 
lärama i denna utsatta situation, när deras existens var hotad, samlade de 
gemensamma krafterna i syfte att värna om och stärka de yrkesinterna 
intressena framstår för mig som högst naturligt. De sökte stärka samman
hållningen som viktig förutsättning för ett mer kraftfullt motstånd mot 
dem , som mot bakgrund av ett kvardröjande assim ilations- och 
konform itetstänkande, ifrågasatte hem språksundervisningen. När 
försöksverksam heten  Puffi s ta rtade  var ink lusionssträvandena 
fortfarande väsentliga men minskade då i relativ betydelse. Till följd av 
den åter igen förändrade officiella hållningen, med ett än mer understöd
jande förhållningssätt till hemspråkslärarnas verksamhet, kunde deras 
ansträngningar i ökad utsträckning förskjutas till att utveckla den egna 
verksamheten på sätt som antogs främja målet om aktiv tvåspråkighet.

En väsentlig skillnad bakom de två yrkesgruppernas val av handlingsal
ternativ är, att högskolelärarna var utsatta för krafter underifrån medan 
hem språkslärarna möttes av utestängande krafter som riktades från 
överordnade. En annan faktor är olikheter beträffande det positionella 
utgångsläget. För högskolelärarnas del fanns möjligheten, åtminstone 
teoretiskt sett, att som handlingsalternativ välja vertikal allians och 
exempelvis söka ett närmande till läkarkåren eller till det vetenskapliga 
samhället. Det senare var något som egentligen också förespråkades av 
högskolelärarna, men som försvårades eller omintetgjordes av försöks
verksamhetens speciella uppläggning. För hemspråkslärarna öppnades 
reella alliansmöjligheter först när deras verksamhet vann legitimitet via 
hemspråksreformen och främst Puffi. Dessförinnan saknades reella alter
nativ till deras inklusionsval då tänkbara allianspartners närmast intagit 
en avvisade ställning.

Men hur kan det då komma sig att inte någon medverkande i försöks
verksamheten med flexibel skolstart, Öjebyprojektet, valde stängning 
som handlingsalternativ? Detta alternativ kan förefalla ligga nära till 
hands i den konkurrenssituation mellan statusmässigt sett näraliggande 
yrkesgrupper som tillskapades till följd av riksdagsbeslutet. Alla de med
verkande stod inför den faktiska framtida risken av att ställas utanför. Pi
teå kommun, liksom andra kommuner, hade att besluta om vilken yr
kesgrupp eller vilken kombination av yrkesgrupper som skulle komma
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ifråga. Stängning skulle i den situationen kunna utgöra ett verkningsfullt 
handlingsval, ett medel som respektive yrkesgrupp kunde tillgripa för att 
gå segrande ur konkurrensen. Omständigheterna var emellertid sådana 
att beslutet i Piteå kommun skulle fattas längre fram i tiden med utfallet 
av försöksverksamheten som en del av beslutsunderlaget. Sakläget på
minner starkt om det Selander, S (1988) belyser med det första steget i be
greppet "go-west strategi"; de medverkande var på väg mot ett territo
rium som skulle öppnas bara de tog sig helskinnade vägen fram. Delta
garna var med andra ord inne i den fas som föregår själva erövrandet av 
domänen. En god strategi i det läget är att framstå i så fördelaktig dager 
som möjligt inför vad som avgör ett eventuellt inträde, i detta fall inför 
beslutsfattarna. Det ligger nära till hands att anta att den föreställningen 
förelåg, mer eller mindre medvetet, att en tilläm pning av stängning 
kunde återverka menligt för dem själva och den egna yrkesgruppen. Per
sonalen ville i och för sig inte medge att de betraktade de utifrån komna 
kraven och önskemålen på försöksverksamheten som avgörande driv
krafter för sitt handlande. Försöksverksamheten med sin speciella per
sonalsammansättning och sitt mål om yrkesövergripande samverkan var 
dock ett uttryck för en viljeinriktning från de kommunala beslutsfattar
nas sida. En allians från de medverkande yrkesgruppernas låg i linje med 
försöksverksamhetens intentioner och kunde därmed förmodas bidra till 
att öka förutsättningarna för att den egna yrkesgruppen åtminstone 
skulle finnas med i den framtida bilden. Ett ytterligare skäl till att 
tillämpa stängning i ett läge då ett nytt territorium står inför att erövras är 
också att försöka hålla andra tänkbara pretendenter utanför (ibid). I reali
teten fanns dock inga rivaliserande yrkesgrupper. I avsaknad av högsko
leutbildning kunde exempelvis yrkesgrupper som barnskötare och fritids
ledare inte göra anspråk på att finnas med i konkurrensen.

De skilda geografiska förhållandena för försöksverksamheterna är något 
som troligen också haft betydelse vid valen av handlingsalternativ. De 
två vårdlärarkategorierna i försöksverksamheten Vertikal handledning 
var fördelade på fyra orter men samlade inom sina respektive skolorgani
sationer. I Öjebyprojektet återfanns samtliga medverkande inom samma 
skola. Hemspråkslärama i finska var utspridda på olika skolor inom sina 
kommuner och även fördelade på arton kommuner runt om i landet. 
Medan den rumsliga närheten mellan de m edverkande i försöksverk
samheterna Öjebyprojektet var en faktor som underlättande kontakterna 
för ett gemensamt agerande, medförde den geografiska spridningen bland 
vårdlärarna och i synnerhet hemspråkslärama ett behov i sig att agera yr- 
kesinternt för att samla lärarna.

Det förhållandet att Öjebyprojektet och Puffi byggde på beslut fattade av 
staten och att Vertikal handledning baserades på ett landstingsbeslut, var 
sannolikt också av betydelse för handlingsvalen. Flera forskare betonar 
statens och det offentligas betydelse för professioner och framhåller det 
starka beroende som professioner har av samhällelig legitimering 
(Torstendahl, 1989; Selander 1989b; Brante, 1989). Beroendet tenderar att 
begränsa handlingsvalen till alternativ som ligger i linje med av staten 
fattade beslut. M urphy (1984) hävdar, vilket jag dessutom finner vara
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rimligt, att sådana handlingsval som baseras på mer grundläggande sam
hälleliga faktorer som ideologi och samhällsekonomi har större möjlig
heter att bli framgångsrika, än sådana som baseras på former som mer 
kan ses som följder av dessa (jfr Brante, 1989). Beroendet har därför också 
en benägenhet att skapa en rationalitet till grund för handlingar, på det 
sättet att val som faller inom den tidigare omnämnda begränsningen kan 
antas vara mer främjande än andra alternativ för professionaliserings- 
strävanden. Sett mot den bakgrunden kan det alliansval som personalen 
i Öjebynprojektet träffade i enlighet med riksdagsbeslutet betraktas som 
det mest rationella alternativet, det val som i konkurrens med andra 
kunde antas vara det som mest gynnade deras intressen. Detsamma gäller 
hemspråkslärarnas i finska val att försöka utveckla kvaliteten i den två
språkiga undervisningen. För vårdlärarna inom Vertikal handledning 
var däremot valsituationen mer komplex, då de uppfattade landstingsbe- 
slutet delvis stå i strid mot den ideologi som fanns uttryckt i de måldo
kument som gällde för vård- och utbildningsverksamheten.

I samklang med försöksverksamhetens intentioner valde företrädarna 
för de olika yrkesgrupperna i Öjebyprojektet en horisontell allians. 
Tecken på allianssträvanden kan också urskiljas bland gymnasielärarna i 
försöksverksam heten Vertikal hand ledn ing  liksom  även bland 
hem språkslärarna i finska under Puffi-projektet. M edlem marna i 
Öjebyprojektet var, till skillnad från gymnasielärarna och hemspråks
lärarna i finska, inte föremål för externa krafter som verkade i utestäng
ande riktning. För deltagarna i Öjebyprojektet verkade yttre krafter, som 
lokala politikers och kollegors uppfattningar, snarare i alliansunderstöd
jande riktning. De uppfattade sig heller inte vara utsatta för hot som de 
fann sig föranlåtna att överväga åtgärder emot. De hade dessutom som 
individer uppnått relativt befästa positioner med ett visst mått av infly
tande och tillhörde också professioner som var väletablerade. Detsamma 
kan definitivt inte sägas om hemspråkslärarna i finska och heller inte om 
vårdlärama i Vertikal handledning under de betingelser som gällde för 
försöksverksamheten. Deltagarna i Öjebyprojektet kunde nyttja sina 
krafter mer offensivt än vårdlärarna, medan hemspråkslärarna företrä
desvis var hänvisade mer defensivt och inåtriktat. Personalen i 
Öjebyprojektet var också de relativt sett mest framgångsrika. Utmärkande 
för allianssträvandena bland gymnasielärarna och hemspråkslärarna i 
finska är att strävandena absolut inte framstår som så tydliga och 
utbredda att de kan sägas ha utgjort medvetna strategier hos yrkes
kårerna. Strävandena var snarare modesta med karaktär av tendenser till 
eller tankar om allianser hos enskilda personer. Något som i stort också 
kan sägas gälla högskoleläramas stängningssträvanden.

Lärarnas strävanden efter kompetens och position

Frågan är varför strävandena i Öjebyprojektet kom att framstå som rela
tivt sett mer framgångsrika jämfört med ansträngningarna i de båda 
andra försöksverksamheterna. Ett första svar på frågan ligger i linje med 
vad som ovan anförts och även tidigare i kapitel 8, att möjligheterna att 
vinna framgång är relaterade till den aktuella positionen och de villkor i
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form av exempelvis hotbild, som är förknippade med den (Brante, 1989). 
För att ge ytterligare svar på samma fråga behandlas i den fortsatta fram
ställningen ett antal andra faktorer som utgjorde villkor för lärarnas 
medverkan i de olika utvecklingsarbetena. Systemen för beslutsfattande 
och styrning är som tidigare nämnts av stor betydelse för vilka möjlighe
ter och begränsningar som föreligger för lärares strävanden (Lindblad, 
1994). Ett sätt att belysa deras villkor och därmed handlingsmöjligheter är 
således att sätta deras respektive förhållanden i relation till förändringen 
från central styrning till decentraliserat ansvar och övergången från regel
styrning till ett målstyrt skolsystem (jfr kapitel 2).

I inledningen framhölls ambitionen av att försöka upprätthålla en dis
tinktion mellan professionaliseringssträvanden med inriktning mot 
kompetens respektive mot position (jfr kapitel 1). I alla tre studierna kan 
konstateras, oavsett mer eller mindre tydliga stängnings- eller allians
strävanden, att lärarnas handlingsval motiverades av och inriktades mot 
såväl kompetens som position. Generellt sett talar resultaten för att 
lärarna uppfattar positionen och möjligheterna till kompetensutveckling 
som relaterade till varandra. Det är en uppfattning som knappast är 
förvånande med tanke på de samtidiga krav eller önskemål om ökat 
inflytande och en höjning av lärarnas kompetens som förts fram i 
diskussionen om skolans styrning (jfr kapitel 2). Vad som dock framstår 
som högst in tressant är a tt lärarna uppfattar positionen som 
grundläggande för möjligheterna till kompetensutveckling. Något som 
logiskt sett borde leda till satsningar från lärarnas sida på förbättrad 
position. Sett i stort vill jag hävda att det empiriska materialet också 
utvisar en sådan prioritetsinriktning. För högskolelärarna i Vertikal 
handledning var det viktigt att försvara den ställning som inlemmandet 
av sjuksköterskeutbildningen i högskolan förde med sig och de 
möjligheter som därmed öppnade sig att vidareutveckla den personliga 
och kollektiva kompetensen. Högskolelärarna tenderade till att agera 
såväl socialt som kognitivt för att motverka det intrång från gymnasie- 
lärarnas sida som de uppfattade att försöksverksamheten innebar. 
Gymnasielärarna framförde tankar om en social och kognitiv allians med 
högskolans lärare och verksamhet som på sikt kunde förbättra deras 
position och villkor för utveckling av dem själva och gymnasieverksam- 
heten. För hemspråkslärarna i finska var det primära med inklusionsva- 
let att stärka sammanhållningen inom yrket och gemensamt verka för 
förändringar av de underordnade arbetsvillkoren. Det var en förändring 
som hemspråkslärarna betraktade som nödvändig för att kunna utveckla 
den egna kompetensen och verksamheten i syfte att uppnå målet om ak
tiv tvåspråkighet. Personalen i Öjebyprojektet såg det som centralt, och i 
motsats till vad Rönnerman (1993) visar, att utveckla den gemensamma 
kompetensen, men också att vinna ett sådant erkännande för denna strä
van, att de utifrån en stärkt position med ökat inflytande kunde bibehålla 
och utveckla sitt arbetssätt i samverkan. Under försöksverksamheten, i 
det korta tidsperspektivet, var såväl kompetens som position viktiga mål. 
I ett längre perspektiv var kompetensutvecklingen det viktiga och den 
stärk ta positionen en förutsättn ing för denna vidareutveckling. 
Pedagogerna i Öjebyprojektet satsade också tidigt i sina professionsalise-
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ringssträvanden på såväl kompetens som position. Övriga framhöll där
emot betydelsen av att först säkra position eller vinna i position för att 
därefter kunna gå vidare med inriktning mot kompetens.

Yrkesgruppernas skilda prioriteringar av inriktningen på sina strävanden 
torde också kunna hänföras till olikheter beträffande deras positionella 
utgångsläge. Torstendahl (1989) betonar kunskapsanvändningens grund
läggande betydelse för yrkesgruppers samhälleliga ställning (jfr Hellberg, 
1978; Brante, 1987; Selander 1989b). Enligt mitt förmenande torde också 
det omvända gälla, det vill säga att en yrkesgrupps ställning har betydelse 
för dess kunskapsanvändning. Eller med andra ord att det ställs krav på 
position och acceptans för att kunna visa på och utveckla kompetens. Per
sonalen i Öjebyprojektet och vissa av hemspråkslärarna i finska var de 
som gjorde de faktiskt sett största framstegen vad gäller utvecklingen av 
den personliga kompetensen. Ett förhållande som jag således menar 
sammanhänger med deras position och positionella framgångar. Med
lemmarna i försöksverksamheten med skolstart för sexåringar hade ett 
gott utgångsläge och vann dessutom anseende via sina samverkanssträ- 
vanden. Hemspråkslärarna i finska erhöll ett förbättrat läge via den tidi
gare nämnda legitimeringen av deras verksamhet. Positionförbättringar 
med åtföljande modifierade villkor understryks således ytterligare som 
betydelsefulla för professionaliseringssträvanden.

Professionalisering och skolutveckling

Sedan mitten av 1970-talet går utvecklingen av skolan som institution i 
många länder, dock inte generellt, mot en betydande decentralisering till 
den kommunala nivån och med en tendens till större frihet och ansvar 
för de enskilda skolenheterna och lärama (Dalin, 1995). Ett mer processin- 
riktat synsätt på skolutveckling har successivt vunnit terräng. Modeller 
och ansatser för skolutveckling bygger allt mer på antaganden om ett 
dynamiskt och ömsesidigt samspel mellan en rad olika komponenter i 
utbildningssystemet och om nödvändigheten av att skapa betingelser för 
utveckling på alla nivåer inom systemet. Med avseende på vilken eller 
vilka förändringsnivåer som insatser för skolutveckling främst riktar sig 
mot kan i stort följande enheter urskiljas, enskilda eller grupper av lärare 
och ledare, enskilda skolor med sin kultur, skolan som organisation och 
skolan som institution (Dalin 1978; Dalin & Rolff, 1991).151 Ett annat sätt 
att se på insatser för skolutveckling är att utgå från om förändring ini
tieras och drivs från företrädesvis extemt eller internt håll.

En rad studier visar på att utvecklingsstrategier som initierats uppifrån 
och utifrån vanligen misslyckats (Tiller & Oldroyd, 1987; Tiller, 1986; 
Elliott, 1991; Egerbladh & Tiller, 1998). På samma gång framhåller flera 
forskare, att vad enskilda lärare tänker och tror på och antar har stor bety
delse för förändringsprocessen (Lortie, 1975; Tiller, 1986; Sparkes, 1991; 
Fullan, 1991; Dalin <& Rolff, 1991). Enligt Hargreaves (i Sparkes, 1991) delas

151Begreppet skolan som institution används här i betydelsen utbildningsväsende eller ut
bildningssystem (jfr Berg 1981).
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vissa av dessa tanke-, tros- och antagandemönster av nästan hela lärar- 
samfundet och bildar vad han benämner en bred yrkeskultur inom un
dervisning (jfr Lortie, 1975). Hargreaves framhåller dessutom att denna 
gemensamma kultur är en faktor som allvarligt och generellt begränsar 
möjligheterna till förändringar på skol- och klassrumsnivå. Andra fors
kare framhåller i stället att en särpräglad kultur eller flera olika kulturer 
återfinns i varje skola (Arfwedson, 1983; Tiller & Oldroyd, 1987; Sparkes, 
1991; Elliott, 1991). Olika perspektiv och ideologier blir därför verksamma 
och kan därmed utgöra källa till kamp, motstånd och konflikter (Sparkes, 
1991). Dalin och Rolff (1991) betonar att skolan måste förstås som en orga
nisation med konflikter kring värderingar och ett komplext samspel mel
lan mänskliga relationer och strukturer i organisationen (jfr Berg, 1981; 
Berg & Wallin, 1982, 1983). Även om det finns exempel på innovationer, 
där individer och grupper frivilligt reducerar sin makt till förmån för 
andra, är sådana situationer sällsynta (Dalin, 1978). Skolutveckling 
inbegriper vanligen en omfördelning av resurser och förändringar av 
auktoritetsmönster (jfr kapitel 2). Konflikter uppstår därför kring makt 
och inflytande och utgör, enligt Dalins sätt att se på saken, en betydande 
barriär mot förändring: "A conflict of power is a major barrier to change" 
(s 28). Det är ett synsätt som jag själv inte delar; konflikter behöver 
nödvändigtvis inte ses som ett hinder; konflikter kan, om de hanteras 
konstruktivt, i stället utgöra något utvecklingsbefrämjande.

De tre utvecklingsverksamheter som studerats har det gemensamt att de 
initierades utifrån och uppifrån. De har också främst riktat sig till 
enheten enskilda lärare, dock med det mer eller mindre klart uttalade syf
tet att erfarenheter skulle spridas till andra lärare vid deras respektive 
skolor och i förlängningen också lärare vid andra skolor. Försöksverk
samheterna handlar också om möten mellan lärare som tillhör olika 
kulturer. I försöksverksam heten Vertikal handledning m ellan en 
högskole- och gym nasiekultur och mellan en vårdverksam hets- och 
utbildningskultur, i Öjebyprojektet mellan kulturer inom barnomsorgen 
och grundskolan och i Puffi mellan en kultur som var stadd i utveckling 
för hemspråkslärare i finska och den traditionella skolkulturen. Det 
förhållandet att försöksverksamhetena initierades från externt håll, att de 
riktades till enskilda lärare och att de berörde lärare från skilda 
skolkulturer, ger i enlighet med det tidigare förda resonemanget, ytterli
gare förklaringar till att resultaten av de strävansinsatser som gjordes i 
utvecklingsverksamheterna blev så relativt blygsamma.

Även om vare sig kulturella skillnader eller likheter bör överbetonas i 
skolutvecklingssammanhang, delar lärare i långa stycken likartade 
bekymmer och dilemman (Sparkes, 1991; Tiller 1986).152 Sparkes (1991) 
menar att lärare i allmänhet är bekymrade över frågor kring status, 
kompetens och sociala relationer (jfr Tiller & Oldroyd, 1987). Sparkes

152Tiller (1986) framhåller vikten av att finna "den tjenlige balanse mellom disse to 
aspektene" (s 33). Om tonvikten läggs på exempelvis på likhetsaspekter riskerar teori om 
skolan som organisation att bli identisk med organisationsteori för annan verksamhet, det 
vill säga att vikt läggs vid standardisering och generalisering.
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(1991) menar att lärare reagerar över dessa bekymmer eller dilemman 
med verktyg ("tool kit") hämtade från kulturen på den egna skolan. 
Verktygen är adekvata och framgångsrika i lärarnas ögon, men de sätt på 
vilka lärare reagerar är rutiniserade och präglade av selektiv ouppm ärk
samhet ("selective inattention"). Resultatet blir att lärare handlar vane- 
mässigt och att de "are not empowered to challenge and critique the very 
structures that constrains them in schools" (s 7). Trots att lärare 
dagligdags således är upptagna av funderingar kring status lägger skolors 
kultur eller kulturer en sådan hämsko på deras strävanden att de, som 
Sparkes uttrycker saken, inte utmanar den rådande strukturen. Kulturen 
eller kulturerna tenderar således att blockera den utmaning som en 
tillämpning av såväl stängning som allians de facto vanligtvis innebär.

Vad gäller att utmana den rådande strukturen var förhållandena olikar
tade i de tre försöksverksamheterna. För personalen i Öjebyprojektet var 
den etablerade strukturen på väg att upplösas i och med riksdagsbeslutet 
om flexibel skolstart. Den utmaning de stod inför betod närmast i att 
etablera en ny struktur. Ett ytterligare bidragande skäl, vid sidan av de 
tidigare näm nda, till att de kunde uppnå de relativt sett största 
framgångarna var således troligen att de inte ställdes inför att utmana 
någon etablerad struktur. Inte heller vårdhögskolelärarnas tankar om 
eller tendenser till stängning kan betraktas som en utmaning av etablerad 
struktur. Deras handlingsval kan närmast ses som ett motstånd mot den 
utmaning som själva försöksverksamheten utgjorde mot den struktur 
som i övrigt var under uppbyggnad. Däremot kan såväl vårdgymnasie- 
lärarnas allianstendenser som de tankar om allianser som fanns hos 
enskilda hemspråkslärare ses som utmaningar mot etablerade strukturer. 
Något som således kunnat bidra till deras relativa tillkortakommanden.

Målen för försöksverksamheterna

Det kan noteras att samtliga yrkesgrupper i de tre studierna sökte legiti
mera sina strävanden med ideologi uttryckt i officiella styrdokument. 
Detta oavsett inriktning på och syfte med strävandena. Högskolelärarna i 
Vertikal handledning motiverade sina demarkationstendenser med ex- 
kluderande inslag i allt väsentligt på grundval av de övergripande mål 
som formulerats för utvecklingen av vårdverksamheten och vårdutbild
ningen. Även gymnasielärarnas tankar om associering hade sin grund i 
dessa mål. Personalen i Öjebyprojektet kunde argum entera för sin 
allianslinje mot bakgrund av vad som fanns skrivet i olika styrdokument 
om önskvärdheten av yrkesövergripande samverkan. Hemspråkslärarna 
åberopade främ st m ålet om aktiv tvåspråkighet som grund för 
inklusionsvalet och allianstendenserna under Puffi. Det förelåg med 
andra ord en slags kollektiv föreställning hos lärarna om övergripande 
måls betydelse som grund för att legitimera strävanden.153

153 Tre grundläggande representationsformer av föreställningar kan urskiljas; subjektiva, 
kollektiva och ideologiska. Vid studier av kollektiva föreställningar riktas fokus på att 
det finns olika föreställningar om samma fenomen (jfr Brändström & Wiklund, 1995)
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Även om målformuleringar i styrdokument kanske främst kan betraktas 
som en i Murphys (1984) mening deriverad form av grundläggande 
samhällelig ideologi, borde det faktiska stöd lärarna kunde finna i 
målformuleringarna ha verkat i en för dem främjande riktning. Trots att 
alla berörda kunde basera sina strävanden på denna form av ideologiskt 
stöd kom dock, som tidigare framgått, deras strävanden att i flera fall att 
vara av hovsam karaktär.

Vad gäller hemspråkslärarna i finska framstår det som uppenbart att det 
officiella målet om aktiv tvåspråkighet med tillhörande sociala och kul
turella aspekter inte alltid korresponderat så väl mot reella hållningar ute 
i samhället och på olika nivåer inom skolan. Skillnaderna har varierat i 
storlek och funnits med i bilden, mer eller mindre tydligt, under hela ti
den för hemspråksverksamheten. De exempel på tendenser till allianser 
som kan noteras förekom under den period av Puffi-verksamheten då 
hemspråksverksamheten hade ett officiellt ideologiskt stöd, ekonomiskt 
sett goda villkor och när hållningar av assimilations- och konformitets- 
karaktär var mindre framträdande. Puffi-verksamheten är på detta sätt en 
god illustration till betydelsen av ideologisk och samhällsekonomisk 
förankring.

I Puffi-projektet förelåg också en annan bristande överensstämmelse som 
fick negativa återverkningar, en skiljaktighet mellan de centrala myndig
heternas intentioner och hur dessa uppfattades och omsattes i kommu
nerna. Puffi-verksamheten startade i ett brytningsskede mellan ett mer 
centraldirigerat sätt att bedriva utvecklingsverksamhet och ett mer lokal- 
förankrat (Johansson, 1993). Från dåvarande skolöverstyrelsens sida beto
nades att verksamheten skulle bygga på engagemang och aktivitet i 
kommunerna. Denna signal tolkades i vissa kommuner som ett oin
tresse från skolöverstyrelsens sida och tämligen genomgående som att 
resurserna för projektverksamheten skulle prioriteras till förmån för ett 
stort utbud av aktiviteter (Lind, 1995). Detta sätt att uppfatta de centralt 
givna intentionerna bidrog, enligt min mening, till den tidigare nämnda 
diversifieringen och till en inledningsvis mer aktivitets- än målstyrd 
utvecklingsverksamhet. För att implementeringen av ett nytt program 
skall bli framgångsrik krävs, som tidigare framhållits, att varje led i den 
organisation som har att genomföra en viss förändring, dels anammar 
det tilltänkta programmet och dels förändrar sina sätt att lösa problem 
och sina attityder i anslutning till programmet. Och inte minst att 
gräsrötterna, det vill säga lärarna, gör programmet till sitt (Lindensjö & 
Lundgren, 1986; Municio, 1987a). "If and when teachers accept the shift 
they are also accepting the professionalization project and the challenge 
will then be to identify and develop that project by themselves" (Kallós & 
Lundahl-Kallós, 1994, s 156).154 I Puffi-projektet förelåg, främ st 
inledningsvis, en sådan bristande överensstämmelse mellan de centralt 
givna intentionerna och hur dessa kom att uppfattas och realiseras på 
lokal nivå och bland hemspråkslärarna, att den enligt mitt förmenande

154Med ,,shift” avses övergången "from centralized measures to a declared local autonomy" 
(Kallós & Lundahl-Kallós, s 156)
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bidrog till att hem språkslärarnas positionssträvanden antog en så 
blygsam karaktär.

Lärarna i Vertikal handledning värderade de övergripande målen högt. 
De accepterade även, med vissa tidigare näm nda reservationer, de 
speciella mål som formulerats för försöksverksamheten. I realiteten kom 
dessa mål emellertid att spela en underordnad roll. Lärarnas praxis for
mades i stället i en betydande grad av inslag av regelstyrning. En led
ningsgrupp som bestod av centralt placerade politiker och administra
törer inom landstinget tillsattes för att styra och leda försöksverksamhe
ten (Lidberg, 1984). För genomförandet utsågs en arbetsgrupp med pro
jektledare, projektadm inistratör och representanter från bland annat 
vårdutbildningarna och vårdverksamheten. Likaså utsågs en central refe
rensgrupp med deltagare från de fackliga organisationerna. Inför starten 
formulerades riktlinjer för deltagarna som bland annat definierade for
merna för handledningen och angav vårdläram as funktioner på vårdav
delningarna med bland annat krav på utveckling av vårdlärarlag. Rikt
linjerna föreskrev vidare exempelvis hur förberedelserna och bedöm
ningen av de studerandes vårdpraktik skulle ske och hur kontakterna 
och samarbetet mellan skolorganisationerna och vårdverksam heten 
skulle skötas (Öberg, 1985). Vårdlärarna omgärdades således av en stark 
lokal styrning och ledning och detaljerade riktlinjer för både vad de 
skulle arbeta med och hur (jfr Falkner, 1996). Tankarna bakom över
gången till ett målstyrt och decentraliserat system hade ännu inte vunnit 
legitimitet på det lokala planet (jfr Kallos & Lundahl-Kallos, 1994). Lä
rarnas självständighet var kringskuren liksom inflytandet över det egna 
arbetet. Det fanns ett begränsat utrymme för ett målinriktat agerande från 
lärarnas sida såväl som för positionsssträvanden. Vid sidan av den korta 
försökstiden om ett år är detta, enligt mitt sätt att se på saken, starkt bidra
gande skäl till att de tendenser till eller tankar om stängning och allians 
som fanns hos vårdlärarna stannade vid just tendenser och tankar.

Öjebyprojektet däremot karaktäriserades av betydande inslag av målstyr
ning. Målet om yrkesövergripande samverkan hade vunnit legitimitet på 
det lokala planet och hos den medverkande personalen. Det fanns en god 
uppslutning i alla led om det riktiga och betydelsefulla i att personalen 
sökte utveckla och stärka sin samverkan. Personalen hade dessutom ett 
försvarligt inflytande över de egna arbetsbetingelserna med en stor frihet 
att själva avgöra hur de skulle arbeta för att uppnå detta mål. Att persona
len, trots den korta försökstiden om två läsår, uppnådde en viss framgång 
med sin horisontellt riktade alliansstrategi, ser jag i avsevärd utsträck
ning som ett resultat av att deras egna strävanden sammanföll med 
denna uppslutning. Däremot, vilket bör framhållas, var deras vertikalt 
riktade strävansinsatser begränsade. Resultatet av deras bemödanden i 
stort visar att de i första hand valde en horisontellt riktad allians.

Genusperspektiv

Inledningsvis berördes mina möjligheter att anlägga ett genusperspektiv 
på lärarnas professionaliseringssträvanden i de olika utvecklingsverk
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samheterna. Som framgått av framställningen förekommer genusper
spektiv endast i den begränsade bemärkelsen att jag valt att ansluta mig 
till den begreppsapparat som Witz (1992) utarbetat utifrån ett sådant per
spektiv. Genusperspektiv är emellertid betydelsefullt i professionalise- 
ringssammanhang inte minst därför att kön påverkar utformningen och 
resultatet av yrkesgruppers strävanden (ibid). De relativt modesta profes- 
sionaliseringssträvandena som visar sig i studierna gör att jag vill åter
komma till saken. I vilken utsträckning är den faktiska utformningen 
och utgången av lärarnas professionaliseringssträvanden i studierna rela
terade till kön? Tyvärr är denna fråga inte belyst i studierna. En första 
mer generell anledning kan dock vara, att de lärarkategorier som ingår i 
studierna är just klart kvinnodominerade. Den generella underord
ningen av kvinnor och isärhållandet av könen med åtföljande svårig
heter att förändra rådande hierarkier, kan ha inverkat menligt på utfallet 
av yrkesgruppernas strävanden (jfr Hirdman, 1988). Kvinnodominansen 
kan således i sig ha utgjort ett predikament för yrkesgrupperna. Ett annat 
skäl kan vara, att det rådde skilda uppfattningar inom lärarkategorierna 
mellan män och kvinnor om vad som skulle uppnås. Mäns intressen av 
att söka bevara sina positioner inom respektive yrkeskategori var 
möjligen så starka att de påverkade valet av strategi och den styrka med 
vilken yrkesgrupperna sökta genomdriva sina val (jfr Dalin, 1978). Det 
kan ha legat i männens intresse att ett sådant alternativ blev valt som de 
förmodade skulle verka bevarade för den rådande yrkesinterna ord
ningen. Och som då kanske valdes på bekostnad av en annan 
handlingsväg som kunde ha lett till en större kollektiv framgång. 
Männen kanske också påverkade styrkan i agerandet i riktning mot mer 
måttfulla strävanden som inte riskerade att rasera en rådande hierarki. 
Trots sin begränsade numerär kan männen i kraft av sina vanligtvis star
kare positioner på dessa sätt ha påverkat utformningen av yrkeskategori
ernas strävanden.

Utfallet av Öjebyprojektet gör att jag också vill framhålla genusperspektiv 
som centralt för att diskutera en särskild fråga: I vilken utsträckning är 
personalens val i Öjebyprojektet av horisontell allians könsrelaterat? 
W itz (1992) fram håller att dem arkation, som m otsvarigheten till 
horisontell allians på stängningssidan, är av särskild betydelse som 
strategi för underordning av kvinnor. Resultatet av Öjebyprojektet visar 
att deltagarna, i likhet med de av Rönnerman (1993) studerade 
lågstadielärama, värderar position och karriär på ett annorlunda sätt än 
det traditionellt manliga och föredrar en karriär inom yrket. Det vill säga 
att det föreligger skilda värderingar bland män och kvinnor i sätten att se 
på position och kärriär. Kanske förhåller det sig på det viset att en karriär 
inom yrket bäst gynnas av en strategi som har den karaktär av närmande 
som allians innebär. Detta då i jämförelse med den prägel av 
konfrontation som utm ärker dubbel stängning och som kanske bäst 
gynnar det traditionella manliga sättet att se på karriär. Rönnerman (1993, 
1998) efterlyser, redan efter sin studie av lågstadielärare på 1980-talet, 
ökade möjligheter för lärare till en karriär med horisontell innebörd som 
bland inbegriper ett större mått av informellt inflytande. För att de krav 
eller önskemål om en stärkt position för lärare som framhållits som så
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viktigt decentraliseringssamm anhang ska bli verklighet kan kanske 
horisontell allians vara en gångbar professionaliseringsstrategi.

Avslutande kommentarer

Det förberedelse- och underlagsmaterial som togs fram inför de olika för
söksverksamheterna saknar tydliga uttryck för att professionaliserings- 
strävanden med inriktning mot status är en faktor som beaktades. Inte 
heller fördes muntliga resonemang som direkt anspelade på förväntade 
sådana strävanden. Det ligger nära till hands att se dessa förhållanden 
som ett uttryck för en omedvetenhet om eller brist på förståelse för den 
betydelse som lärares professionaliseringssträvanden kan ha i samband 
med utvecklingsverksamhet i skolan. Det finns naturligtvis många tänk
bara orsaker bakom denna situation. Ett mer generellt skäl kan vara en 
slags inneboende motvilja mot att fästa avseende vid sådana faktorer 
som kan störa eller rubba den rådande sociala strukturen. House (1974) 
har framfört den tänkvärda synpunkten, att förändring och innovation i 
vårt samhälle, till följd av den ekonomiska sektorns dominans, måste 
vara av en speciell karaktär. Tillåtna förändringar måste hålla sig inom 
givna gränser, där den traditionella strukturens bevaras genom ett 
ständigt förnyelsearbete inriktat på innehåll och inte på sätt som hotar 
denna struktur. Med andra ord att ett ständigt förnyelsearbete tillämpas 
som är inriktat på att bevara status quo. Ett annat mer övergripande skäl 
är den begränsade forskning som skett utifrån konfliktperspektiv med 
åtföljande brister på kunskap om de krafter och deras verkningar som 
konflikter mellan och inom olika nivåer inom skolan är bärare av. Dalin 
uttryckte följande år 1978: "Conflikt theories have had only minimal 
impact on educational change strategies in the Western world" (s 64) (jfr 
Dalin 1991), för att år 1994 återkomma med identiska formuleringar. 
Konfliktperspektiv har inte i någon större utsträckning legat till grund 
för studier inom området skolutveckling, utan har ofta betraktas vara 
bärare av en främst diagnostisk förmåga men med avlägset värde för 
förändringar i praxis. Skolpolitiker, skolledare och lärare har mer anam
mat funktionalistiska synsätt och systemteoretiskt tänkande och strävat 
efter att som konsensusbyggare finna praktiska lösningar på aktuella pro
blem i vardagen. Det föreligger således ett behov av kunskap för att på 
olika nivåer inom skolan öka förståelsen och medvetenheten om de dy
namiska krafter som konflikter inom skolan kan utgöra för lärares strä
vanden och hur dessa i sin tur kan yttra sig. Det är min förhoppning att 
föreliggande arbete lämnar bidrag till denna ökade förståelse.

Slutsatser

Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad förstå
else för lärares lärares professionaliseringssträvanden vid utvecklingsar
bete i skolan. Huvudsyftet är att analysera hur väl dessa strävanden kan 
tolkas och förstås i term er av handlingsalternativen stängning och 
allians.
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För det första visar resultaten från studierna att lärares professionalise- 
ringsssträvanden sker genom samtidiga och sammanvävda bemödanden 
inriktade mot såväl kompetens som mot position. Lärare uppfattar sin 
ställning vara relaterad till möjligheterna till kompetensutveckling med 
positionen och positionsförbättringar som avgörande för utsikterna till 
kompetensutveckling.

Resultaten visar för det andra att lärare tillämpar såväl stängning som al
lians i avsikt att bibehålla eller förbättra den egna positionen. Utfallet från 
av en av studierna visar dessutom att allianssträvanden kan anta, för
utom en vertikal inriktning, en företrädesvis horisontell sådan.

För det tredje visar resultaten att val av handlingsstrategi och med vilken 
framgång en vald strategi kan genomdrivas, avgörs av de villkor som 
gäller i det enskilda fallet. Då förutsättningarna skiftar mellan de 
y rkeskategorier som ingår i s tud ie rna  u ppv isa r deras pro- 
fessionaliseringssträvanden en varation. Med ett undantag har lärarnas 
strävanden varit tämligen blygsamma liksom de framgångar de upp
nådde med dessa. Denna variation diskuteras mot bakgrund av skilda 
villkor för lärama i sådana avseenden som; utgångsposition, förekomst 
av realistiska handlingsalternativ och hur den valda strategin var 
förankrad i officiell ideologi. Vidare diskuteras betydelsen av hur och av 
vem utvecklingsverksamheter initieras och till vilka de riktar sig, den 
kultur som råder inom skolan och enskilda skolor och i vilken 
utsträckning intentionerna bakom övergången till det decentraliserade 
och målstyrda skolsystemet vunnit legitimitet inom skolsystemet och 
inte minst på det lokala planet.

En rad faktorer påverkar lärares professionaliseringssträvanden i sam
band med skolutveckling. Behov finns av ökad kunskap om de dyna
miska krafter som konflikter inom skolan kan utgöra för lärares profes
sionaliseringssträvanden och hur dessa yttrar sig.



184

SUMMARY

Chapter 1. Introduction

The overall purpose of this thesis is to contribute to an increased 
understanding of teachers' endeavours to professionalize in connection 
with developmental work in the school. The main purpose is to analyse 
how well teachers' endeavours in practice can be interpreted and 
understood in relation to the professionalizing strategies of closure and 
alliance.

This thesis comprises empirical case studies of three developmental 
activities called Vertical guidance, the Öjebyproject and Puffi. The results 
of the first study make me proceed from a focus on competence in 
teachers' endeavours to professionalize to a focus on position and status. 
Various concepts of professionalism are thus applied, in the light of 
various perspectives of theories of professionalism , in disparate 
implications. This presentation therefore tries to maintain a distinction 
betw een an im plication related to com petence and competence 
development and another related to position and status and changes in 
these respects.

Each of the three studies can largely seen be divided into two parts, one 
descriptive and one analysing and interpreting part. In the first 
descriptive part are included the teachers' and other inform ants' 
descriptions of and opinions on teachers' endeavours in the three 
developmental activities. After that these descriptions and opinions are 
the starting point of the second part and the analysis and interpretation of 
how well teachers' endeavours can be understood in terms of the activity 
options of closure and alliance.

Chapter 2. The governance of the school

As a consequence of changes within the Swedish educational system 
since the m iddle of the 1970-ies, with a change-over from central 
governance to political and administrative decentralization and a shifting 
from governance by rules to goal-related control, professional concepts 
have all the more been coupled together with teachers and school 
development. Professionalization of teachers and increased professiona
lism amongst them are pointed out as desirable and important for the 
decentralized school as well as for the school under goal-related control.

As an organization the school is characterized by conflicts between and 
within different levels. Teachers are squeezed between what is allowed by 
control documents and by allotted resources and demands from the 
school's context. Expectations tied up with developmental work will 
possibly accentuate contradictions in teachers' positions. Developmental 
work will also include re-allotment of resources and changes of the 
patterns of authority, which can sharpen conflicts. In order to cope with
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these dilemmas teachers may come to call for increased independence 
and competence development. In addition different categories of teachers 
work under different conditions, which create different rationality bases 
for attitudes and endeavours. The endeavours to professionalize amongst 
different categories of teachers will thus become especially interesting to 
study in connection with school development.

Chapter 3. Methodological consideration

A qualitative approach is the basis of the empirical studies of this thesis. 
This chapter describes in brief characteristic features of qualitative 
method, its more prominent undercurrents of what characterizes work 
procedure in qualitative studies. Emphasis is given to the importance 
among other things of catching the perspectives of the subjects on 
teachers' endeavours in practice, as is also to the importance of locating 
respective developmental activity in its context and develop a substantial 
frame for the guidance of the studies. The analysis of the descriptive part in each 
study takes place in three steps and concludes in thematic reports. These thematic 
reports will afterwards be the objects of new analysis in terms of closure and alliance 
viewed in a substantial framework and context.

Chapter 4. Study 1. Vertical guidance

This study deals with a developmental activity with a new model for the 
guidance of students in nursing practice. The supervision is carried out by 
two categories of nursing instructors, lecturers and upper secondary 
school teachers. This experimental activity is based on a measure which 
implies that every nursing teacher is placed in a hospital department for 
only vertical guidance, that is that they supervise all the students placed 
for practice in the department, regardless if they are university or upper 
secondary level students. This study is carried out as a pilot study and a 
main study.

The purpose of the pilot study is to provide me with knowledge of the 
experimental activity and its context and some basis to develop a 
substantial frame as a guidance to the m ain study. In-the-field- 
observations, interviews with nursing teachers, nursing students and 
department staff are the applied methods of data collecting.

The purpose of the main study is to reveal if increased knowledge among 
the nursing teachers of the special conditions in the nursing departments 
will contribute to a changed guidance. Focus is now on how an addition 
of context related competence for guidance of nursing teachers, nursing 
students and departm ent staff is observed to manifest itself in the 
pedagogical praxis. The nursing teachers referred to are interviewed, all 
the nursing staff and all the nursing students are sent questionnâmes.

The result of this study shows that the nursing teachers are positive to 
giving guidance in one nursing department only. On the contrary their 
opinions are strongly different concerning giving vertical guidance across
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the organisations of the students' schools. The lecturers are clearly 
negative, whereas the upper level teachers show attitudes from neutral to 
positive. There is unanim ity among the three parties that the 
experimental activity leads to increased knowledge of context among the 
nursing teachers. Inspite of this lecturers maintain that the experimental 
activity gives deprofessionalizing effects. The layout of the experimental 
activity, w ith guidance given by upper secondary level teachers to 
university students, means competition about and reduced possibilities 
for lecturers to make use of the means for competence development and 
improved position given them in the university reform. In order to meet 
these threats the lecturers show tendencies to exclude the upper 
secondary level teachers. These, however, emphazise the new insights 
and visions which enrich them in their guidance of university students. 
The move to closer relations to the university discernible among the 
upper secondary level teachers is interpreted as thoughts of and 
tendencies to a choice of an alliance strategy among the upper secondary 
level teachers.

Chapter 5. Profession research

Four main perspectives can be observed in profession research; the 
perspective of structure functionalism, the neo-Weberian perspective, the 
perspectives of Marxism and of "the Third Path" respectively.

The perspective of structure functionalism, with Parsons as its prominent 
figure, starts from the assumption of society as a stable and integrated 
system. A system which under change adapts itself and creates a state of 
balance. In Parsons' perspective of concensus professions are important 
carriers of those basic values in society which are necessary for the 
balance. Parsons emphazises the role of teachers as important. Parsons 
maintains that professions can be decided and delimited from the choices 
professions make. Various schools have afterwards tried to specify 
qualities and functions characteristic of the ideally typical professional 
character. As prominent characteristics of professions are pointed out 
both knowledge and social aspects such as power, authority and status.

The neo-Weberian perspective emanates from the theory of society 
form ulated by Weber. Weber emphazises the social conflicts in the 
professionalization process. The concept of neo-Weberian perspective is 
used to characterize works applying the Weberian concept of social 
closure when dealing with professional professions in society. Social 
closure indicates that groups in society endeavour to limit possibilities 
against competitors with a purpose to attain monopoly position. Parkin 
widens the theory and discriminates two activities; exclusion and 
usurpation, the exercise of power directed downwards and upwards. 
Closures lead to revolts which in turn can result in openings. Witz 
elaborates on the neo-Weberian theory starting from the endeavours of 
professions to control professions. Witz discriminates four forms of 
closure; exclusion, inclusion, dual closure strategy and demarcation,
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where the last one indicates exercise of power in a more horizontal 
dimension.

With the Marxist perspective still more emphasis is given to power and 
control in profession research. For example Sarfatti-Larson points out 
that the driving force of the professionalizing process is strive for status 
and that the modern professionalist holds no longer powerful positions 
but rather one of powerless freedom of action.

The perspective of "the Third Path" has been developed as criticism 
against the structure functionalistic and the neo-Weberian perspectives 
for having unsatisfactorily taken into aaccount the social environment 
where professionalization takes place. This perspective opens space for 
considerable variations and looks upon various profession groups' 
choices of strategies as choices between different alternatives of activity. 
To the neo-Weberian closure alternative Selander joins the opening 
alternative of alliance. Selander points out that the strategy of alliance has 
an analytic potential to explain the endeavours of modern profession 
groups. This perspective gives importance to performing micro-analyses 
of the factual exercise of an occupation within various professions.

Since the perspectives of profession research mostly concern social and 
historical contexts, I regard these more as heuristic tools at the further 
step to the ideographic level and teachers' endeavours in praxis. I make 
my choice for a conflict perspective, because professionalization 
endeavours in various directions and for various purposes can 
supposedly confront one another in school development. Analysis and 
interpretation, therefore, are carried out in the light of theoretical 
concepts -  closure and alliance -  brought from the neo-W eberian 
perspective in combination with the more free attitude characteristic of 
the perspective of "the Third Path".

Chapter 6. Theoretical consideration

This chapter reports on adjustments and standpoints on which to base 
the two concluding studies and the final discussion. In the focus of these 
studies are features which characterize strategies used by professionals to 
maintain or promote their own position or status. This choice implies 
that the concept of status is regarded relatively and subjectively, how 
one's own personal esteem and position are understood in relation to 
those of others.

Differences of direction and purpose of strategies as a starting point reveal 
four alternatives of closure; exclusion, inclusion, demarcation and dual 
closure and in addition the alliance alternative of vertical alliance. 
Endeavours of professionalization can be directed upwards, downwards 
or prim arily horizontally with a purpose to preserve or to achieve 
internal or external professional control and make positional profits.
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Chapter 7. Study 2. The Öjebyproject

The Swedish Parliament passed a resolution in 1991 about so called 
flexible school start. An experim ental activity is started in Piteå 
municipality where six- and seven-year-olds are mixed in two classes for 
a cooperation between the staff categories of compulsory school teachers, 
a pre-school teacher and a recreation instructor. The question is how 
these representatives of their professions will act when a new domain of 
six-year-olds is opened in the school. Previous research on cooperation 
between child-care and the school is focussed on conditions for the 
cooperation and identifies various obstacles to it. Previous research 
shows that because of its strong tradition the school tends to give its 
teachers interpretative priority.

A substudy is carried out in order to receive contextual information. An 
inquiry is sent to a sample of the local colleagues of the participants of the 
study to illustrate their opinions on school start for six-year-olds. The 
result shows that a clear majority in the profession groups prefers some 
sort of profession amalgamated work teams and a reformation of the 
school day and the localities.

The main study, carried out with interviews primarily of the participants 
of the experiment, shows that they make efforts to find a m utual 
theoretical and practical basis for cooperation. The members of the work 
team also make efforts to achieve optimal cooperation with a purpose to 
conquer the new domain and so doing their choice is an alliance of 
prim arily horizontal character. The staff also endeavour to win such 
recognition for their activity that they will be given opportunities to 
influence the future developm ent. This study shows that also a 
horizontally directed alliance can be a possible activity alternative to 
make positional profits.

Chapter 8. Study 3. Puffi

Puffi is an acronym for Swedish "Pedagogisk utvecklingsverksamhet för 
finsktalande elever i grundskolan", and it is a developmental activity for 
speakers of Finnish in the compulsory school, carried on ever since 1985 
in eighteen municipalities in Sweden. This developmental activity is 
geared to solving questions of quality in the bilingual teaching in order to 
promote active bilingualism and personality development in the pupils.

This study is carried out in two parts, a pilot study and an intensive study. 
Having the character of evaluation on behalf of the National Agency for 
Education (Skolverket), this pilo t study provides me with broad 
information about the developmental activity and the activity of the 
Finnish home language teachers. The result of the pilot study shows that 
Puffi in its initial stage holds a uniting function and makes legitimate 
investments in the Finnish speaking pupils. Opinions differ, however, if 
the Finnish language holds an exceptional position in the school. 
Reduced pupil populations, strained economies in the municipalities and
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the establishment of free schools bring forth new challenges to home 
language activity.

The intensive study is carried out in the form of interviews with home 
language teachers and so called municipal co-ordinators located in six 
municipalities in various parts of the country. The selection of localities 
and persons is made on a theoretical basis. Research concerning home 
language teachers and their activity is still sparse. Problems having been 
identified in research concern the organization of home language 
teaching and the wide areas where home language teachers work. Many 
home language teachers have a diversified working situation and an 
unclear professional role.

The origin and the development of home language teaching is related to 
cultural, linguistic and ethnic changes in Swedish society. The differences 
which arise in the meeting between official attitudes to immigration and 
immigrants and real opinions on various levels in society are reflected in 
a struggle betw een ideas of assimilation and integration in home 
language teaching. The organization being built up for home language 
teaching and the measures being taken are influenced by this antagonism. 
The home language reform of 1977, the start of the developmental work 
of Puffi in 1986 and measures being taken because of the evaluation 
report in 1990 from the Riksrevisionsverket, i.e. the National Accounting 
and Audit Bureau are important contributions.

The result from the intensive study shows that the home language 
teachers are participants of a change from a subordinate position without 
real status and teacher identity to becoming on the whole equals of their 
Swedish colleagues. In the 1960s the Finnish home language teachers are 
exposed to a strong and effective demarcation with features of exclusion 
from many of their Swedish colleagues and school leaders. The entrance 
of the home language teachers into the school and their possibilities to 
win a position is made more difficult, and in consequence they receive 
low status. At the beginning of the 1970s when home language teaching 
increases in volum e there appear more pronounced differences of 
opinion on various levels between those who are spokesmen for home 
language teaching and multicultural society and those who recommend 
Swedicization and more homogenous society. The demarcation with 
features of exclusion continues and is met by an opposition from the 
Finnish home language teachers in the form of a dual strategy with 
inclusion directed upw ards with the purpose to maintain their own 
interests.

When Puffi is introduced in 1985 the aim of active bilingualism of the 
home language reform of 1977 is met, as it seems, with a broader 
acceptance. Puffi is given the functional official legitimacy of the home 
language teachers' activity and of the funding at disposal for project 
activity as the conrete proof of this. The legitimity contributes to generally 
more positive attitudes to home language teaching. The earlier excluding 
forces are reduced and supporting forces grow in strength. More collective
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efforts from the home language teachers and changes of the forms of the 
activity contribute to a considerable strengthening of the status of the 
home language teachers. My conclusion is that this strengthening of their 
status during the Puffi-activity of the 1980s is primarily due to the 
legitimity given to their activity by the Puffi-ideolgy. A status lift which 
can only in a limited sense be explained in the light of successful vertical 
and horizontal alliances created by the home language teachers.

Polarization occurs concerning the conditions of activity and status of the 
home language teachers in the 1990s, and this takes place not as a 
manifestation of endeavours for professionalization but as a consequence 
of ideological reorientation on society level with additional features of 
assimilation ideas affecting organization and activity levels. As a result 
several informants preserve their work conditions and their status, 
whereas other home language teachers suffer from reduced status.

Chapter 9. Discussion

The three developmental activities offer possibilities to study closure and 
opening alternatives in different environments and so doing ask if the 
choices of strategies can be seen as more general processes in various 
contexts. Regarding the num ber of possible closure and opening 
alternatives, studies of three environments only will, however, mean a 
lim itation.

Closure alternatives are chosen in two of the studies, Vertical guidance 
and Puffi. In the Vertical guidance study in the form of demarcation with 
excluding features on behalf of the lecturers against the upper secondary 
level teachers. In Puffi usage is made by the Finnish home language 
teachers of the inclusion part of dual closure at the outset of the 
developmental activity. The staff of the Öjeby project choose an obvious 
horizontal alliance. Features of endeavours for alliance are also 
observable among the upper secondary level teachers in Vertical 
guidance and among some of the Puffi home language teachers.

W hat activity  a lternative is chosen by teachers in a certain  
developmental activity and how strongly they will try to enforce this 
activity alternative depends on a host of factors. Factors discussed as 
important are the actual threat scenario, the positional starting point, the 
existence of realistic activity alternatives, the dispersed localities of those 
involved, dependence on official legitimacy and the support prevalent on 
various levels in the school for a certain choice of activity. One reason 
behind the difference in the choice of activity between the lecturers and 
the home language teachers is the fact that the lecturers are exposed to 
forces from below, whereas the home language teachers are met by 
excluding forces directed from above. The lecturers have a relatively 
better starting position and, different from the home language teachers, 
real activity alternatives. The lecturers form more of a geographical 
cluster, whereas the dispersity among the home language teachers is a 
reason in itself for acting profession centered and collectively. The home
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language teachers choose to strengthen their own position with a purpose 
to enable them to act strongly to achieve the goal of active bilingualism in 
accordance w ith the government decision as a basis of the activity. 
Among those who choose alliance the staff of the Öjeby project have a 
relatively good starting point compared with the lecturers in Vertical 
guidance and the home language teachers in Puffi. They have also no 
external threats, they have geographical closeness and a support for their 
choice of alliance in all sectors of the school organization. The staff of the 
Öjeby project are also those who appear relatively seen as the most 
successful.

The teachers in all their developmental activities, irrespective of their 
choice of activity alternative, endeavour to motivate and direct their 
efforts towards both competence and position. The teachers find the 
position and the possibilities to competence development interrelated. 
They also understand the position as basical for the possibilities of 
competence development. This is also m irrored largely seen in their 
choice of the direction of activity in the way that all give high priority to 
endeavours for position.

The circumstance that the teachers' endeavours for professinalization 
directed towards position and status still appear as rather modest in 
Vertical guidance and in Puffi can be understood in the light of the 
prevailing conditions for the developmental activities. Earlier research 
on school development shows that developmental activities initiated 
externally and from above and directed only to individual teachers, and 
which in addition affect teachers from various school cultures, normally 
limit teachers' activities. An additional conducive factor is the fact that 
the goals of these two developmental activities do not permeate all the 
sectors of the organizations in question.

A num ber of factors thus influence teachers' endeavours to profes
sionalize in connection with school development. Therefore additional 
knowledge is required of the dynamic forces inherent in conflicts in the 
school and their effects on teachers' efforts and how they manifest 
themselves.

English translation by Tage Ranängen
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