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Abstract 
The thesis focuses on a group of programme-specific subject teachers working in the 
upper secondary school child recreation programme. The aim has been to study who 
is appointed to these positions, and ways in which their work is affected by national 
and local requirements. An additional aim has been to examine the factors which 
affect the teachers' professional identity, and the position which they have acquired 
at upper secondary school. The theoretical frameworks used are profession theories, 
discourse theories, Bernstein's curriculum theory, Bourdieu's cultural-sociological 
concept, and gender theory. 

The study is qualitative in nature and the empirical data consists of the written 
accounts and diary entries of ten teachers. The teachers and three school principals 
were interviewed in autumn 1998. In addition to government reports and guidelines 
the data also include questionnaire responses from 184 upper secondary teachers. 

The results indicate that decentralisation has caused many of the tasks and 
responsibilities generated by the upper secondary reform of the 1990s to become 
invisible. The teachers, who form a heterogeneous group, are responsible for both a 
broad multi-disciplinary subject area and work-place teaching for which none of 
them has been fully trained. The complexity of the student groups, with many 
students experiencing study difficulties, has imposed considerable demands on the 
teachers, who have developed approaches and pedagogical techniques for dealing 
with the students' needs. The teachers' work with students and their experience of 
cooperation, team work and alternative working methods in line with government 
aims has proved successful, according to National Agency for Education reports and 
statements by school principals. Their care-oriented approach has also fitted in well 
with the government aim of a school for all. In this respect they are clearly 
professional. However, the teachers do not appear to have established a particularly 
prominent role for themselves in the upper secondary school system. They are very 
much seen by others and themselves to occupy a low-status category and to have 
developed their professional identity within a generalist ideal, whereas the norm at 
upper secondary school is still characterised by a specialist ideal. 

Key words: Upper secondary school, decentralization, women vocational teachers, 
integrated code, professional identity, deprofessionalization. 
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Förord 

När jag nu avslutar min avhandling med att skriva förordet så är det med 
blandade känslor. Att skriva under flera år är ett självcentrerat arbete och jag 
kommer att sakna den friheten. Jag kommer också att sakna att inte få 
återvända till mina lärare och skolledare, ni som delat med er av er vardag 
genom intervjuer, berättelser och enkätsvar. Det är era utsagor som är kärnan 
i avhandlingen. 

Att doktorera är en relativt ny företeelse i min föreställningsvärld. Jag har 
format mitt habitus långt utanför den akademiska eliten. Eftersom jag 
dessutom i hög utsträckning har fullgjort min professionella gärning inom en 
integrerad kod och inom en omsorgsrationell kontext har det varit 
nödvändigt med ett sammanhang som ger utrymme för, ja, till och med 
förväntar sig att alla doktorerar. Men det krävs också att omgivningen har 
tilltro ... och visst har den andats tilltro. Tack alla ni på institutionen för 
barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, BUSV, 
som fridlyst mig under den här tiden och samtidigt varit till stöd. Det krävs 
också ekonomiska resurser. Det har samhällsvetenskapliga fakulteten och 
pedagogiska institutionen, där jag haft min doktorandtjänst, institutionen för 
BUSV och slutligen utbildnings- och forskningsnämnden för lärarut
bildningen, bidragit med. Tack! 

Tid och en positiv omgivning räcker ändå inte. Det behövs också någon 
som vet hur man gör när man skriver en avhandling, och det vet Ulla 
Johansson, min handledare. Tack Ulla! 

Hos släkt och vänner har jag med jämna mellanrum kunnat andas frisk 
luft. Och ni där hemma! Nu kommer ni inte längre att höra några datorljud 
tidigt på morgnarna. Nu kanske jag i stället städar kryddskåpet. 

Skrivandet har för mig suddat ut gränserna mellan tid och rum, arbete och 
privatliv. När jag nu lämnar processen och lyfter blicken, mot undervisning 
och andra arbetsuppgifter så spirar en tillfredsställelse i att få återgå till 
dessa. Samtidigt har jag en förhoppning om att kunna använda den samlade 
erfarenhet och vetskap jag fått under de här åren till att gå vidare och lägga 
ytterligare dimensioner till mitt arbete och mitt dagliga liv. 

Umeå i oktober 2001. 
Signild Lemar 





1. Bakgrund och syfte 

Under de senaste decennierna har gymnasieskolan utvecklats mot en allt 
större organisatorisk enhet genom att olika utbildningar med rötter i olika 
skolformer och med vitt skilda traditioner förts samman. Steg i den riktning
en togs i samband med 1968 respektive 1971 års gymnasiereform och ytter
ligare ett steg i och med 1990- talets reform, då alla utbildningar kom att 
omfatta tre år och dessutom ge grundläggande behörighet för högskolestudi
er. Detta till trots är dock gymnasieskolan fortfarande en segregerad värld 
där utbildningar, elever och lärare finns och verkar inom olika falt. En viktig 
skiljelinje går i det avseendet mellan teoretiska och yrkesinriktade program." 

Den senaste gymnasiereformen har inneburit förändringar på flera plan. 
Nya utbildningar har skapats samtidigt som den decentraliserade, målstyrda 
organisationen har medfört att lärarnas roll väsentligt har förändrats jämfört 

2 med tidigare. I olika statliga styrdokument betonas den professionella lära
rens ansvar att utforma miljöer for lärande samt att vara motor i utvecklingen 
och förnyelsen av pedagogiska och metodiska frågor. Läraren tilldelas dess
utom ett ansvar för att utveckla hela organisationen. Han eller hon förväntas 
kontinuerligt reflektera över och utvärdera sitt arbete samt vara beredd att 
ompröva och förändra sitt arbetssätt för att därigenom kunna uppnå de natio
nellt fastställda målen. Till detta kommer dessutom förändrade krav på lärar-

1 Betecknin gen studie- och yrkesförberedande program har varit och är unde r diskussion, och 
valet av beteckning förändras i takt med den diskussionen. Här använder jag begreppet studie-
förberedande program för samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen eftersom de 
har rötter i den akademiska traditionen och ger en bredare behörighet till högre studier. De 
yrkesförberedande utbildningarna har en bakgrund i yrkestraditionen som tidigare utbildat 
elever direkt till yrkeslivet. Efter 1990-talets gymnasiereform har emellertid den uppdelningen 
inte betrakta ts som självklar eftersom alla progra m nu ger tillträde till högskolestudier. En 
annan särskiljande faktor mella n de olika utbildni ngstraditionerna är den arbe tsplatsförlagda 
delen av utbildningen som finns inom de yrkesförberedande utbildningarna men inte inom de 
studieförberedande. Även om utbildningarna har förändrats så finns värdeskillnader kvar både 
mellan utbildnin gar och lärare. Se SOU 1997:107. Den nya gym nasieskolan - problem ell er 
möjligheter. Stockho lm: Utbildningsdepartementet, 31. Det är med sådana utgångspunkter 
som jag använder begreppen studie- och yrkesförberedande utbildningar.. 
2 Se till exem pel Nilsson, Ingrid & Lundahl, Lisbeth (eds.) (1997). Teachers, Curriculum and 
Policy. Critical Perspectives in Educational Research. Umeå: Umeå University, Department 
of Education; Hargreaves, Andy (2000). "Four Ages of Professionalism and Professional 
Learning". Teacher and Teac hing: History and Pra ctice, vol 6, nr 2, 151-182 ; Alexanders-
son, Mikael (red.) (1999). Styrning på villovägar. Lund: Studentlitteratur. 
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na som en följd av att i stort sett alla ungdomar påbörjar gymnasiestudier 
vilket i sin tur innebär att elevgrupperna i olika avseenden blivit allt mer 
heterogena. De lärare som arbetar i gymnasieskolan är heller ingen enhetlig 
grupp utan har sina rötter i skilda traditioner. Olika lärargrupper har inte 
samma utbildningsbakgrund och också olika erfarenheter. De arbetar inom 
olika kunskapsfält och har som en följd av detta även olika status. 

Ett av de nya yrkesinriktade program som inrättades i samband med 
gymnasiereformen var barn- och- fritidsprogrammet som skall förbereda 
eleverna för arbete med människor inom fritidsområdet och inom social-
pedagogisk verksamhet och inom förskolan. Dess närmaste motsvarighet 
från den tidigare gymnasieorganisationen var den gamla bamskötarut-
bildningen, men syftet var att verkligen forma en ny utbildning som i mot
sats till sin föregångare skulle locka både manliga och kvinnliga elever. När 
programmet startades fanns emellertid inte några lärare med adekvat utbild
ning för programmets karaktärsämnen. De lärare som efterhand anställdes 
och som idag arbetar på programmet utgör därför en ny lärarkategori. Det är 
de lärarna som står i centrum för den här undersökningen. 

Min utgångspunkt är att en utbildning och en lärargrupp formas av sin 
historia och sitt sammanhang. Innan jag närmare kommer in på 
avhandlingens syfte och frågeställningar ger jag därför en kortfattad 
bakgrund till gymnasieskolans framväxt och de statliga ramar och 
intentioner som styr den idag. Den historien, de ramarna och direktiven 
influerar enligt mitt sätt att se, mer eller mindre påtagligt gruppen BF-lärare 
och deras arbete. 

BAKGRUND 

Gymnasieskolan - en historisk tillbakablick 

1990-talets gymnasieskola har sina rötter i många olika utbildningar som 
vuxit fram ur skilda samhällsbehov under olika tidsperioder. Under 1960-
talet startade en integreringsprocess och idag utgör alla dessa utbildningar 

Beteckningen barn- och fritids programmet kommer från de verksamheter som prog rammet 
skall forbereda for; förskola, fritidshem, skola, fritidsanläggningar, föreningsverksamhet, 
kultur- och folkb ildning, turism etc. Detta besk rivs närmare i kapitel fyra. Eftersom beteck
ningen barn- och fr itidsprogrammet kontinuerligt återkommer i samtliga k apitel använder jag 
ofta förkortningen BF- programmet. 
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och dess efterföljare en organisatoriskt sammanhållen skolform, gymnasie
skolan. Utan att närmare gå in på gymnasieskolans utveckling vill jag pre
sentera en enkel översikt över gymnasieskolans olika traditioner som längre 
fram i avhandlingen kan bidra till förståelsen av BF- lärarnas arbete. 

Gymnasieskolans rötter 

Teori 
"Bildning"^ 

Praktik 
"Utbildning^ 

1649 Läroverk 
Latinskola i 

Lärlingsutbildning 
inom skråväsendet 

1856 Reallinje 
1874 

1850 Tekniska 
elementarskolor^ 

Afton- och sön
dagsskolor 

1913 Handelsgymnasium 
1918 Tekniska gymnasier 

\ 
1918 Praktiska ung

domsskolor 

Latin-
Real -och 

1954 Allmän 

) i 1930 Centrala verk
stadsskolor 

Yrkesskola 1965 

1971 

1994 

Gymnasium Fackskola 

GYMNASIESKOLA 
Gemensam läroplan Lgy 70 

GYMNASIESKOLA 
Gymnasieskola, kommunal 
vuxenutbildning, gymnasiesär
skola och vuxenutbildning fòr 

utvecklingsstörda 
Lpf 1994 

Figur 3:1 Gymnasieskolans utveckling- historiska rötter fram till idag. Källa: 
Madsen (1991)4 

En omarbetning av Torsten Madsens figur i tidsskriften KRUT. Se Madsen, Torsten (1988). 
"Gymnasieskolans utveckling och framtidskrav". Kritisk utbildningstidskrift, nr 51, 12-26. 
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De studieförberedande utbildningarna har sitt ursprung i läroverken och i 
den klassiska bildningstraditionen. Yrkesutbildningarna med inriktning mot 
industriellt arbete, hantverk, kontorsarbete och husligt arbete har sina rötter i 
lärlingssystemet, de praktiska ungdomsskolorna och verkstadsskolorna som 
organisatoriskt och innehållsligt var klart segregerade från läroverks
organisationen. Yrkesutbildningarna har dock efterhand alltmer kommit att 
likna de studieförberedande: de har blivit längre och inslagen av allmänna 
ämnen har ökat samtidigt som yrkesämnena h ar teoretiserats. Flera utred
ningar och delbeslut ligger bakom den successivt förändrade gymnasie
skolan. 

1970 ». 1976 » 1981 » 1984 » 1989 1991-1994 —+.2000-
Läroplan Gymnasie- Gymnasie- Försök och Förslag och Beslut och im- Revidering 
för gymnasie- utredningen utredningen utredning remiss till gym- plementering avLp/94 
skolan Lgy 70 tillsattes förslag Ögy-försök nasiereformen av reformen 

Lpf94 Lpf94 

Efter riksdagens principbeslut 1968 om en sammanhållen gymnasieskola 
fastställdes det första gemensamma styrdokumentet Lgy 70. Några år senare 
påböljade gymnasieutredningen sitt arbete och presenterade förslag till en ny 
gymnasieskola 1981. Förslagen sköts emellertid på framtiden eftersom de 
bland annat ansågs alltför kostnadskrävande. Den särskilda utredning som 
berörde yrkesutbildningarna, Översyn av gymnasieskolans yrkesutbild-

Florin, Christina & Joha nsson, Ulla (1993). "Där de härliga la grarna gro... " Kultur, klass 
och kön i det svensk a läroverket 1850- 191 4. Stockholm: Tiden. Florin och Johansson sätter 
fingret på att läro verken var en ma nlig värld och kan ses som ett led i formeringen av medel
klassen. 
6 

SOU 1912. Utlåtande och förslag. Betänkande 1. 1907 års kommitté för den lägre tekniska 
undervisningens ordnande. Stockho lm: Ecklesiast ikdepartementet. Syftet var att tillgodose 
kraven på praktiskt utbildad arbetskraft vilket medförde att man varnade för alltför stort teore
tiskt inflytande i yrkesutbildningarna: "Läroämnenas innehåll får icke bestämmas av teoretiskt 
vetenskapliga synpunkter, utan endast med hänsyn till skolornas praktiska ändamål", 167. 

De yrkesinriktade utbildningarna blev i anslutning till 1970 års gymnasiereform tvååriga och 
skulle svara mot arbets kraftsbehov inom ett an tal olika branscher, medan yrkesinriktade spe
cialkurser inrättades för att svara mot spec iella och ibla nd tillfälliga sna bbt växande behov . 
Ett exempel på detta var de ökade personalbehov inom barnomsorgen som lagen om barnom
sorg 1975 gav upphov till. Till 17.600 studieplatser av karaktären specialkurser läsåret 
1975/76 uppgick antalet behöriga s ökande till 37.100 av vilka 20 000 sö kte till vårdin riktade 
specialkurser. Se Nilsson, Lennart (198 1). Yrkesut bildning i nutidshistoriskt perspektiv. Yr
kesutbildningens utveckling från skråv äsendets upphörande 1846 till 1980-tale t samt tankar 
om framtida inriktning (Akademisk avhandling). Göteborg: Göteborgs universitet, 213. 

4 



8 ningar, OGY, syftade till att främja utvecklingen av dessa utbildningar. 
Utredningens förslag prövades under slutet av 1980-talet genom det så kal
lade ÖGY- försöket. Försöket avslutades och utvärderades under samma 
tidsperiod som förslaget till 1990-talets gymnasiereform hade böljat ta 

9 form. I samband med 1994 års gymnasiereform fördes också särskolan och 
den kommunala vuxenutbildningen till gymnasiet. 

Gymnasieskolans organisation och roll idag 

1990-talets gymnasieskola består av sexton nationella program.'0 Två är så 
kallade studieförberedande program, samhällsvetenskaps- och naturveten
skapsprogrammen med rötter i det gamla läroverket. Flera av de övriga 
programmen har sina historiska motsvarigheter i yrkesskolans eller fack
skolans förgreningar. Alla program är nu treåriga och består av ett antal kur
ser som omfattar 2.500 poäng. En veckas studier motsvarar 25 poäng. Un
dervisningstiden har frikopplats från beräknad arbetsinsats vilket ökar möj
ligheten att organisera och genomföra undervisningen på ett flexibelt sätt, 

SOU 1986: 2 och SOU 1986:3. En treårig yrkesutbildning. Betänkande från arbetsgruppen 
för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen, del 1 och 2. Stockholm: Utbildnings
departementet. Betänkandet redovisar den översyn av de yrkesinriktade utbildningarna (ÖGY) 
som påbörjades 1984. Syftet med öve rsynen var att främ ja utvecklingen av de yrkesinriktade 
delarna av gymnasieut bildningen. År 1988 påböija des försöksverksamhet med 5000 elever 
per år under en treårsperiod. De tvååriga gymnasie linjerna omfattade i försöket tre år. De 
allmänna ämnena utökades och yrkesämn ena formades i kompetensrelaterade module r. Ut
redningen betonade vikten av en tydlig yrkesinriktad start på gymnasiestudierna med tanke på 
att många elever var skoltrötta. Se även riksdagstrycket, regeringens proposition 1987/88:102. 
Utveckling av yrkesutbildningarna i gymnasieskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
9 

SOU 1990:75 och SOU 1992: 25. Utvärdering av försöksverksamhet med treårig yrkesinrik
tad utbildning i gymnasieskolan, del 1 och 2. Stockholm: Utbildningsdepartementet. I anslut
ning till ÖGY- arbetet fra mhölls vikten av at t avsätta r esurser för fortbildning av yrk eslärare 
och de medel för läromedel och utrustn ing som är nödvändiga för en kvalitativ utveckling av 
yrkesutbildningarna. 
10 

Uppgifterna gäller från 1994. Fö rändringar har därefter ägt rum unde r de år som gått. Ex
empelvis har ett nationellt teknikprogram startats. En utredning pågår för närvarande (år 
2001) med ambitionen att ytterligare minska antal et nationella ingånga r. Specialutf ormade 
program kan också startas lokalt efter skolverkets godkännande. 

Även estetiska programm et betecknas i vissa dokument som ett studieförb eredande pro
gram. Det har liksom samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program mer engelska och 
matematik än yrkesprogrammen och dess utom historia som obligatoriskt ämne. Det este tiska 
programmet har inte heller krav på 15 veckors prak tik som de yrkesinriktade program men 
har. 
12 

Den totala studiepoängen var tidigare 2.180 p för elever på studieförberedande program och 
2.400 p för elever på yrkesförberedande program. Från juli år 2000 är studiepoängen för 
samtliga program 2.500. 
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t.ex med ett större eller mindre utrymme för självstudier. Eleverna har dock 
en viss garanterad undervisningstid som skiljer sig beroende på om de går 
yrkesinriktade eller studieinriktade program. Betyg sätts på varje kurs och 
inte som tidigare i vaije ämne. Sammantaget innebär det att ämnes
beteckningarna har tonats ner till förmån för kurser. 

Innehållet i samtliga program består av kärnämnen, karaktärsämnen och 
individuella val. Kärnämnena, 750 poäng, är den gemensamma grund som 
alla elever får medan programmens karaktärsämnen utgör ett programs unika 
profil. Inom vaije program finns inriktningar och valbara kurser som mot
svarar ungefar 38 procent av utbildningen. Man har på så sätt velat förverk
liga politiska ideal om en ökad valfrihet, ett ideal som importerats från 
marknadstänkandet. I det ligger a tt utbildning ses som ett "private good" i 
större grad än "public good". De yrkesinriktade utbildningarna skall dess
utom innehålla minst femton veckors arbetsplatsförlagd utbildning, vilket 
inte har någon motsvarighet på de studieförberedande programmen. 

Liksom grundskolan och högskolan har gymnasieskolan genomgått en 
decentraliseringsprocess. Det betyder att den centrala statsmakten i högre 
grad än tidigare överlåtit ansvaret för organisering och genomförande av 
utbildningarna till den lokala kommunen, skolan och dess aktörer. Skol
politiker, skolledning och lärare får själva planera utbildningarna så att dessa 
svarar mot nationella krav och blir konkurrenskraftiga. Decentraliseringen 

14 berör således alla nivåer och de flesta företeelserna i skolan. 
Målstyrningen innebär att skolan skall styras av nationellt uppsatta mål 

och de nationella målen skall tolkas och konkretiseras på olika lokala nivåer. 
Figuren illustrerar hur tolkningar och konkretiseringar skall utföras på olika 
nivåer med utgångspunkt i styrdokumentens målbeskrivningar. 

13 
Englund, Tomas (1995). "Utbil dning som "public good" eller "private good". I: Thomas 

Englund (red.), Utbildningspolitiskt systemskifte. Stockholm: HLS. 
14 

Riksdagstrycket, regeringens proposi tion 1990/91:85. Växa med kunskaper- om gymna
sieskolan och vuxenu tbildningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet; SOU 1992:94 Skola 
för bildning. Läroplanskommittens betänkande. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
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Figur 3:2 Läroplanen och övriga styrinstrument'5 

Ett målrelaterat betygssystem infördes också i anslutning till att Lpf 94 fast
ställdes. Det nya betygssystemet skiljer sig i hög grad från det tidigare rela
tiva betygssystemet. De översatta målen är utgångspunkt för de konkreti
serade kriterier som talar om var gränsen för måluppfyllelse går. Nya former 
för bedömning och betygssättning är alltså tillsammans med utvärdering 
ytterligare en uppgift som infördes i anslutning till reformen. 

AIla elever skall beredas plats i gymnasieskolan, och skolan är skyldig att 
underlätta skolgången för elever i skolsvårigheter och som har behov av 
särskilda insatser. Att kommunen är ansvarig för samtliga elever oavsett om 
de tillhör kommunal vuxenutbildning, särskolan eller gymnasieskolan ställer 
ökade krav på flexibilitet i organisationen och en beredskap att möta elev
grupper med en mer komplex sammansättning än tidigare. I förarbetet till 
reformen betonades en vidgad syn på kunskap och inlärning, och de fyra 
kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet skulle betrak

Figuren är hämtad ur Jarlén, Leif (1994) . 2000-talets gymna sium- ny läroplan och nytt 
betygssystem. Stockholm: Brevskolan, 14. 
16 

I december 1993 fattade riksdagen beslut om ett nytt betygssystem for gymnasie skolan, 
vilket infördes året därpå. För att ge lärarna vägledning för hur de skulle använda det nya 
betygssystemet utarbetade skolverket två skrifter nämligen; Skolverket (1994). Betygsboken -
om betygskriterier i ett nytt betygssystem för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. 
Stockholm: Skolverket; Skolverket (1995) . Betygsboken 2. Om betygskri terier i ett nytt be
tygssystem. Stockholm: Skolverket. 
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tas som verktyg vid planering, genomförande och efterarbete.'7 Samverkan, 
arbetslagsarbete och infargning av programkaraktärer mellan - kärn- och 
karaktärsämnena sågs som nödvändigt. Balansen mellan teoretiska och prak
tiska inslag i undervisningen framhölls också som viktig för en meningsfull 
kunskapsutveckling. 

Förväntningar och krav på lärarna och skolledarna i den nya organisatio
nen 

Rektor är ytterst ansvarig för allt arbete i skolan och för att kontakter med 
föräldrar, yrkesliv och högre utbildning blir en naturlig del av skolans arbete. 
Enligt läroplanen skall lärarna nu svara för skolan och dess utveckling, och 
den professionella läraren är något som kommit att bli ett honnörsord. 

Yrkesutbildningarna syftade tidigare till att upprätthålla landets konkur
renskraft som industrination. Detta motiv gäller också idag även om kraven 
på generella kvalifikationer nu betonas framför de mer yrkesspecifika. Yr
kesutbildningarna har även mer eller mindre under olika tidsperioder fyllt en 
socialpolitisk funktion i tider av hög arbetslöshet. Tanken har varit att ut
bildning skall göra eleverna rustade att möta arbetsmarknadens krav när 
konjunkturen sedan vänder uppåt. En nyhet i den senaste gymnasiereformen 
är också att yrkesutbildningar ger möjlighet att gå vidare till högre studier. 
Båda dessa faktorer har på olika sätt direkt och indirekt påverkat yrkesut
bildningarnas innehåll och form och de krav som ställts på lärarna, och i 

17 Skolverket (1994). Bildning och kunskap. Stockh olm: Skolver ket, 31. (Särtryck ur SOU 
1992:94. Skola för bildning.) 
18 SOU 1992:94. Skola för bildning. 
19 Skolans roll som arbetsmarknadspolitiskt redskap i Sverige kan spåras långt tillbaka i tiden. 
Även om arbetskraftsb ehov har varit drivkra ft för utvecklin gen av yrkesutbildningen så an
vändes denna som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd redan under 1920- och 1930- talen. Flera 
centrala verkstadsskolor och yrkesutbildningar inrättades period vis på skilda håll i landet i 
syfte att ge meningsfull sysselsättning för arbetslös ungdom. Jmf. SOU 1938:26. Yrkesutbild
ning under arbetslöshetstider. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. Se även Lind eli, Ingrid 
(1993). Discipline ring och yrkesutbildning. Reform arbetet bakom 1918 års praktiska ung
domsreform (Årsböc ker i svensk undervisningshistoria, v ol 172). Uppsala: Förening en för 
svensk utbildningshistoria; SOU 1954:11. Yrkesutbildningen. 1952 års yrkesutbildningssak
kunniga, Stockholm: Ecklesiast ikdepartementet; SOU 1967:48. Yrkesutbild ningen. Läropla
ner för yrkesutbildningen och vissa pedagog iska och meto diska frågor. Yrkesutbildningsbe
redningen III. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 
20 

Lpf 94. Läroplaner för de frivilliga skolfor merna (1994). Stockholm: Utbildningsdepar
tementet. Läroplanen berör gymnasieskolans funktion att sortera ungdomar till vida re studier 
och direkt eller indirekt till olika positioner på arbetsmarknaden, vilket kan relateras till sam
hällsutvecklingen eftersom öppningen mot högskolestudier blivit en möjlighet eller avlastning 
med tanke på arbetsmarknadsläget. 
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anslutning till 1994 års gymnasiereform tillsattes en arbetsgrupp för att utre
da yrkesläramas kompetens. Man konstaterade att det tidigare räckte med 
begränsade yrkeserfarenheter och en viss pedagogisk/metodisk skolning 

22 medan kraven idag ställs mycket högre i båda dessa avseenden. 
Precis som yrkesutbildningarna har yrkeslärarna inte haft särskilt hög 

23 status inom gymnasieskolan. Kanske finns fortfarande spår av den ställning 
de hade långt innan yrkesutbildningarna fördes in i gymnasieorganisationen. 
Då sågs de nämligen inte som fullvärdiga medlemmar i den existerande 
lärarkåren. 

Idag verkar det dock som om man vill göra något åt den saken. 
Åtminstone säger sig staten vilja ställa helt andra krav på yrkeslärarna, 
eftersom utvecklingen enligt en utredning har gått : 

- från snäv specialisering till bred kompetens 
- från praktiskt arbete till mer teoretiskt inriktat arbete 
- från mekaniskt arbete till problemlösning 
- från individuellt arbete till lagarbete 

Utredningen lyfter slutligen fram vikten av att höja yrkeslärarnas teoretiska 
kompetens. Särskilt skall uppmärksamheten riktas mot vilka lärare som an
ställs, vilken bakgrund de har och huruvida de är formellt behöriga. 

SOU 1994:101. Höj Ribban! Lärarkompetens för yrkesutbildning. Stockholm: Utbild
ningsdepartementet. I anslutning till ÖGY- försöket framhölls vikten av att tillhandahålla 
medel för fortbildning av yrkeslärare. Redan tidigare hade lärarfrågan aktualiserats. Se exem
pelvis Riksdagstrycket, regeringens proposition 1987/88: 102. Utveckling av yrkesutbildning. 
22 SOU 1994:101. Höj ribban, 29. 

Begreppet yrkeslärare kännetecknar de lärare som undervisar i yrkesutbildningarnas yrkes
ämnen. Under olika perioder har begr eppet varit föremål för debatt och i anslutning till den 
senaste gymnasiereformen tonades tidvis begreppet yrkeslärare ner. Yrkesprogrammen var ju 
nu yrkesförberedande och sku lle inte ses som direkta yrkesutbildningar. Trots detta förekom 
beteckningen yrkeslärare ofta även i statliga styrdokum ent. Jag problematiserar dock inte 
detta utan använder beteckning arna yrkeslär are och BF-programmets karaktärsämneslärare 
eller BF-lärarna synonymt. 
24 

Hedman, Anders (2001). I nationens och det praktiska livets tjänst. Det svenska yrkesskole
systemets tillkomst och utveckling 1918- 1940 (Akademisk avhandling). Umeå: Umeå univer
sitet. Pedagogiska institutionen. 
25 SOU 1994:101. Höj Ribban, 87. 
26 Ibid, 136. Se även SOU 1992:94. Skola för bildning, 297. 
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Gymnasiereformen i praktiken. 

Utvärderingar på olika nivåer är viktiga styrinstrument i ett decentraliserat 
system och därför tillsattas komitten för gymnasieskolans utveckling för att 
se till att sådana kom till stånd. Skolverket ansvarar för uppföljningen av 
skolans utveckling och arbete. Både skolverkets och utbildningsdeparte
mentets arbeten åren efter reformen har aktualiserat flera frågor och därige
nom påverkat den fortsatta utvecklingen av gymnasieskolan. Föränd
ringsarbete av skolan är en process och uppföljningar och revideringar får 
olika fokus vid olika tidpunkter. De kan därför inte heller betraktas avgrän
sade i tid eller slutförande och många kvalitativa förändringar är dessutom 
svåra att värdera. Ändå visar utvärderingar och uppföljningsarbeten att flera 
av reformens intentioner inte har förverkligats. Skolplaner har inte fått den 
förankring i skolans arbete som förväntats. Arbetssätt och arbetsformer har 
inte förnyats i någon påtaglig utsträckning, och fungerande arbetslag är säll-

28 synta. De yrkes- och studieförberedande programmen har inte närmat sig 
varandra utan klyftan har snarare ökat. Elever i behov av särskilt stöd har fått 

29 det sämre än tidigare. Stora brister i arbetet med den arbetsplatsförlagda 
utbildningen har påvisats. Endast 62 procent av skolorna hade kunnat tillgo
dose kravet på femton veckor, men skillnaderna mellan olika program och 
mellan olika skolor är i det avseendet stora. En samlad bild av de utvärde
ringar som genomförts efter gymnasiereformen visar att arbetet med organi
sationen har tagit en hel del tid och kraft. På alla nivåer har däremot kvali
tetsarbetet hamnat på efterkälken, allt enligt den centrala tillsynsmyndighe-

30 ten. 

Kommitté'n för gymnasieskolans utveckling var parlamentariskt sammansatt ( U:94:02) 
28 

Skolverkets uppföljningsarbete av gymnasieskolan visar att särskilt naturvetenskaps
programmet har hamnat på efterkälken när det gälle r modernisering, flexibilitet och utveck
ling av programmet. Undervisningen sker i stort sett efter invanda mönster och uppläggningen 
är traditionell: man gör som man alltid har gjort. Ing en av de undersö kta skolornas naturve
tenskapliga program hade påböijat arbetslag sarbete. Utvärderarna menar att man har haft 
svårt att urskilja det sammanhållande kitt som utgör grunden för att naturvetenskapsprogram
met skall kunn a ses som en helhet. Se Skolv erket (1997). Fem g ymnasieprogram under om
vandlingstryck, skolverkets utvärderi ng av gymnasieprogram (Rapport nr 149). Stockho lm: 
Skolverket. 
29 

Skolverket (1996). Utvärder ing av den reformer ade gymnasieskolan och den gymnas iala 
vuxenutbildningen. 30 Gymn asieskolor i ett reform arbete. En utvärd ering av genomförandet 
av den nya läroplanen, Lpf 94 (Rapport nr 89). Stockho lm: Skolverket; Skolverket (1996). 
Bilden av skolan (Rapport nr 100). Stockholm: Skolverket. 
30 

Skolverket (2000). Reformeringen av gymnasieskolan. En sammanfattande analys (Rapport 
nr 187). Stockholm: Skolverket. 
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Mediadebatten i anslutning till gymnasiereformen har också varit 
intensiv. På vissa håll har man framhållit det positiva i att alla elever far 
tillträde till högre sekundärutbildning och dessutom en grundläggande 
behörighet för högskolestudier. Kritiska röster menar däremot att kraven 
suddats ut och att många elever misslyckas. I pressen talas det om 
kvalitetssänkning, och många hävdar att det var bättre förr. I ett inlägg talas 
det om "gymnasiekatastrofen". 

Inte ett ord om att var fjärde elev hoppar av gymnasieskolan och att 
det terapeutiska individuella programmet snart är gymnasieskolans 
största. Inte ett ord om hur de svaga stökiga och omotiverade eleverna 
alltmer sätter sin prägel på det kommunala gymnasiet, så att studie
miljön och arbetsron för de ambitiösa och medelduktiga eleverna för
sämras och kvaliteten sjunker bland alla kategorier av elever... inte 
ett ord om att - på grund av ovanstående förhållanden - de studiemoti-
verade söker sig till privatskolor .. och inte ett ord om att vi håller på 
att få ett lika segregerat skolsystem som vårt segregerade boende. 

Det som främst stjälper skolan är den vansinniga iden att alla elever 
skall läsa samma kurser för att alla skall bli högskolebehöriga. Ju 
längre reformen tillåts pågå desto djupare sjunker gymnasieskolans 
kvalitet. 

Lärarna har också varit i centrum för debatten. På många håll finns exempel 
på innovativa försök att hitta nya former för arbetet. Samtidigt har också 
mycken kritik riktats mot den förändrade lärarrollen. Lärarna har, säger en 
kritiker, i negativ bemärkelse blivit "kamratpedagoger", och kommunernas 
möjligheter att upphöja en "populär" och "förändringsbenägen" person utan 

32 akademiska meriter till lektor har inte gynnat kvalitetsutvecklingen. 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att gymnasieskolan efter den se

naste reformen dragits med ett antal stora problem. Otydlig styrning och 
kontroll är ett av dessa problem. Ett annat är att många elever inte verkar 
finna sig tillrätta, vilket bland annat visat sig i att det individuella program
met efterhand vuxit och tillhör de största programmen i gymnasieskolan. 

Gymnasielärare (1999)."Gymnasiereformen som kollapsade. Svenska Dagbladet, 18 maj. 
32 

Gymnasielektor (1999)."Det nya gymnasiet. Från lektor till kamrat pedagog." Svenska 
Dagbladet, 18 maj. 

Skälen till detta är flera och mångfacetterade. Ett är att vissa elever inte har med sig 
tillräckliga kunskaper från grundskolan. 
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Barn- och fritidsprogrammet - ett nytt gymnasieprogram 

Gymnasiereformen 1991 innebar att de 130 ingångarna till gymnasieskolans 
yrkesförberedande utbildningar skulle ersättas med arton linjer grupperade i 
sju block varav ett kallades omvårdnadsblocket. Någon utbildning med 
inriktning mot barnomsorg föreslogs emellertid inte inom det blocket Utre
darna menade att en sådan utbildning borde ge kunskaper av mer pedagogisk 
än vårdinriktad karaktär och att det skulle kunna tillgodoses inom den före
slagna treåriga sociala linjen. Här kan skönjas hur barnomsorg och vård 
separerades efter att alltsedan 1971 organisatoriskt funnits under samma tak 
med landstinget som huvudman. Den nya treåriga sociala linjen som före
slogs skulle främst ersätta den gamla tvååriga sociala linjen och konsum
tionslinjen. Den skulle vända sig till elever som ville arbeta med människor 
och utgöra en förberedelse för arbeten inom den offentliga sektorn eller för 
vidare studier inom kostområdet. Flera remissinstanser avslog emellertid 
förslaget med motivering att linjen var alltför allmän utan särskild profile
ring. Det var också oklart om barnomsorg skulle utgöra en möjlig valbar 
utbildningsväg. Hur barnomsorgsutbildningarna skulle utformas var uppen
barligen ingen självklarhet utan i hög grad en öppen fråga. 

Utbildningsdepartementet lade förslaget om barn- och fritidsprogrammet 
just innan 1991 års proposition angående den nya gymnasieorganisationen 
skulle vara klar. När sedan propositionen Växa med kunskaper presenter
ades 1991 fanns alltså barm- och fritidsprogrammet med. .Programmet skulle 
ersätta den tvååriga vårdlinjens gren för omsorg om barn och ungdom och 
den treåriga vårdlinjens variant för barnomsorg inom Ögy:s försöks-

38 verksamhet . Utbildningen skulle förbereda för arbete med barn och ung
dom och dessutom för arbete inom fritidssektorn. Kommunerna hade i sina 
remissvar framhållit det stora behovet av personal inom barnomsorg och 
inom fritid och att den tidigare bamskötarutbildningen varit alltför snävt 
inriktad mot barnomsorg och vård. Propositionen betonade att elever som 

Skolöverstyrelsen (1989). Redovisning av två regeringsuppdrag om gymnasieskolan. 5030-
88:991, 5030-88: 1028. Stockholm: Skolöverstyrelsen, Gymnasieavdelningen; Riksdags
trycket, regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper. Bilagedel 

SOU 1989:10. Två nya treåriga linjer i gymnasieskolan. Stockholm: Utbildnings
departementet. 
36 

Proposition 1991/91: 85. Växa med kunskaper. 
Lgy 70. Läroplan för gymnasieskolan (1970). Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

38 
Lgy 70. Läroplan för gymnasieskolan. Supplement läroplaner 1988:32-33. Stockholm: 

Skolöverstyrelsen; Försöksverksamhet med treåriga barnskötarutbildningar (1988). Stock
holm: Skolöverstyrelsen. 
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genomgått barn- och fritidsprogrammet borde ha en given arbetsmarknad 
under en överskådlig framtid och att utbildningsinnehållet borde vara attrak-

39 tivt för både pojkar och flickor. 

A VHANDLINGENS SYFTE och FRÅGESTÄLLNINGAR 

Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera en grupp lärare och deras 
arbete, nämligen karaktärsämneslärarna inom gymnasieskolans barn- och 

40 fritidsprogram. Dessa lärare delar många problem med andra lärarkate
gorier inom den reformerade gymnasieskolan. I så måtto är undersökningen 
en fallstudie med syftet att belysa frågor om lärarnas sätt att hantera de 
förändrade villkor för lärararbetet som följt i spåren av övergången från en 
regelstyrd till en decentraliserad, mål- och resultatstyrd skola. Forsknings
frågorna handlar om vilka innebörder som i olika statliga styrdokument 
knyts till den gode gymnasieläraren i allmänhet och den goda barn- och 
fritidsläraren i synnerhet. De handlar också om lärarna själva, deras identitet 
och de pedagogiska diskurser som styr deras praktik.41 Följande mer 
preciserade frågor skall ställas: 

Vilka är de lärare som arbetar med karaktärsämnena inom gymnasie
skolans barn- och fritidsprogram och hur kom det sig att de anställdes 
på programmet? 

I vilka pedagogiska diskurser är lärarnas praktik inskriven? Hur 
påverkas deras arbete av de krav som ställs på dem från både statligt 
och lokalt håll och hur positionerar de sig själva i relation till dessa 
krav? 

39 
Riksdagstrycket, regeringens proposition 1990/91:85. Växa med kunskaper. 

40 
Beteckningen karaktärs ämneslärare avser i det här fallet de lärare som undervi sar i barn-

och fritidsprog rammets karaktärsämnen. Eftersom dessa lärar e frekvent återkomm er i vaije 
kapitel använder jag i vissa fall bete ckningen karaktärsämneslärarna och i andra fall beteck
ningen barn- och fritidslärarn a, eller förkortningen BF-lärarna som alltså i det här fallet är 
synonymt med karaktärsämneslärarna. 
41 

Mikael Alexande rsson beskriv er en diskurs som inneb örder och överen skommelser kring 
ords betydelser i olika samman hang. Diskurs relateras till en praktik där yttranden görs oc h 
dessa yttrand en ger en beskrivning av verkli gheten och definierar och legitimerar en verk
samhet eftersom de ideal som håller disku rsen samman förmedlas. Våra ords och tankars 
innebörd styrs av den diskurs vi befinner oss i. Se Alexandersson, Styrning på villovägar, 18. 
Diskursbegreppet kan beskriva s och använd as på flera oli ka sätt och jag berör det närm are i 
kapitel två och tre. 
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Vilka diskurser är det som präglar lärarnas professionella identitet? 
Hur ser de på sig själva och sin status i relation till andra 
lärarkategorier? 

De statliga ramarna och intentionerna är en viktig del av kontexten. Eftersom 
barn- och fritidslärarna verkar inom den målstyrda skolan, är undersök
ningen ett bidrag till den pågående vetenskapliga diskussionen om lärar
yrkets omvandling. Genom att den handlar om en grupp yrkeslärare fyller 
den också en del av det tomrum som tidigare forskning i stor utsträckning 
lämnat. Ytterligare en anledning att intressera sig för denna lärargrupp är att 
den domineras av kvinnor och att programmet med sin inriktning mot bland 
annat barn- och ungdom är knuten till ett område som traditionellt haft låg 
status. Forskning om gymnasieskolans yrkesutbildningar i allmänhet är i 
jämförelse med annan skolforskning blygsam. De arbeten som berör 
yrkesutbildningar har främst rört traditionellt manliga områden. Arbeten 
inom de s.k. kvinnliga gymnasieutbildningarna och dess praktik är lätt 
räknade, och de som finns berör främst vård med inriktning mot hälso- och 
sjukvårdsutbildningar. Men inte heller bland dem finns särskilt många 
forskningsarbeten som berör lärarna. Lärargruppen med inriktning mot barn-
och fritid har hittills inte varit föremål för någon forskning. 

42 
Se exempelvis; Lundahl, Lisbeth (1997). Efter svensk modell LO, SAF och utbild-

ingspolitiken 1944-90. Umeå: Borea. 
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2. Forskning om lärare och teoretiska utgångs
punkter 

I det här kapitlet ger jag en översikt av olika traditioner i forskning om lärare 
och hur lärares roll under olika tider formats för att svara mot samhällets 
behov. Därefter presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter vilka 
hämtats från olika professionsteorier, från Bourdieus kultursociologiska 
studier och Bernsteins läroplansteoretiska arbeten samt från diskursteorier. 
Ett könsteoretiskt perspektiv är alltid centralt i skolsammanhang och i min 
studie dessutom for att programmet domineras av kvinnliga elever och 
lärare. 

Relationen mellan forskning, samhällsutveckling och lärares förändrade 
roll 

De senaste decenniernas internationella lärarforskning har i hög grad syftat 
till att på ett eller annat sätt förbättra och effektivisera skolan och göra lärare 

43 rustade att möta de ständigt skiftande krav som ställs på dem. Arfwedson 
konstaterar: 

Utbildningssystemet är en dyrbar del av den offentliga sektorn. Försök 
att mäta lärareffektiviteten blir därmed politiskt nödvändiga och 
kommer att fortsätta- alldeles oberoende av om företaget är möjligt 
eller omöjligt, alldeles oavsett om resultaten blir tvivelaktiga eller helt 

44 
uteblir. 

Forskning om lärares arbete bidrar således till konstruktionen av den ideala 
läraren, och Arfwedson menar att man kan urskilja tre olika forsknings-

45 traditioner som på olika nivåer därvidlag varit verksamma. 

Arfwedson, Gerhard (1994). Nyare forskning om lärare. Presentation och kritisk analys av 
huvudlinjer i de senaste decen niernas engelskspråkiga lärarforsk ning (Didactica 3). Stock
holm: HLS. 
44 

Ibid, 41. Arfweds son hänvisar här till Kagan, Dona (1990). "Ways of evaluating teacher 
cognition: Inferences concerning the Goldilocks Principle". Review of Educational Research, 
nr 3, 419-470. Kagan menar att samhäll sansvarigas verktyg bara byt er skepnad men st ändigt 
utgör ett sätt att driva fram en effektiv skola. 
45 

De tre forskningstraditioner som presen teras bygger i sin struktur på Gerh ard Arfwe dsons 
forskningsöversikt i Nyare forskning om lärar e. Hans urval och bedöm ningar har gjorts ut
ifrån många års erfarenheter och utveckling av lärararbete- och lärarutbildning. 
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Den första forskningstraditionen som dominerade under 1950- och 60-
talen handlade till stor del om att mäta och jämföra lärarbeteenden och 
elevprestationer för att på bästa sätt kunna hitta "den rätta metoden" för 
effektiv inlärning av ett givet innehåll, Teacher Effectiveness. Den byggde 
på en snäv kunskapsuppfattning där skolkunskap betraktades som en 
förenkling av vetenskapligt belagda sanningar och fakta. Allt var givet i 
form av detaljerade innehålls- och metodangivelser, och lärarens uppgift var 
att se till att eleverna "fick" dessa kunskaper. Förmedlingspedagogik och 
individuellt arbete dominerade inom denna tradition. Lärarens arbete utanför 
klassrummet handlade i stort sett om lektionsförberedelser och att rätta 
skriftliga prov. 

Teacher Effectivenessforskningen användes av statsmakterna som verktyg 
för att legitimera skolideologiska beslut. Däremot kunde forskningen endast 
marginellt göra skolan bättre rustad att möta samhällets krav på att 
utbildning skulle bidra till den ekonomiska utvecklingen. Studierna foku
serade bara vissa frågor, särskilt lärarnas beteenden i klassrummet, vilket 
innebar att stora delar av lärararbetet i relation till andra påverkansfaktorer 
förblev outforskade. Krav på mätbarhet och generaliserbara resultat bidrog 
till forskningens snäva ansatser. Studiernas begränsade resultat gjorde att 
denna forskningstradition kom att ifrågasättas, och i stället efterfrågades 
studier som bättre belyste lärararbetets komplexitet. Andra former av 
forskning böljade göra sig gällande under det tidiga 80-talet, en forskning 
som kom att utgöra kärnan i den andra forskningstraditionen, socialisa-
tionsforskningen. 

Arfwedson, Nyare forskning ont lärare. Se även Blanke rtz, Herwig (1987). Didaktikens 
teorier och modeller. Stockholm: HLS. Blankertz beskriver ingående vetenskapliga influenser 
på undervisningen som kan hänfö ras till denna forskningstradition, bland annat i kapite l två, 
där den informationsteoretiska modelle n behandlas. Se även Lundgren, Ulf. P. (1979). Att 
organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. Stockholm: Liber. 
47 

Berg, Gunnar, Englund, Tomas & Lindblad, Sverker (red.) (1995). Kunskap, organisation, 
demokrati. Lund: Studentlitteratur. 
48 

Dan, Lortie (1975). Schoolteacher. A Sociological Study. Chicago: University of Chicago. 
Lortie var en av dem som tidigt försökte fånga lärares sociala värl d. Brophy & Good visar i 
flera studier exempel på försök att beakta olika påverkansfaktorer på lärarnas arbete. De pekar 
bland annat på hur lärararbetet influeras av vilken nivå läraren undervisar på, elevemas skilda 
prestationsnivåer och även vilka undervi sningsämnen som är aktuella. De resonerar också 
kring svårigheten att värdera olika skolsitua tioner och därmed svårigh eterna att bedö ma bra 
eller dåligt lärarar bete. Se Brophy, Jere & Good, Thomas (1986). " Teacher Behaviour and 
Student Achievement." I: Merlin Wittrock, (ed.) Handbook of Research on Teaching. London, 
New York: Macmillan. 
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Inom socialisationsforskningen tonar en mer mångdimensionell bild av 
läraren och lärararbetet fram. Forskningsintresset inriktas inte längre mot att 
finna den rätta och mest effektiva undervisningsmetoden. I stället är 
ambitionen att förstå hur läraren formas av sin bakgrand, sin förförståelse, 
sin lärarutbildning och av själva utövandet av läraryrket. Lärararbetet ses 
som flerdimensionellt, oförutsägbart och kontextbundet. I den kontexten 
ingår både elever och kollegor som tillsammans med andra lokala faktorer 
ses som avgörande i lärarens socialiseringsprocess. Denna tradition har 
således sin kärna i människorna; i lärare, elever, skolledning, föräldrar och i 
alla de problem och möjligheter som finns inbäddade i den lokala skolans 
kontext. 

Teacher Ejfectivenessforskningen var klart normativ. Det gäller även 
socialisationsforskningen i den bemärkelsen att läraren skall ompröva sin 
roll från ämnesförmedlare till en interagerande aktör. Läraren ses inte längre 
som en förmedlare av kunskap utan som en medskapare i pedagogiska och 

49 kommunikativa processer. Ett liknande tänkande böljade vid den här tiden 
också att prägla läroplanen. Temastudier, samverkan och kommunikation var 
honnörsord som blev allt vanligare i de officiella styrdokumenten. Denna 
forskningstradition har också gett ökad förståelse om hur den enskilda 
lärarens tidigare erfarenheter influerar arbetet och också insikt i den bredd 
och den komplexitet som kännetecknar läraryrket. Trots detta kan sociali
sationsforskningen sägas ha innehållit många brister, något som den tredje 
forskningsinriktningen Teacher Thinkingforskningen avsåg att förbättra. 

49 
Eftersom forskningen kring lärares socialisation kan inriktas mot olika delar av lärararbetet 

så blir också dess spännvid d mycket omfatt ande. För att beakta den enskilde lärarens hela 
livssituation har bland annat livshistorieberättelser använts. Se bl. a. Ivor Goodson i 
metodbeskrivningen. Se även Zeichner, Kenneth, Robert, Tabachnick (1987). "Individual, 
Institutational and Cultural Influences on the D evelopment of Teachers'Craft Knowledge". I: 
James Calde rhead (ed.) Exploring Teachers ' Thinking. London: Cassel. Lärarutbildningens 
inflytande på lärares socialisation betraktas av vissa forskare som marginell och av 
exempelvis Grossm an & Richert som individ uell. Se Grossman, Pamela & Richert, Anna 
(1988). "Unacknowledged Knowledge Growth: A Reexam ination of the Effects of Teacher 
Education." Teaching and Teach er Educati on, vol 4, nr 1, 53-62. Popkewitz, Tom (1985). 
"Ideology and Social Formation in Teacher Education". Teaching and Teacher Education, vol 
1, nr 2, 91-107. Popkewitz hävdar att läraru tbildningens budskap knappast passerar obemärkt 
för de lärarstuderande; Hargreaves m. fl. pekar också på att lärare s arbete och forma ndet av 
lärare i högre grad styrs av sin kontext än av någon professionellt grundläggande ideologi. Se 
Hargreaves, Andy (1988). "Teaching Quality: A Sociological Analyses". Journal of Curricu
lum Studies, vol 20, nr 3, 211-231. Trots bilden av den individuelle, självständige läraren 
menar Arfwedson att många studier visar att kollegor är en av de starkaste faktorer som bidrar 
till lärares socialisation. Han hänvisar bland annat till Nigr is, Elizabeth (1988). "Stereotypical 
Images of Schooling: Teacher Socialisation and Teacher Education". Teacher Education 
Quarterly, vol 5, nr 2,4-19. 
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Under 1980- och 1990-talet fick Teacher Thinkingforskningen ett stort 
genomslag både internationellt och i Sverige. Flera samverkande faktorer har 
bidragit till denna utveckling. Kritik mot tidigare lärarforskning och dess 
begränsade värde för lärararbetets utveckling i kombination med kunskaps-
tveckling inom andra områden är exempel på några av dessa faktorer. 
Forskning om hjärnans funktion och kognitionsvetenskapens utveckling 
under samma tidsperiod är några av de vetenskapliga falt som gett upphov 
till detta nya paradigm inom lärarforskningens område. 

Grundtanken inom denna tradition är att lärare ska skaffa sig verktyg för 
att systematiskt bearbeta sina tankar om och erfarenheter av undervisningen. 
Donald Schöns arbete som kom 1983, "The Reflective Practioner", har 
därvidlag haft stort inflytande. En av hans centrala teser var att ett reflektivt 
förhållningssätt kräver att tankar om den egna praktiken tydliggörs och 
formuleras. Självreflektion som hade sin utgångspunkt i den enskilde läraren 
hade ett pragmatiskt syfte; arbetet skulle utvecklas genom medvetenhet och 
förståelse för situationer och skeenden, eller som Schön uttryckte det, genom 
en ständig konversation med situationen. I det avseendet utgjorde reflek-
tionen en motvikt till tidigare lärarforskning där utifrån kommande forskare 
iakttog lärares arbete i klassrummet och gav råd om lämpliga utvecklings
insatser. Nu skulle lärarna handla och agera för att förbättra arbetet och 
skolan utifrån de insikter de fått genom att reflektera. 

En principiell förståelse behöver däremot inte leda till en konkret 
handling. Dessutom uppstår frågan om vad som egentligen är den råtta 

50 
Flera forskare menar att det stora intresset för Teacher Thinkingforskningen växte fram som 

en reaktion mot synen på lärare som teknike r. Se ex. Fenstermacher, Gary (1994). "The 
Knower and the Known". Rewiew of Research in Education A, 3-56; Zeichner, Kenneth 
(1992). 'The Teacher as a Reflective Practioner". The 11th a nnual Wisconsin Reading Sym
posium, Milwaukee, Wisconsin; Zeichner, Kenneth (1993). "Conceptions of Reflective Prac
tice in Teaching and Teacher Education". I: Gareth Harward & Phil Hodkinson (eds.) Action 
& Reflection in Teacher Education. Norw ood NJ: Ablex; Thornton, Stephen (1994). "The 
Social Studies Near Century's End". Rewiew of Research in Educa tion, 5, 223-254 ; Travers, 
Robert (ed.) (1973). Second Handb ook of Resear ch on Teachin g. Chicago: Rand Mc Nally 
College Publishing Compa ny; Johannesson, Kjell & Rolf, Bertil (1989). Om tyst kunskap. 
Uppsala: Uppsala univers itet, Centrum för Didaktik. Johannesson och Rolf framhåll er också 
att denna forskningstradition fatt med vind av de kr after som verkade för en humanisering av 
arbetslivet men också av försöken att professionalisera vissa yrken, bland annat läraryrket. 

Alexandersson, Mikael (1994). Metod och medvetande. (Akademisk avhandling). 
Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Schön, Daniel (1983). The Reflective Practioner. How Professionals Think in Act ion. New 
York: Basic Books. 

Alexandersson, Metod och medvetande, 19. 
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54 handlingen? Vem avgör vad som är rätt och fel? Alexandersson betonar 
också att reflektion inte är en individuell utan en social process som utspelas 
i ett ideologiskt, politiskt och historiskt sammanhang. Frågan om vad som är 
den "rätta" handlingen måste därför kopplas till politiska ambitioner och de 
krav som ställs på lärare under en viss tidsperiod: 

..den individuella kompetensen utvecklas när läraren löser problem 
som hon själv identifierat. Den kollektiva kompetensen som är central 
i en lärande organisation utvecklas när lärare tillsammans i 
grupperingar som bygger på ömsesidigt förtroende reflekterar över 
varandras praktik. Om man kan skapa kunskapssökande allianser 
kommer man att finna att gemensamma lärdomar utnyttjas mera 
effektivt än individuella dessutom är det först när refiektionen 
medvetet fokuserar underliggande teorier och praktiskt handlande som 
den blir redskap för förändring. Bäst resultat uppnås om läraren också 

56 
kan uppmärksamma sitt eget tänkande och vad som styr detta. 

Liksom socialisationsforskningen betonar dessa forskare lärararbetets 
komplexitet och oförutsägbarhet. Men ansvaret för forskandet, insikterna 
och åtgärderna ligger inte längre enbart eller främst hos forskarna utan hos 
lärarna och i organisationen. Alexandersson menar att man kan tala om en 
reflektionsdiskurs. Den mängd av forskning och utvecklingsarbeten som 
genomförts kring den reflekterande läraren bidrar alltså till att skapa en 

58 diskurs där ytterligare en ny lärartyp konstrueras. Detta måste i sin tur ses 

54 
Rolf, Bertil, Ekstedt, Eskil & Barnett, Ronald (1994). Kvalitet och kunskapsprocess i högre 

utbildning, Stockholm: Nya Doxa, 64. 
Alexandersson, Metod och medvetande. 

56 
Alexandersson, Mikael (1994). "Fördj upad reflek tion bland lärare - för ökat lärande". I: 

Torsten Madsén (red.) Lärares lärande. Lund: Studentlitteratur, 15-16. 
57 

Alexandersson, Styrning på villovägar, 18. 
58 

Bakom denna flora av arbeten om "reflective teaching" finns olika förgreningar och 
inriktningar. En samma nställning har gjorts av Clark, Cristoffe & Peterson, Penelope (1986). 
'Teachers Thought Processes" I: M erlin Wittrock (ed.) Handbook of Research on Teach ing. 
Third Edition. N.Y.:Macmillan Publishing Company, 255-296. Jmf även Lindblad, Sverker & 
Sahlström, Fritjof (2000). "Klassr umsforskning- en översikt med fokus på interaktion och 
elever". I: Jens Bjerg, Pedago gik, En grundb ok, Stockholm: Liber. Författarn a refererar till 
Arno Bellacks historiska genomgång av klassrumsforskningens olika traditioner. Bellack 
skiljer mellan en naturvetenskapligt orienterad inriktning och en alternativ, humanistiskt 
inriktad sådan. Inom den naturvetenskapliga fåran var sy ftet främst att öka undervisn ingens 
effektivitet och att ge direktiv för läramas handlande. Som alternativ växte sedan den 
humanistiskt inriktade "rörelsen" fram, med en kvalitativ tyngdpunkt där syftet var att genom 
självskådande fa förståelse för lärararbetet som helhet. Denna alternativa form är den som 
sedan vuxi t och brett ut sig i stora delar av väs tvärlden. Några av de arbet en jag tagit del av 
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mot bakgrund av den decentraliseringsprocess som den svenska skolan 
genomgått under 1990-talet. Aktionsforskningsprojekt av skilda slag har fått 
ekonomiskt stöd från statligt håll och profess ionella lärare har kommit att 
bli synonymt med reflekterande lärare. Begreppen professionella och 
reflekterande lärare berörs därför nedan. 

Den professionella - reflekterande läraren 

Inom lärarprofessionsforskningen kan två huvudinriktningar urskiljas. Den 
ena inriktningen lärarprofessionalisering, utgörs av den traditionella sociolo
giska professionsforskningen, där yrkesgruppers strävanden efter position 
och status i samhället står i fokus. Den andra inriktningen, 
lärarprofessionalism har att göra med den interna kvaliteten i arbetet, dvs, i 
vilken utsträckning läraren lyckas utveckla sin kompetens och genomföra ett 
bra arbete med utgångspunkt från de förutsättningar och krav som arbetet 
omgärdas av. En professionell lärare i den bemärkelsen är således en lärare 
som gör ett bra arbete! Eftersom beslut och handlingar sker i sin kontext 
finns svårigheter att föreskriva generella regler för handlandet och också att 
utifrån värdera vad som är bra eller dåligt. 

Tomas Englund menar att begreppet didaktisk kompetens i stället för 
professionell skulle kunna användas i resonemang kring den komplexa 
kompetens- och kravbild som omger lärares arbete. Han poängterar också 
den risk som ligger inbäddad i att använda professionsbegrepp som retoriska 
redskap, inom vilka motstridiga professionssträvanden, kan döljas. 

är: Elliott, John (1991). Action Research for Educational Change. Buckingham, G.B: Open 
University Press; Mc Niff, Jean (1988). Action Researc h Principles and Practice. London: 
MacMillan Education LTD; Handal, Gunn ar & Lauvås, Per (1987). Promoting Reflecti ve 
Teaching: Supervision in Action. England: Open University Educational Enterprises Ltd. Att 
den svenska sko lan också influer ats av denna refle ktiva rörelse vittnar en uppsjö av arbeten 
om. Aktionsforskningsprojekt av olika slag växte fram och artiklar bland annat i Lärarnas 
tidning pekar också på att rörelsen börjat nå lärarnas vardag; "Allt börjar med dina egna 
funderingar", (1995) Lärarnas tidning, nr 1, 7-8; "De lär av varandra och upptäcker sig 
själva", (1995). Lärarnas tidning, nr 2, 12-13. 
59 

Skolverket, Bildning och kunskap. 
60 

Selander, Staffan (1997). Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. 
Professionaliseringens sociala grund. Lund: Studentlitteratur. Se även Ekholm, Mats (1997). 
"Lärare, professionalitet och yrkeskvalitet". I: Lärarprofessionalism- om professionella 
lärare. Stockholm: Lärarförbundet, 6-19. 
61 

Englund, Tomas (1996 ). "Are Professional Teachers a Good Thing?" I: Ivor Goodso n & 
Andy Hargreav es. Teachers Profession al Lives. London : Falmer Press ; Ekholm, "Lärare, 
professionalitet och yrkeskvalitet". 
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Innebörden i begreppet lärarprofessionalism har dessutom varierat. Den 
professionella läraren inom det svenska rationella effektivitetsparadigmet 
skulle beta av det detaljerade innehållet genom att använda föreskrivna 
metoder för att därefter utifrån ett "mätbart kunskapsideal" kontrollera 
elevernas kunskaper. På den professionella läraren av idag ställs helt andra 
krav. I 1990-talets styrdokument uppmanas lärarna att med utgångspunkt i 
ett reflektivt förhållningssätt bidra till skolans utveckling. Skolutveckling 
initieras och organiseras lokalt och lärarna blir involverade i samtliga inom 
skolan förekommande uppgifter: marknadsföring, undervisning, elevarbete, 
fortbildning och samverkan" Att den professionella läraren skall klara av 
fler uppgifter än tidigare är något som Berg m.fl. kallar utvidgad lärar
professionalism.63 Förmågan att uppfatta, tolka o ch lösa problem är central. 
Ett fokuserat problem skall göras tillgängligt för egen och kollektiv 
reflektion för att därefter åtgärdas. Den tidigare autonoma läraren har idag 
således ett större kollektivt ansvar både mot andra lärare och lärargrupper 
och gentemot organisationen. Det är utifrån detta didaktiska och läroplans
teoretiska koncept som begreppet reflektion har tagit fäste och brett ut sig i 
utredningar, i styrdokument, i lärarutbildning och bland verksamma lärare, 

64 inom fortbildning och i skolan. Dessa allmänna krav rimmar väl med 
begreppen reflektiva, professionella eller didaktiskt kompetenta lärare som 
jag tidigare berört. 

Den sociologiska professionsforskningen som alltså förknippas med 
professionalisering av yrken har försökt att identifiera ett antal kriterier som 
kännetecknar en profession. Ett yrke med hög grad av professionalitet har 

Lpf 1994. Se även SOU 1992:94, Skola för bildning; Lindblad, Sverker & Carlgren, Ingrid 
(1992). " Lärarprofessionalism-loj al i tet eller självständighet". Häften för kritiska studier nr 34, 
5-15; Kallos, Daniel & Lundahl, Lisbeth (1994). "Recent Changes in Teachers Work in Swe
den. Professionalism or What?". (Pedagogisk forskning i Umeå, nr 42) Umeå: Umeå 
universitet, Pedagogiska institutionen. 

Berg, Gunnar, Groth, Erik, Nytell, Ulf & Söderberg, Hans (1999). Skolan i ett 
institutionsperspektiv. Stockholm: Studentlitteratur. Martin Lawn talar också om positiva och 
negativa effekter av lärares förändrade arbetsförhållanden inom det engelska skolsyst emet. 
Lawn, Martin (1996). Modern Times? Work, Professionalism and Citizenship in Teaching. 
London: Falmer Press. 
64 

Berg, et al. Skolan i ett institutionsperspektiv. 
65 

Skolverket, Bildning och kunskap, 20. Angående krav på lärare och skolledare se även 
Jönsson, Ingrid (1995). "Jämlikhet, demokrati och likvärdig utbildning ". I: Likvärdighet i 
skolan. En antologi. Stockholm: Liber, 169-214. 
66 
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hög status och möter respekt vilket kan nyttjas i kampen mellan olika yrkes
grupper om fördelning av favörer. Idealtypen för en profession är därför ett 
prestigefyllt och relativt exklusivt yrke som t.ex. läkare och advokater. Mats 
Ekholm diskuterar fem kriterier för en profession i relation till läraryrket. 
Den specifika kunskapsgrunden handlar om hur allmänna eller specifika 
kunskaper läraren har inom sitt fält. Är läraren allmänpraktiker eller 
specialist inom sitt ämnesområde? Det andra kriteriet rör ansvaret för utveck
lingen av yrket och i vilken grad lärarna själva har inflytande över detta. En 
hög grad av professionalitet innebär att yrkesgruppen behärskar initiativen 
och rutinerna för yrkesutvecklingen. Ekholm menar dock att arbetsgivarna i 
stället för lärarna själva, från böljan av 1960- talet, har styrt utvecklingen av 
läraryrket. Inte heller finns det några nedtecknade etiska regler liknande dem 
som exempelvis läkare och psykologer har. 

För att utöva vissa yrken som anses högprofessionella krävs vidare någon 
form av legitimitet, dvs kontroll över vem som får utöva yrket och kontroll 
över hur yrket får utövas. En lärare betraktas som behörig att utöva yrket 
efter att ha genomgått lärarutbildning, men arbetsgivaren kan ändå anställa 
andra än lärarutbildade. Något yrkesmonopol för lärarutbildade existerar 
således inte. Inte heller kan övervakningen av hur lärare genomför sitt arbete 
sägas vara särskilt stringent, eftersom det sällan förekommer att lärare 
avstängs som en följd av brister i yrkesmässiga kvaliteter. Det femte kriteriet 
handlar om den grad av autonomi man har under yrkesutövandet, och på den 
punkten är utfallet för lärarnas del mer positivt. De har i stor utsträckning 
kunnat utöva sitt yrke utan att andra lagt sig i de överväganden och hand
lingar som företagits. Även om elever och ibland föräldrar varit kritiska, så 
har lärarens självständiga utrymme i praktiken varit mycket stort både mot 
elever, föräldrar, kollegor och mot skolledning och i relation till skolans 
styrdokument. 

Läraryrket kan med utgångspunkt i det traditionella kriterietänkandet 
således knappast betraktas som professionellt och inte heller räknas till de 
statustyngda. Men det måste också framhållas att denna typ av kriterier kan 
vara svåra att applicera på läraryrket eftersom lärarkåren inte utgör någon 
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homogen grupp. Olika lärargruppers villkor varierar, och vissa ämnes
områden har högre status än andra vilket är tydligt inom gymnasieskolan. 
Samhällsklass och könsstruktur slår också igenom i skolan och upprättar 
gränser mellan olika lärarkategorier. Dessa skillnader skapar också processer 
där strategier för att värna om sin position och sin ställning blir outtalade 
mål. En strategi är social stängning där formella eller informella hinder sätts 
upp för att stänga ute andra eller genom a tt "stänga in sig" för att få bevara 
sitt och kunna bevaka egna intressen. Uttalade syften med social stängning 
handlar ofta om att kvalitativt utveckla sin profession samtidigt som mer 
dolda eller omedvetna syften dessutom handlar om att avgränsa ett 
symboliskt värde i form av social status. En yrkesgrupp i lägre eller 
mellanställning använder knappast stängningsstrategier. Den grupp som står 
längst ner i hierarkin har knappast någon att stänga ute eftersom det i 
strävandets fundament ligger att sträva uppåt. I stället använder svagare 
grupper alliansstrategier som innebär att gruppen under en period allierar sig 
med starkare, närliggande områden i syfte att samla kraft och bygga upp och 
stärka en egen yrkesidentitet. 

Gruppen BF-lärare har tillkommit och också utvecklat former för sitt 
arbete i samband med att lärarrollen skulle genomgå en förändring. Det var 
ju också under den tiden som begreppet reflective teaching tillsammans med 
den professionella läraren böljade användas i den svenska skolan och 
läraren själv skulle bli forskare i sin egen praktik för att utveckla 
organisationen. 

De förändrade kraven på lärarna är således i linje med lärarforskningens 
utveckling. Teacher Effektivenessläraren skulle ha ett snävt kunnande direkt 
avpassat för specifika arbetsuppgifter medan den reflektiva läraren skall ha 
en bredare kompetens med beredskap inför de skiftande krav som dyker upp. 
Det gäller också för yrkeslärare i gymnasieskolan. 

Den här studien genomfördes under Teacher Thinkingforskningens 
inträde i Sverige. Den kan emellertid till sin karaktär närmast föras till den 
forskningstradition som har rötter i socialisationsforskningen eftersom den 
skall ge insikt och förståelse för lärarnas arbete. Frågor som skall belysas är 
bl. a.: Hur präglas BF-lärarnas arbete av de krav som ställs på den 
professionella reflekterande läraren? Hur arbetar lärarna med mark
nadsföring, organisationsutveckling och egen fortbildning? Hur arbetar 
lärarna med eleverna och krav på metodisk flexibilitet och elevinflytande? 
Hur ser lärarnas strategier ut i skapandet av sin lärarroll, kan olika 

71 Se vidare Selander, Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. 
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strategier skönjas? Hur ser de på sig själva, sin status och på sin framtid 
som BF-lärare? 

Diskurser och formandet av sociala identiteter 

Jag har redan i avsnitten ovan använt orden identitet och diskurs, och därför 
skall jag här redogöra för vilken roll de begreppen spelar i den här 
undersökningen. 

Diskursbegreppet kan som jag nämnt tidigare definieras på olika sätt, 
men allmänt sett har det att göra med den s .k. språkliga vändningen inom 
samhällsvetenskaper och humaniora, där språkets betydelse för konstruk
tionen av den sociala verkligheten betonas. Diskursen reglerar vad som kan 
sägas och tänkas, och den formar också våra sociala praktiker. På så sätt styr 
diskurser vad som anses "rätt" och "fel" att tänka och tycka, och de kan 
sägas vara kittet mellan kommunikation, tänkande och handling. Denna 
bredare användning av diskursbegreppet förknippas således inte enbart med 
språk utan också med omedvetna tankar som resulterar i förhållningssätt och 
handlingar. Samtidigt befinner vi oss alltid bland många olika sinsemellan 
konkurrerande diskurser. De olika paradigmen inom lärarforskningen kan 
exempelvis ses som olika vetenskapliga diskurser inom vilka olika versioner 
av den "gode läraren" konstruerats. 

Att vissa diskurser blir mer framträdande än andra har enligt vissa 
forskare med makt att göra. Anita Göransson menar till exempel att den 
dominerande diskursen bärs upp av resursstarka grupper och enligt Foucault 
är diskurser, kunskap och makt en slags treenighet, d.v.s oskiljaktliga 

74 element i det sociala livet. En dominerande diskurs kan också utmanas och 
efterhand ersättas av andra diskurser knutna till andra maktbaser och 
inflytelserika grupper. Begreppet kan därför användas för att analysera de 
maktrelationer och de regler som ligger till grund för vad som tabubeläggs 
eller tystas och vad som får uttalas eller lyftas fram. 
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En av mina forskningsfrågor handlar om hur barn- och fritidslärarnas 
identitet formas, och det problemet kan också formuleras inom en 
diskursteori. Nancy Frazer beskriver detta på följande sätt: "Sociala 
identiteter är helt enkelt diskursivt konstruerade i historiskt specifika 
sammanhang; de är sammansatta och flerfaldiga; och de skiftar med tiden". 

Olika diskurser om skola, utbildning och pedagogik styr således inte bara 
hur lärare tänker och talar om sitt arbete och hur deras praktik utformas, utan 
de formar också deras identiteter. Diskurserna tillhandahåller möjliga 
subjektspositioner, och när en lärare "kliver in" i en viss diskurs, formas 
också hennes eller hans identitet av denna. Om flera lärare vid en skola styrs 
av samma diskurs kommer de också att få en gemensam professionell 
identitet. 

Formandet av sociala identiteter ses av vissa forskare som produkter av 
inkludering och exkludering: "VI" skiljer oss i någ ra bestämda och viktiga 
avseenden från dem, "DE ANDRA". I den processen upprättas också 
hierarkier mellan olika sociala grupper. Formandet av en social identitet går 
alltså hand i hand med distinktioner, upprättandet av värdeskillnader och 
makt. Den sociala identiteten formas då både på individuell och kollektiv 
nivå. Det handlar om att lära sig att behärska diskurser samtidigt som 

78 individen och gruppen själva påverkar och själva också formar den. 
Jag utgår alltså från att lärarnas praktiker ingår i olika diskurser inom 

vilka deras professionella identitet formas. Social identitet ses som ett 
överordnat begrepp, eftersom den konstrueras i alla de sociala sammanhang 
inom vilka lärarna befunnit och befinner sig: under uppväxten, på fritiden, 
bland vänner lika väl som i yrkesutbildning och yrkesarbete. Deras 
professionella identitet däremot är främst knuten till deras lärararbete på 
barn- och fritidsprogrammet. 

Makt och kontroll inom två olika pedagogiska diskurser 

Läroplansteorier som inriktas på att klargöra hur utbildning och läroplan 
speglar samhällets ekonomiska och sociala struktur brukar betecknas som 
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79 förklarande läroplansteorier. Förklarande läroplansteorier syftar till att, ur 
skilda perspektiv, ge tillskott till förståelsen av en läroplans framväxt och 
vilka uttryck den sedan tar sig inom ett samhälle och i en utbildning. Ofta ses 
därvidlag de materiella och ekonomiska villkoren som viktiga faktorer. 
Forskarna strävar att synliggöra de principer som styr utformningen av en 
läroplan på skilda nivåer och det som mer konkret kan utläsas i styr
dokumentens innehåll och former för kontroll. Exempelvis påverkar 
arbetsmarknaden en läroplans utformning liksom det sätt på vilket den tolkas 
av olika grupper. 

Ett verktyg på vägen mot förståelse av en läroplans framväxt och utform
ning är begreppet läroplanskod som är en analytisk konstruktion som 

80 förklarar systematiken och principerna bakom läroplanens utformning. Ett 
81 exempel på detta är Bernsteins teorier om makt, kontroll och underordning. 

Han menar att makt och kontroll är inbäddade i varandra och skapar, repro-
82 ducerar och legitimerar gränser mellan olika diskurser, grupper och aktörer. 

Det sätt på vilket man väljer ut kunskap, hur denna kunskap delas in i olika 
ämnen, vilka grupper i samhället som har tillgång till en viss utbildning, hur 
undervisningen sker och hur kontrollen ser ut har alltså i det här perspektivet 
sin grund i samhällets maktstruktur och rådande principer för social kontroll. 
Dessa dolda eller uttalade principer, eller koder, ligger till grund för utbild
ning och de bidrar till att reproducera kunskaper, färdigheter och attityder. 

Bernstein använder begreppet klassifikation för att analysera relationer 
mellan kategorier och den makt som upprätthåller och återskapar gränser 
mellan olika kategorier, t.ex, mellan olika ämnen, mellan olika lärargrupper, 
mellan lärare och elever och mellan olika former av kunskap och inlärning. 
Klassifikationen hålls samman av att man har liknande erfarenheter och 
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83 därmed också gemensamma igenkänningsregler. På samma sätt som dessa 
regler håller samman grupper så särskiljs också olika grupper genom 
bristande samstämmighet i dessa regler. En stark klassifikation kännetecknas 
av tydliga gränser mellan olika ämnen. Gränsen mellan olika lärarkategorier 
är också tydlig och vilar på en stark maktstruktur. En svag klassifikation 
kännetecknas tvärtom av diffusa, överlappande gränser mellan ämnen, 
mellan lärargrupper, mellan lärare och elever. Oavsett om klassifikationen är 
stark eller svag så bär den på makt som reglerar relationer mellan individer, 
och den har därför också en social funktion. Både grupper och enskilda 
individer bidrar till att upprätthålla gränser mot andra kategorier. Makt
strukturerna brukar också vara svagare i en organisation som befinner sig i 
förändring och i nya organisationer. 

Klassifikationen utgör alltså grunden för det sociala utrymmet för skolans 
85 aktörer. Inramning är det begrepp som Bernstein använder för de principer 

som styr själva överföringen och mottagandet av budskap mellan aktörer. 
Budskapet vidareförs genom att gemensamma realiseringsregler används. 
Inramningen handlar alltså om principerna för vad som genom kontroll görs 
tillgängligt och vad som osynliggörs eller tabubeläggs. Vad får kommuni
ceras och vad får inte kommuniceras? Inramningen reglerar och kontrollerar 
i den här processen också formen för hur olika maktrelationer mellan 
kategorier; ämnen, lärargrupper etc, upprätthålls och återskapas. Formen för 
kontroll skapas alltså i det dagliga arbetet där vissa beteenden och 
värderingar legitimeras medan andra tonas ner. Men det är också i den här 
processen som förändring kan äga rum. En stark inramning innebär att 
läraren har stor makt över vad och hur undervisningen skall skötas samtidigt 
som elevens inflytande minskar. En svag inramning kännetecknas av 
osynliga regler och gränser, samverkan, flexibilitet och att eleven har 
valmöjligheter och inflytande över vad som skall lä ras och hur inlärningen 
skall gå till.87 
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Principerna bakom relationen mellan klassifikation och inramning utgör 
en skolas kod™ Skolans aktörer tar utan att det är uttalat, till sig principerna 
bakom skolans klassifikations- och inramningsregler och de förvärvar däri
genom också skolans kod. Dessa principer tar sig olika uttryck vid olika 
skolor beroende på exempelvis skolans historia och de traditioner som finns 
inbäddade i dess kultur. På samma sätt finns också skillnader mellan olika 
aktörer, lärargrupper, elever, etc, vid en och samma skola. Bernstein urskiljer 
två olika koder, nämligen samlingskod och integrerad kod. En samlingskod 
kännetecknas av en stark klassifikation medan inramningen kan vara både 
stark och svag. En integrerad kod kännetecknas tvärtom av en svag klassi
fikation och medan inramningen kan vara både stark och svag. 

Som samlande begrepp för utbildning och undervisning relaterat till stark, 
respektive svag klassifikation och inramning använder Bernstein synlig och 
osynlig pedagogik. Synlig pedagogik förverkligas genom stark klassifikation 
och stark inramning. Den bygger på förutbestämda och tydliga krav och en 
stark kontrollapparat som präglas av ett opersonligt förhållningssätt mellan 
lärare och elever. I den osynliga pedagogiken ä r krav och kontroll åtmin
stone i ett elevperspektiv mer otydliga, och undervisningen präglas av ett 
personligt förhållningssätt mellan lärare och elever där det privata tenderar 
att bli of fentligt. En synlig pedagogik bygger på vertikala relationer mellan 
lärare och elever, medan en osynlig pedagogik bygger på att mer horisontella 
relationer upprättas. 

Den pedagogiska diskursen inom BF- programmet kommer att analyseras 
med hjälp av Bernsteins begrepp: Vilken kod präglar programmet och 
lärarnas arbete, och skiljer den sig från andra program och andra 
lärarkategorier? 

Kapital, habitus och fält som analytiska verktyg. 

Begreppen kapital, habitus och falt är nyckelbegrepp i Bourdieus 
sociologiska teorier och de utgör också teoretiska redskap för analysarbetet i 
föreliggande arbete. Begreppen presenteras kort och kopplas därefter till 
studiens syfte. 

Med kapital menar Bourdieu olika former av värden eller tillgångar. Vad 
som värderas i olika sammanhang är dock relativt eftersom människor och 

Bernstein & Lundgren, Makt, kontroll och peda gogik. Författarna beskriver en kod så hä r: 
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grupper uppfattar skillnader mellan och värderar olika kapitalformer på olika 
sätt. Den som har tillgång till det som värderas i en viss grupp har därför 
större möjlighet att fa tillträde till gruppen ifråga. Symboliskt kapital är en 
övergripande form av kapital som erkännes som värdefullt av sociala 
grupper. Examensbevis och titlar är exempel på ett institutionaliserat 
symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet gäller således alltid relationer 
mellan en individs, grupps eller institutions tillgångar eller egenskaper å ena 
sidan och möjligheter att uppfatta symboliska värden å andra sidan. De 
symboliska tillgångar i samhället som ses som mer värdefulla än andra finns 
företrädesvis hos de dominerande grupperna i samhället. Bourdieu menar att 
vissa grupper i samhället är bättre rustade att använda sina symboliska 
tillgångar. Dominansförhållanden reproduceras i hög grad men blir också 
föremål för förändring eftersom det pågår en ständig kamp om symboliska 
tillgångar. 

Med habitus avser Bourdieu ett system av tankar och förmågor som styr 
människors sätt att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. 
Människan formar aktivt sitt eget habitus genom de erfarenheter hon gör i 
vardagliga sociala situationer. Därmed bidrar hon till att den sociala världen 
återskapas men också till a tt den förändras. Varje människa har ett habitus, 
men det är marknaden som avgör vilka ingredienser i och effekter av detta 
habitus som fungerar som kapital. Vissa habitus är därför mer gångbara än 
andra. Genom att tillägna sig vissa habitus bär grupper av människor med sig 
särskiljande kännetecken som i förlängningen bidrar till att framgångsrika 
vägar öppnas eller stängs. Olika habitus genererar dessutom förmågor att 
utveckla olika strategier för att slå vakt om och göra bruk av sina 
kapitalinnehav. Strategier utgör i det perspektivet spontana, omedvetna 

91 habitusstyrda handlingar. 
Ett socialt falt i Bourdieus mening existerar där det finns ett system av 

relationer mellan positioner och där människor strider om symboliska eller 
materiella tillgångar som är gemensamma för dem. Större falt kan innehålla 
mindre delfålt. Vaije falt eller delfält genererar sin specifika habitus som har 
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förvärvats genom praktisk erfarenhet på faltet. Mellan olika delfalt finns 
värdehierarkier, och olika strategier används ständigt både medvetet och 
omedvetet för att antingen bevara eller stärka en position. Olika gruppers 
intressen och investeringar av kapital får dem att strida om fältets tillgångar. 
En stärkt position uppnår man genom att skaffa sig så mycket som möjligt av 
det speciella symboliska kapital som är gångbart på just det faltet. Samtidigt 
används olika strategier av olika grupper och aktörer inom ett falt, bland 
annat som en följd av olika erfarenheter, social bakgrund och därmed också 

92 olika habitus. 
Att tillskansa sig makt genom att erövra och använda symboliska 

tillgångar ser Bourdieu som en form av mjukt våld. Det symboliska våldet 
uppfattas som legitimt och dess karaktär av våld är därför dold för både 
utövare och utsatta. Enligt Bourdieu är utbildningssystemet en av huvud
agenterna för det symboliska våldet samtidigt som det är en central faktor i 
bildandet av vaije individs habitus. Han menar att utbildningssystemets 
funktion framförallt är att producera det nödvändiga sociala förtroendet för 
det legitima hos rådande dominerande maktstrukturer. Det gäller med andra 
ord att få oss att tro att de som bestämmer över oss gör det därför att de har 
de rätta kvalifikationerna och inte för att de på andra sätt tillskansat sig 
fördelar. Bourdieu menar dock att utbildning sällan ger reella kvalifikationer 
för kommande arbetsuppgifter. Detta kallar han för kompetensens dubbel
mening: utbildningssystemet ger inte i första hand kunskaper utan bidrar till 
legitimeringen av makt. Den sociala logiken fungerar också på så sätt att en 
"låg-kapital elev" som genomgår en "låg-kapitalutbildning" inte heller får 
några större vinster av denna utbildning. Han eller hon kommer därför inte 
heller att nämnvärt utöka sitt symboliska kapital. Han anser således att den 
demokratiska tron på utbildning som en inträdesbiljett till framgång och 
frihet är en myt som framgångsrikt används i syfte att legitimera dominans
förhållanden. 93 

Begreppen kapital, habitus och falt används som framgår ovan för att 
94 analysera gruppers strävanden att bevara eller utveckla positioner. De 

92 
Bourdieu, "Social Space and Symbolic Power" ,14-24. 
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Moi, Toril (1998). "Att erövra Bourdieu". Häften för kritiska studier, nr 4, 3-25; Bourdieu, 

The Logic of Practice; Bourdieu "Social Space and Symbolic Power" ; Broady, Sociologi och 
epistemologi. 
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Donald Broady menar att Bourdieus begrepp är avsedda att användas som verktyg för 
undersökningar av många olika slag av dominansförhållanden, däribland överklassens 
dominans över underkl assen, prestigefy llda kontra ringaktade institu tioner och yrkesgrupper 
etc. Däremot menar han att Bourdieus sociologi befinner sig långt från de forsknings
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frågor som är centrala när det gäller barn- och fritidslärarna och deras arbete 
är: Vilka symboliska tillgångar och vilket anseende har lärarna och hur 
definierar de själva sitt symboliska kapital? Hur ser lärarnas habitus ut, och 
hur samspelar det med det fält som utgörs av gymnasieskolan? Hur ser 
dynamiken på fältet ut, och pågår där någon kamp om positioner och 
symboliska tillgångar? 

Genusteorier 

Kön betraktas inom feministisk forskning som en fundamental social 
kategori och grundläggande princip för hur all mänsklig verksamhet 
organiseras. Kön ses också som en social konstruktion, där skillnader mellan 
kvinnligt och manligt skapas och återskapas i alla sociala sammanhang. 
Feministiska poststrukturalister menar också att könsidentiteten formas av 

95 rådande diskurser. Det innebär att kvinnor sinsemellan är olika, på samma 
sätt som män är det.96 Det innebär också att män och kvinnor aktivt 
medverkar till att forma sin könsidentitet. Dessa forskare betonar dessutom 
identitetens instabilitet: En kvinna är inte en och samma "kvinna" i olika 
sammanhang utan anpassar eller använder sig av sin roll som kvinna 

97 •• beroende på egna och omgivande krav och behov. Aven om processen 
kring den sociala identitetsbildningen ses som likartad hos män och kvinnor 
så skall den också förstås och analyseras i termer av makt och underordning. 

traditioner som söker förklarande variabler eller orsaker. Här menar han att trots att Bourdieu 
uttryckt respekt för exempelvis feministisk forskning och även själv böljat arbeta med 
beaktande av könsaspekter så har inte dylika perspektiv av honom själv utvecklats mer 
påtagligt i relation till begreppen kapital, habitus och fält. Broady, Donald (1998)."Enligt 
konstens alla regler." Häften för kritiska studier, nr 4, 27-39. Många feministiska forskare har 
däremot arbetat med gender i relation till Bourdieus begrepp. Se exempelvis Moi, Toril 
(1991). "Appropriating Bourdieu: Feminist Theory and Pierre Bourdieu's Sociology of Cul
ture". New Literary History, 22, 1017-1049 ; Reay, Diane (1997)."Feminist Theory, Habitus, 
and Social Class: Disrupt ing Notions of Classles sness". Women's Studies Intern ational Fo
rum, vol 20, 225-233. 
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Fraser, Nancy (1997)."Structuralism and Prag matism. On Discour se Theory and Femi nist 
Politics". I: Linda Nicholson (ed.) The Second Wave. A Reader in Feminist Theory. New York 
and London: Routledg e; Scott, Joan, W. (1988). Gender and the Politics of History, New 
York: Columbia University Press; Göransson, "Makt, mening och materialitet". 
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Jones, Alison (1993). "Becoming a Girl: Post-Structuralist Suggestions for Educational 
Research". Gender and Education, vol 5, nr 2, 157 -160 och Jones, Alison (1994). "Flickor 
blir flickor i ett soci alt spel av bet ydelser och sätt att var a". Kvinnovetenskaplig Tidsskrift, nr 
4, 30-39. Se också Hjälmeskog , "Democracy Begins at Home", 54. 

31 



Män och manligt värderas i allmänhet högre än kvinnor och kvinnligt, och 
detta hierarkiska maktförhållande är en mer eller mindre dold struktur som 

98 
genomsyrar institutioner, symbolsystem och praktiker. 

Historiskt sett har män förknippats med det offentliga livet medan 
kvinnor kopplats till den privata sfären, där deras uppgift varit att söija för 
familjemedlemmarnas vård och omsorg. I våra dagar är en stor del av 
kvinnorna förvärvsarbetande, men många arbetar inom vård, omsorg och 

99 skola, och deras yrken kan ses som en förlängning av hemarbetet. Den 
svenska arbetsmarknaden är därmed fortfarande hårt könssegregerad. De 
olika värderingar som knyts till manligt respektive kvinnligt har gjort att 
kvinnligt omsorgsarbete inte värderas särskilt högt varken i löne- eller 
statusmässigt hänseende. Hilary Rose menar att kvinnors kompetenser 
tenderar att osynliggöras, eftersom de ofta betraktas som en del av den 
kvinnliga naturen och inte som resultat av exempelvis utbildning. 

Även om skolan är en kvinnodominerad arbetsplats, återfinns fortfarande 
män i beslutsfattande och statusfyllda positioner. Kunskapsområden och 
ämnen som av tradition betraktas som manliga har ett högre värde, och vissa 
dominerande principer i skolan, som exempelvis betoning av individuella 
prestationer och konkurrens, brukar förknippas med maskulinitet. Skolan 
är med andra ord inte en könsneutral sfär, trots att lärarna själva kan uppleva 
den så.102 

Forskare har i många studier påvisat att det på ett övergripande plan finns 
skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares arbete. Kvinnors pedagogik 
karaktäriseras i högre grad än mäns av en elevcentrerad hållning, och de 
strävar efter att utveckla ett positivt socialt klimat i sina klassrum, medan 
männen främst ser sig som ämnesföreträdare. Kvinnor samarbetar också i 

Hirdman, Yvonne (198 8). "Genussystemet - reflexioner kring kvi nnors sociala underord 
ning". Kvinnovetenskaplig tidsskrift, nr 3, 49-63; Turen, Britt-Mari (1996). "Om styrka, 
räckvidd och hier arki, samt andra genus teoretiska begrepp". Kvinnovetenskaplig tidsskrift, nr 
3-4, 69-85; Joan Scott och Robert Conel l m fl använde r genusordning för att belysa denna 
grundläggande princip för skillnader i värdering av kvinnligt och manligt som genomsyrar all 
mänsklig verksam het. Se Scott, Gender and the politics of history . Se även Conell, Robert 
(1987). Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press. 
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högre grad än män med andra kollegor.103 Med Bernsteins terminologi skulle 
det betyda att den kvinnliga pedagogiken bygger på principerna för en osyn
lig pedagogik och en integrerad kod, medan männen representerar en synlig 

104 pedagogik och samlingskod. Manliga och kvinnliga lärares skilda förhåll
ningssätt svarar enligt Hildur Ve mot olika rationaliteter. Kvinnliga lärares 
handlande styrs av en ansvars- och omsorgsrationalitet, medan männen utgår 
från den tekniska rationalitet som ligger till grund för marknad och produk
tion. Dessa olika rationaliteter är inte på något sätt nedlagda i de kvinnliga 
respektive manliga generna, utan de är resultatet av de olika socialisations-
processer som pojkar och flickor genomgår. Flickor tränas tidigt att upp
märksamma andras behov, och därför blir de också relationsinriktade. 

Skolan har alltid haft till uppgift att inpränta goda vanor hos eleverna, allt 
i syfte att trygga den sociala ordningen. Metoderna för detta har emellertid 
varierat, men Valerie Walkerdine hävdar att en pedagogik som bygger på en 
yttre kontroll alltmer ersatts av osynliga tekniker. På den punkten är hon 
inspirerad både av Bernsteins och Foucaults tänkande. En mer indirekt osyn
lig kontroll ligger ju i linje med den osynliga pedagogiken, och enligt Fou
cault syftar den typen av disciplineringstekniker till att konstruera den fria 
och autonoma men självstyrda och självstyrande, självdisciplinerade indivi
den. Walkerdine menar också att denna pedagogik inte är neutral varken i 
förhållande till klass eller kön. Den svarar bäst mot den vita, manliga medel-

103 
Weiler, Kathleen (1988). Women Teaching for Change; Gender, Class and Power. 

Massachusetts: Bergin & Garvey Publishers Inc., 114-115. 
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Relationen mellan kön oc h osynlig respektive synlig pedagogik som beskrivs syftar till att 
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Equity. Buckingham: Open University Press. 
106 

Alison Jones citerar flera forskare som betonar att det inte är så att patriarkatet "tvingar på" 
flickor och kvinno r denna socialisering. Snarare kan det beskrivas som att "positioner skapas 
som kan intas av sub jekten". Flickor socialiseras i detta synsä tt genom att delta i det socia la 
spel av betydelser och sätt at t vara och bete sig, dvs diskurser, som definierar dem som flick
or. Jones, Alison (1994). "Flickor blir flickor.." , 30-39. Se även Noddings, Nel (1994)."An 
Ethic of Caring and its Implications for Instructional Arrangements". I: Lynda Stone (ed.) The 
Education Feminism Reader. New York: Routledge. Se även Rönnerman, Karin (1997). "The 
Primary School Teacher as an Agent o f Change". I: Daniel Kallos, & Sverker Lindblad (eds.) 
New Pol icy Contexts for Educati on. Umeå: Umeå University. Rönnerman pekar på att kvin
nors lärararbete måste ge helhet och mening varför kvinnor i högre utsträckning arbetar "hori
sontellt". Kvinnor är också enligt Rönnerman mer benägna att samarbeta. 

33 



klassens behov, och det är också därför som den använts som instrument i 
moderniseringsproj ektet.107 

Den osynliga pedagogiken vilar på psykologiska teorier om barns 
utveckling, och lärarnas uppgift är därför att kartlägga och klassificera 
barnens karaktärer med hjälp av observationer. Dessa kommer till uttryck i 
barnens arbete, och det är en orsak till att pedagogiken bygger på elevernas 
egen aktivitet. Läraren skall finnas till hands för att stödja och hjälpa, men 
hon är ändå ytterst ansvarig för vaije individs lyckosamma utveckling. 
Lärarens uppgift är också att motverka aggressiva och asociala beteenden, 
och allt detta kräver att läraren verkligen utgår från och lär känna vaije 

108 enskild elev, vilket i sig är en mycket krävande uppgift. 
Den kvinnliga läraren har således länge haft en nyckelroll när det gäller 

att utöva den samhälleliga kontrollen. Hon har fungerat som en kvasi-moder, 
som formar barnet med hjälp av osynliga kontrolltekniker. Elevernas frihet 
är därför något av en chimär samtidigt som lärarens uppgift är svår, för att 

109 inte säga omöjlig. Kvinnors relationsinriktade förhållningssätt skapar dag
liga dilemman som försvårar för dem att sätta gränser för arbetet. De förvän
tas också av andra att på ett självklart sätt alltid finnas till hands, se, förstå 
och tillmötesgå andras behov. Eftersom den typen av uppgifter inom skolan 
framskrivs i allmänna ordalag och intentioner så är det svårt att avgöra hur 
stor del av arbetet som egentligen används till detta. 

Den osynliga pedagogiken och de lärargrupper som bär upp denna åter
finns enligt Bernstein främst i utbildningssystemets lägre delar, och Walker-
dines studier har också gjorts på de lägre stadierna. Men kanske är det så att 
den också spridit sig till gymnasieskolan? Den historia som BF-programmet 
och majoriteten av BF-lärarna kommer ifrån kan sägas ha en kvinnlig prägel. 
Den övervägande majoriteten av de karaktärsämneslärare som arbetar inom 
barn- och fritidsprogrammet är ju kvinnor, och därför skall följande frågor 
ställas: Präglas barn- och fritidslärarnas arbete av det specifikt kvinnliga 
relationsinriktade förhållningssätt som beskrivits ovan? Om så är fallet - hur 
skall detta förstås i relation till de innebörder som i olika diskurser knyts till 
den professionella läraren? 
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Slutligen vill jag avrunda presentationen av avhandlingens teoretiska ut
gångspunkter med att motivera valet av dessa perspektiv. Att flera olika teo
retiska perspektiv kommer att användas i tolkningsarbetet ser jag som nöd
vändigt eftersom läraryrket i sig är komplext. Professionsteorier kommer 
framförallt att användas i analysen av de innebörder som i styrdokumenten 
knyts till den professionelle läraren. Med hjälp av Bernsteins begrepp kan 
lärarnas praktiker analyseras och principerna for makt och kontroll diskute
ras för att förstå barn- och fritidslärarnas arbete i en ny organisation och på 
ett nytt program. Bourdieus begrepp tillämpas framförallt för att förstå barn-
och fritidslärarna i relation till andra lärargrupper och deras position i gym
nasieskolan. Könsperspektivet används som komplement för förståelsen av 
den diskurs ur vilken utbildningen och lärarna historiskt vuxit fram och ver
kar inom. Detta perspektiv bidrar också till förståelsen av hur kön på olika 
sätt influerar lärarnas praktik och därmed också hur de värderas. 

I någon utsträckning rymmer de olika teoretiska utgångspunkterna både 
en strukturell och konstruktivistisk förståelse av sociala fenomen. Att använ
da sig av ett poststrukturalistiskt diskursbegrepp behöver alltså inte utesluta 
att man i enlighet med Bourdieu och Bernstein menar att det finns strukturer 
som genererar och reproducerar en ojämlik fördelning av materiella och 
symboliska värden mellan olika grupper. Bernstein talar också om diskurser 
och konstruktion av sociala identiteter som är i linje med feministiska teori
er, och hans synliga och osynliga pedagogik kan dessutom ses som diskurser 
och diskursiva praktiker. Bourdieus doxa och heterodoxa kan också jämfö
ras med begreppet sociokulturell hegemoni som bland annat Fraser talar om. 
De begreppen kan översättas i termer av dominerande och konkurrerande 
diskurser som genomsyrar och reproduceras i utbildningssystemet. De 
outtalade och oskrivna regler som styr inom ett falt ligger också i linje med 
diskurstänkandet, och Bourdieu som betonar den sociala verklighetens kom
plexitet kan förenas med feministiska teorier om formandet av socialt kön. 
Vissa feministiska forskare använder begrepp som "gendered habitus" som 
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kan ses som en brygga mellan Bourdieus habitusbegrepp och femmistiska 
113 teorier. 

Reay, Diane (1998)."Cultural Reproduction: Mothers Involvement in their Childre ns Pri
mary Schooling": In :Michael Grenfell, David, James (eds.) Bourdieu and Education. Acts of 
Practical Theory. London: Falmer Press. 
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3. Metod, utgångspunkter och genomförande 

FÖRF A TTARPRESENTA TION 

Intresset för forskningsområdet har vuxit fram som en följd av de arbetsupp
gifter jag under snart trettio år haft som gymnasielärare och lärarutbildare. 
Efter lärarutbildning under 1970- talet har jag tjänstgjort inom många olika 
gymnasieutbildningar, bland annat landstingskommunala och kommunala 
bamskötarutbildningar. Jag har därför en lång erfarenhet av gymnasieskolan 
och de förändringar den genomgått, särskilt utbildningar som tillhört så kal
lade kvinnliga områden. Parallellt med det arbetet har jag arbetat som lärar
utbildare vid den dåvarande treåriga barnavårdslärarutbildningen och däref
ter inom andra delar av lärarutbildningen. 1993 deltog jag i implementering-
en av gymnasiereformen och barn- och fritidsprogrammet vid en gymnasie
skola. Jag har också ansvarat för utformning och utveckling av ämnet bam-
och fritidskunskap inom gymnasielärarutbildningen. Mina arbetsuppgifter 
har medfört att jag på många olika sätt har levt med och kontinuerligt under 
många år mött frågor i anslutning till mitt forskningsområde. 

Min egen förförståelse och min relation till problemområdet präglar alltså 
i hög utsträckning forskningsprocessens olika led. Mina erfarenheter har 
styrt forskningsfrågorna, val av medverkande lärare, datainsamling och tolk
ning. Detta har inneburit många fördelar, inte minst möjligheten att få kon
takter med personer som varit villiga att bidra med information. Samtidigt 
finns nackdelar. Eftersom jag själv är inskriven i den diskurs som föregått 
BF- programmet och också den som konstrueras i anslutning till dess tillbli
velse och utveckling har svårigheten att distansera mig många gånger under 
arbetets gång blivit uppenbar. Samtidigt har en ständig strävan varit att som 
forskare överskrida den självförståelse som den diskursen producerat. I den 
processen har bland annat de olika teoretiska perspektiven varit ett hjälpme
del. Jag diskuterar också i slutkapitlet innebörden av att jag både är BF-
lärare och forskare. 

KVALITATIV ANSATS 

Avhandlingen har en kvalitativ ansats eftersom syftet är att få en mångsidig 
bild av och fördjupad förståelse för lärarnas arbete, arbetsvillkor och hur de 

37 



på ett subjektivt plan upplever allt detta. Kvalitativ forskning utmärks av att 
den är holistisk och flerdimensionell i sin uppläggning. Syftet är inte att 
påvisa någon absolut sanning eller att generalisera. Ett sådant perspektiv 
innebär att data från många olika nivåer används, data som är meningsfulla 
for att förstå den företeelse man vill belysa. Eftersom forskningsobjektet inte 
består av objektiva företeelser som kan bli upptäckta, utan snarare utgör en 
process i ständig förändring krävs genom hela forskningsprocessen ett flexi
belt förhållningssätt till det som undersöks. 

Det som studeras har sin utgångspunkt i sin egen verklighet vilket kräver 
närhet mellan forskaren och de människor som delger denna verklighet. 
Kvalitativ metod kan således ses som ett samlingsbegrepp för olika arbets
sätt som förenas av att forskaren själv befinner sig nära den sociala verklig
het som analyseras och försöker få grepp om och förstå företeelser och deras 
innebörder. Den kvalitativa ansatsen kompletteras med vissa kvantitativa 
analyser. Jag vill betona att de kvantitativa inslagen inte avser att generalise
ra. Snarare används de för att visa tendenser och ge komplement till förståel
sen av BF-lärarna och deras arbete. 

DATAINSAMLING och GENOMFÖRANDE 

Studiens huvudsakliga empiri består av officiella dokument, en enkätstudie 
som genomfördes våren 1999 och dessutom av data som samlats in i anslut
ning till ett skolverksprojekt som genomfördes mellan juni 1998 och decem
ber 1999 där berättelser, intervjuer och dagboksanteckningar användes. Ett 
av det projektets delsyften var att synliggöra barn- och fritidslärarnas arbete 
på BF-programmet. Ett annat syfte var att sprida resultaten inom BF-läramas 
Nätverk Norrland i syfte att initiera kunskapsutveckling. Eftersom avhand
lingsarbetet då redan var påbörjat kunde data från projektet på ett naturligt 
sätt användas som en del i avhandlingen. Slutligen gjordes i december 2000 
en uppföljande intervju med några av de lärare som intervjuats under 1998. 
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Dessutom har data från en mindre opublicerad enkätundersökning och egna 
faltnoteringar använts, dock i mycket liten utsträckning. 

Dokument 

En av mina frågeställningar handlar om hur lärarnas arbete präglas av statli
ga och lokala krav. De statliga dokument som jag använt är främst utred
ningar, utvärderingar, läroplaner och kursplaner medan de lokala dokumen
ten främst härrör från utformningen och implementeringen av BF-
programmet på lokal nivå. 

Enkät 

Enkätmetoden ger möjlighet att på ett samlat sätt få information från ett stort 
antal personer som geografiskt är skilda åt och därmed svåra att nå på annat 
sätt. En annan fördel är att en enkät kan upplevas som friare eftersom delta
garna har anonymitet och kan besvara den i enskildhet. Nackdelar är den 
ytlighet och den brist på nyanseringar och nya d imensioner som ofta följer 
med enkäter i högre grad än intervjuer eller vissa andra metoder. Enkätens 
konstruktion har förstås betydelse för informationens kvalitet, men även om 
enkäten är konstruerad med möjlighet till kommentarer finns risk att dessa 
möjligheter inte nyttjas eller att kommentarerna blir kortfattade utan att ny
anseras eller problematiseras. Ytterligare en nackdel vid användning av en-

118 kät är att bortfallet ofta är stort. 
Enkäten i denna studie syftar till att ge information om de lärare som ar-

119 betar på gymnasieskolans barn- och fritidsprogram. Avsikten är att använ
da enkätsvaren som en ram för och komplement till de data som erhållits 
genom berättelser, intervjuer och dagböcker. 

Att få information från kärnämneslärare som har erfarenhet av program
met och dess elever och som har arbetat tillsammans med karaktärsämneslä
rarna ger möjlighet till att öka eller nyansera förståelsen för BF-läramas 
arbete och roll. Dessa lärare befinner sig i en annan situation och har en an
nan relation till programmet än karaktärsämneslärarna. De lärare som både 
arbetar som karaktärs- och kärnämneslärare har erfarenhet av flera olika 
program. De har också erfarenhet av att arbeta med både yrkes- och kärnäm

Hellevik, Ottar (1977). Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. Lund: Natur och 
Kultur. 
118 

Holme & Solvang, Forskningsmetodik. Om kvantitativa och kvalitativa metoder. 
119 

Se bilaga 1. Enkät till lärare som arbetar på gymnasieskolans barn- och fritidsprogram. 
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nen och erfarenhet av att arbeta med yrkeslärare och kärnämneslärare. Syn
punkter från de lärarna förväntas tillföra undersökningen y tterligare en di
mension. Att lärargrupperna i större eller mindre utsträckning arbetar till
sammans innebär också att de alla är delaktiga i konstruktionen av BF-
lärarnas identitet, det som avhandlingen också syftar till att beskriva. 

Enkäten bestod av 34 huvudfrågor med ett stort antal delfrågor. Flertalet 
frågor och delfrågor innehöll fasta svarsalternativ och fem frågor var av öp
pen karaktär. Enkätens första del, fråga 1-22 och fråga 34 skulle besvaras av 
samtliga lärare. En andra del, fråga 23-33, riktades enbart till karaktärs
ämneslärarna och de lärare som arbetar både som karaktärs- och kärnämnes-
lärare. 

Frågorna är formade inom olika huvudområden nämligen: grundläggande 
karaktäristika, uppfattning om programmet och eleverna, uppfattning om 
arbetet och den egna rollen som lärare på programmet, synpunkter på elever 
i behov av särskilt stöd och slutligen frågor som berör deltagande i och erfa-

120 renheter av Nätverk Norrland. 
Enkätfrågor som enbart besvarades av karaktärsämneslärare och lärare 

som arbetar som både karaktärs- och kärnämneslärare, berörde lärarnas an
ställning och arbete i relation till sitt karaktärsämne och fortbildning inom 
ämnet. 

Enkäten skickades i mars 1999 till samtliga 34 skolor som januari 1999 
fanns registrerade som medlemmar i Nätverk Norrland. Begränsningen till 
Norrland gav möjlighet att nå ett stort antal lärare samtidigt som det fortfa
rande var möjligt att bibehålla hanterbarhet. Samtidigt innebar urvalet att 
krav på mångfald tillgodosågs. Stora och små skolor, skolor med olika orga
nisation och tradition och skolor med olika geografisk belägenhet fanns re
presenterade. Till större skolor skickades mellan 20 och 25 enkäter medan 
små skolor tillsändes sju till tio enkäter. Denna bedömning grundade jag på 
att en mindre skola ofta har en eller två karaktärsämneslärare medan en stör
re skola kan ha 10-15 lärare eller fler. Både programmets karak
tärsämneslärare och lämpligt antal kärnämneslärare uppmanades att besvara 
enkäten. Antalet kärnämneslärare som arbetar på BF-programmet kan vara 
mycket varierande, eftersom vissa arbetar på samtliga årskurser medan andra 
skolor fördelar undervisningen på olika kärnämneslärare för de tre årskur
serna. Lärarnas ämneskombinationer avgör dessutom vilket antal lärare som 
arbetar på programmet, varför omöjligheten att i förväg avgöra antal kärn-

Nätverk Norrland är det nätve rk som startades för lärare som arbetar på BF- programmet. 
Se vidare kap 5 och 6. 
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ämneslärare fick styra förfaringssättet. Enkäterna skickades till respektive 
kontaktperson för Nätverk Norrland vid var och en av de olika skolorna. 
Kontaktpersonerna uppmanades att utifrån sin egen bedömning fördela enkä
ter till både karaktärsämnes- och kärnämneslärare som arbetade på pro
grammet. Eftersom det kunde innebära att någon skola fick för få enkäter i 
förhållande till det antal lärare som bedömdes lämpliga att besvara enkäten, 
uppmuntrades kontaktpersonen att kontakta mig för att få ytterligare enkäter 
och svarskuvert tillsända eller att kopiera enkäten i det antal som behövdes. 
Två skolor hörde av sig och ville ha fler enkäter. Eftersom vaije enkät place
rats i ett svarskuvert kunde vaije lärare själv ansvara för returen. Här fanns 
således inget kollektivt ansvar från någon. Ambitionen var inte att alla kärn
ämneslärare vid vaije skola skulle besvara enkäten utan snarare att få ett 
antal uttalanden från olika lärare inom olika kärnämnen och från de karak
tärsämneslärare som arbetade på programmet. Vissa skolor kan ha fått fler 
enkäter än vad som bedömdes som rimligt. Ett par skolor har returnerat 
överblivna enkäter medan det stora flertalet inte gjort det. Förfaringssättet 
har brister eftersom bedömning av bortfallet är omöjligt. Men syftet att få en 
god spridning mellan skolor och lärare är uppnått. 31 av 34 skolor har besva
rat enkäten vilket får anses som tillfredsställande. För lärarnas del kan också 
spridningen sägas vara nöjaktig. 184 lärare har besvarat enkäten. Av dessa 
var 76 karaktärsämneslärare, 95 kärnämneslärare och 13 lärare som arbetar 
både som kärn- och karaktärsämneslärare. 

Datainsamling i anslutning till skolverksprojektet 

Information om karaktärsämneslärarnas arbete har som framkommer ovan 
delvis hämtats från enkätsvaren. Den huvudsakliga informationen om karak
tärsämneslärarnas arbete med eleverna och undervisningen har dock hämtats 
från den datainsamling som genomfördes i anslutning till skolverksprojektet. 
Val av skolor och medverkande lärare gjordes i anslutning till en projektan
sökan under januari 1998. De fyra skolorna valdes för att åstadkomma varia
tion med avseende på storlek, geografisk spridning och belägenhet och sätt 
att utforma programmet. På så sätt ville jag fånga upp så många kvaliteter 
som möjligt. Vid de små skolorna fanns bara två karaktärsämneslärare, var
för valet var enkelt. Vid de större skolorna var det fråga om intresse från 
lärarnas sida. Tre manliga och sju kvinnliga lärare tillfrågades. Alla var akti
va i Nätverk Norrland. Eftersom en del av syftet var att sprida resultaten, 
vilket nätverket skulle vara forum för, skulle lärarnas deltagande i nätverket 
underlätta fullföljandet av spridningen. 
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Klassrumsstudier visar att lärare faktiskt gör helt andra saker än vad de 
anser att de gör. Samtidigt hävdar vissa forskare att studier av lärare i klass
rummet där någon utifrån kommer och observerar kan vara hämmande och 
därmed begränsas möjligheten att fa fram viktiga uppfattningar och synlig-
göra väsentligheter. Det skulle också kunna vara argument för de metoder 
som jag använt här nämligen att lärarna själva har fått uttrycka och föra fram 
vad de sett som viktigt att synliggöra. Dessa metoder har den begränsningen 
att det är just läramas egna uppfattningar och utsagor som utgör datamateria
let. Inom vissa ramar har de också fått styra det sätt på vilket data samlats in. 
Samtidigt är ju mitt syfte att erhålla lärarnas egen syn på sig själva och sitt 
arbete och därvidlag är förstås metoden utmärkt. 

Datainsamlingen har genomgående haft följande struktur. I anslutning till 
vaije steg i skolverksprojektet har jag både muntligt och skriftligt hos var 
och en av lärarna förankrat förslag till metoder och genomförande och däref
ter gjort skriftliga konkretiseringar av hur var och en av de olika delarna 
skulle genomföras. Denna övergripande handledning har sedan anpassats till 
lärarnas olika behov och arbetssituation, eftersom de i vissa fall har valt att 
fokusera olika aspekter av sitt arbete. Datainsamlingen har således genom
förts i dialog med lärarna. De har skrivit berättelser, lämnat synpunkter i en 
kvalitativ intervju och skrivit dagboksanteckningar. 

Lärarnas berättelser 

Att beakta en människas tidigare erfarenheter och upplevelser genom egna 
berättelser har kommit att användas alltmer inom kvalitativt inriktade studi
er. Denna Life History Method framhåller det unika, det särskilda som me
ningsfullt och viktigt. Det innebär att man använder exempelvis lärares tidi
gare erfarenheter för att begripliggöra bakgrund till handlingar och beslut i 
anslutning till yrkesutövandet. Forskare och lärare sätter in berättelsen i sin 
kontext, fördjupar möjligheten till individuell förståelse samtidigt som en 
kollektiv förståelse och kunskapsutveckling främjas. De efterhandsanalyser 
och konstruktioner som formas har således både en individuell och kollektiv 
komponent eftersom berättelsen förstås i den omgivning och tidsanda den 
befinner sig i. 

Ivor Goodson är en av företrädarna för denna meto d. Goodson är Profes sor of Education 
vid University of Western Ontario, Kanada och dessutom verksam vid University of East 
Anglia, England. Under många års forskning med Life History Methods har han och hans 
medarbetare genererat en uppsjö av texter med skilda perspekti v inom området; Goodso n, 
Ivor (1992). Studying Teachers Lives. New York and London: Rout ledge; Ball, Stephen & 
Goodson, Ivor (eds.) (1989). Teachers Lives and Careers.London: Falmer Press ; Goodson, 
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Med inspiration från dessa metoder kring "Life History " fick de tio lärar
na i uppgift att under sommaren 1998 skriva egna berättelser. Som utgångs
punkt gav jag dem några teman som kunde användas som fria hållpunkter 
för skrivandet: 

# Hur såg vägen fram till läraryrket ut? 

# Hur är det att vara lärare på programmet och hur arbetar du med ele
verna? 

# Vad kännetecknar professionella lärare i allmänhet och professionel
la lärare på barn- och fritidsprogrammet i synnerhet? 

# Hur ser framtiden ut för programmet och hur ser framtiden ut för dig 
som lärare på programmet? 

Alla lärare skrev sina berättelser och flera av dem uttryckte spontant detta 
som en mycket positiv erfarenhet. Berättelsernas omfång varierade mellan 
två och femton sidor. Lärarna beskrev skeenden och erfarenheter som tange
rade de temaområden som var utgångspunkt i handledningsbrevet. Därefter 
intervjuades var och en med utgångspunkt från dessa berättelser.122 

Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att komplettera berättelsernas självbeskrivningar 
och att ge en djupare och mer nyanserad bild av lärarnas arbete. Samtliga 
lärare intervjuades under perioden från juli till oktober 1998. Intervjuerna 
hade en halvstrukturerad karaktär med frågeområden i linje med frågorna i 
anslutning till berättelserna, samtidigt som vaije enskild lärares uttalanden 
styrde samtalet. Det innebar att många av de frågor som ställdes under 
intervjun byggde på utsagor eller påståenden som hämtats ur lärarens egen 
berättelse, eftersom syftet var att nyansera något som inte varit helt tydligt i 

Ivor (1996). Att stärka lärares röster. Sex essäer om lärarforskning och lärar- forskarsamar
bete. Didactica 5. Stockholm: HLS; Casey, Kathleen (1988). Teacher as Author: Life History 
Narratives of Contemporary Women Teachers Work ing for Social Change. (Ph D disserta
tion). Madison: University of Wisconsin. Casey har utifrån lärares berättelser tittat på särskil
da händelser som i förlängningen kan påverka lärararbete. 

Se bilaga 2 A. Guide som unde rlag till lärar nas berättelser som därefte r använts som un
derlag för den uppföljande intervjun. 
123 

Fontana, Andrea & Frey, James.H. (1994)."Interviewing, the Art of Science".I: Denzin & 
Lincoln (eds.) Handbook of Qualitativ e Research. Thousands Oaks: Sage, 361-391; Kvale , 
Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Se även Holme & 
Solvang, Forskningsmetodik. 
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berättelsen eller att fördjupa något, befasta ett påstående eller möjligen att ge 
det en ny dimension, allt i linje med avhandlingens syfte. 

Intervjuerna pågick under 40-70 minuter vardera. De flesta intervjuer ge
nomfördes i lärarnas hemskolor och ingen uttryckte svårigheter eller mot
stånd mot att bli intervjuad. Samtliga intervjuer har bandats och skrivits ut. 

Tre skolledare som bidrog till att skolorna kunde medverka i projektet har 
också intervjuats under hösten 1998. Syftet med dessa intervjuer var att få 
kompletterande information om BF-programmet och lärarna. De frågor som 
ställdes till skolledarna berörde alltså programmet, lärarna och programmets 
framtidsutsikter. 

Dagbok 

För att få möjlighet att komma nära de tankar om elever och den dagliga 
verksamheten som är utgångspunkt för lärararbetet och de handlingar som 
blir följden av dessa tankar, föreslogs lärarna att skriva dagbok. Att skriva 
dagbok är ett sätt att dokumentera vad som händer utan att någon utifrån 
direkt påverkar situationen. Skrivandet innebär att lärarna drar sig till minnes 
och skriver ner det som ägt rum under dagen eller under veckan. Det doku
menterade materialet ger skrivaren en överblick och möjlighet att betrakta 
vad man gjort mer sakligt och objektivt, eftersom man kan rekapitulera hän
delseförloppet och se det utifrån. Dagboksskrivandet anses även kunna fun
gera som startpunkten för en förändringsprocess bara av det skälet att det 
leder till en medvetenhet om vissa företeelser. Dagboksskrivandet ses då 
som ett första steg mot att distansera sig och se sig själv utifrån. 

I anslutning till terminsstarten fick lärarna närmare information om hur 
de skulle kunna genomföra dagboksskrivandet. En övergripande beskrivning 
av poängen med skrivandet och några råd i anslutning till själva skrivandet 
skickades i brevform. Jag föreslog lärarna att i så nära anslutning som 
möjligt till situationen skriva både om vad som faktiskt ägde rum och om de 
reflektioner de fick i anslutning till det ta. De fick möjlighet att själva välja 
vad de ville visa av vad som sker i organisationen, vid planering och genom
förande av undervisning, i mötet med elever och i samverkan med andra i 
skolan. 

Se bilaga 2 B. Frageguide som underlag vid intervju med skolledare. 
125 

Nilsson, Jan (199 8). Att se och förstå undervisning. Rapporter om utbildning, nr 1, kap 2. 
Lund: Lunds universitet. Lärarhögskolan. 
126 

Handledningsbrev som skickades till lärarna daterat 1998-08-12. 
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Någon mer ingående instruktion för hur dagboksanteckningarna skulle ut
formas fick lärarna däremot inte. De fick i stället själva välja vilka aspekter 
av sitt arbete som de ville synliggöra och hur de skulle gå tillväga. Tanken 
var att på så sätt skulle dagboksskrivandet k unna anpassas både till deras 
personliga läggning och till den individuella arbetssituationen. 

Därefter tog jag kontakt med var och en av lärarna, dels för att stämma av 
hur tankearbetet och planeringen av dagboksskrivandet fort skridit, dels för 
att inspirera till skrivandet. Flera av lärarna uttryckte nu svårigheter med att 
komma igång, oftast som en följd av tidsbrist. En annan svårighet var att 
prioritera det som upplevdes som viktigast att skriva om. Skulle skrivandet 
handla om eleverna, innehållet, metoderna eller vad? Andra lärare såg inte så 
stora problem förutom tidsfaktorn. De som av olika skäl ännu inte satt igång 
skrivandet hade inga betänkligheter eller farhågor. Här kom således olika 
signaler. Någon lärare menade att det var viktigt att inte bli styrd i dagboks
skrivandet, medan andra kände behov av tydligare instruktioner inför skri
vandet. De som ville ha frihet fick ha den medan de som efterlyste mer av 
instruktion fick det i form av ett utdrag ur Jan Nilssons rapport Att se och 
förstå undervisning. Texten nyanserar syftet med dagboksskrivande och 
ger också en enkel beskrivning av en del möjliga förfaringssätt. Vidare dis
tribuerades till vaije skola ett exemplar av Karin Rönnermans Utvecklings-
arbete- en grund för lärares lårande, där exempel på olika datainsamlings-

128 metoder beskrivs, bland annat dagboksskrivande. En övergripande instruk
tion som gav ideer till möjlig uppläggning gavs per brev i anslutning till 
. 129 dessa texter. 

Efterhand böljade lärarna alltmer uttrycka att de hade svårigheter att 
genomfora dagboksskrivandet och tidsbrist angavs som det stora hindret. 
Tanken på att man egentligen både ville och borde skriva, men hade svårig
heter att prioritera detta, skapade efterhand dåligt samvete och frustration 
hos många av dem. Det innebär att de olika bidragen har olika omfattning 
och ambitionsgrad. 

När jag hade sammanställt all data och avhandlingen böljade ta form, tog 
jag åter kontakt med var och en av de olika skolorna och fick möjlighet att 
träffa en lärare från vaije skola för att få en bild av hur det var med pro
grammet, med lärarna själva och deras arbete. Jag besökte tre av skolorna 

Nilsson, Jan, Att se och förstå undervisning. 
128 

Rönnerman, Karin (1998). Utvecklingsarbete, en grund för lärares lärande. Lund: 
Studentlitteratur. 
129 

Instruktion till dagboksskrivande som skickades till lärarna daterat 1998-08-12. 
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och genomförde intervjun med lärarrepresentanten vid den fjärde skolan via 
telefon. Lärarna fick i stort sett själva berätta "hur det var" vilket innebär att 
resultatet speglar vad just den läraren då tyckte var viktigt att berätta. Jag 
lyssnade och ställde någon gång frågor för att få en viss uppföljning av de 
frågor som var centrala i den första intervjun. De här intervjuerna spelades 
inte in utan jag noterade vad lärarna sa och renskrev mina anteckningar ef
teråt. 

Övrig datainsamling 

Förutom enkäten till medlemmarna i Nätverk Norrland och intervjuer m.m 
som jag använt mig av i anslutning till skolverksprojektet har jag använt data 
som jag samlat in vid några andra tillfallen. 

Jag genomförde läsåret 1993-1994 en mindre enkätundersökning. Enkä
ten syftade till att kartlägga hur karaktärsämneslärarna vid de 58 skolor som 
startat BF-program under det aktuella läsåret såg på utbildningen och särskilt 
på det nya kunskapsområdet fritid. Jag använder en marginell del av resulta
tet från den undersökningen som komplement till övriga data i avhandlingen. 

I anslutning till mitt arbete vid lärarutbildningen genomför jag ett antal 
praktikbesök vid olika gymnasieskolor vaije termin. Vid ett tillfälle, i en BF-
klass fick jag tillfälle att notera ett samtal som jag använt i den här resultat
redovisningen. På samma sätt har jag använt egna noteringar i anslutning till 
att jag medverkade vid implementeringen av gymnasiereformen och ett BF-
program vid en skola. 

För att förenkla läsandet gör jag en sammanställning över de olika datain
samlingmetoder jag använt och anger också när datainsamlingen genomför
des och var i avhandlingen data redovisas. 

Se bilaga 2 C. Frågeguide so m underlag vid sam talen med en lärarrepresentant vid vaije 
skola två år efter det första intervjutillfallet. 
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Tablå över empirisk datainsamling: 

Datainsamling i anslutning till skolverkprojektet: tio lärare och tre skolledare 
Datainsamlingsmetod Genomförandeperiod Redovisning av data i 

avhandlingen 
Lärarnas berättelser Juli - augusti 1998 Kapitel sex och sju 
Intervjuer med 10 karak
tärsämneslärare och tre 
skolledare 
vid fyra skolor 

Juli - oktober 1998 Kapitel sex och sju 

Dagbok Höstterminen 1998 Kapitel sex och sju 
Uppföljande intervju med 
en karaktärsämneslärare 
vid var och en av de fyra 
medverkande skolorna 

December 2000 Kapitel åtta 

Datainsamling i form av enkätundersökning 
Datainsamlingsm etod Genomförandeperiod Redovisning av data 
Enkät Våren 1999 Frågor som besvarats av 

samtliga 184 kärn- och 
karaktärsämneslärare 
(fråga 1-22 och fråga 34; 
redovisas i kapitel fem 

Frågorna 23-33 som en
bart besvarats av kaktär-
sämnes-lärare, 75st, och av 
de 13 lärare som både 
arbetar som kärn- och 
karaktärsämneslärare 
redovisas i kapitel sex och 
sju 

Enkät Våren 1994 Frågor som besvarats av 
45 karaktärsämneslärare 
som arbetade på BF-
programmet, redovisas i 
kapitel fyra 
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Övrig datainsamling 
Datainsamlingsmetod Genomförandeperiod Redovisning av data 
Egna noteringar Läsåret 1992-93 Egna noteringar i sam

band med implementering 
av BF-programmet redo
visas i kapitel fyra 

Egna noteringar Våren 1997 Egna noteringar vid prak
tikbesök i en gymnasiesko
la redovisas i kapitel sex 

BEARBETNING, TOLKNING och ANALYS 

För att förstå måste man ha förförståelse. För att fördjupa denna förståelse 
handlar det inom kvalitativt inriktade studier om att tolka både delar och 
helhet och dessa båda i relation till varandra och i relation till teoretiska an
taganden. Ur detta växer helhetsförståelsen fram, vilket i sin tur ger nya in
fallsvinklar, som kräver nya ställningstaganden som i sin tur ger möjlighet 
till nya tolkningar. På det sättet blir forskningsprocessen en dialektik mellan 
de människor som bidrar med data och den föränderliga verklighet som de 
vistas i, och också mellan forskaren, forskarens förförståelse och den verk
lighet forskaren befinner sig i. I skenet av detta genomförs val av data samt 
bearbetning, tolkning och analys av data. Så har också varit fallet i förelig
gande studie. 

Enkäten har bearbetats kvantitativt och kvalitativt. De fasta svarsalterna
tiven har kodats och bearbetats med hjälp av ett statistiskt program, SPSS. 
De öppna frågorna och kommentarerna har sammanställts genom att vaije 
svar i anslutning till en fråga har skrivits ner ordagrant. De samlade svaren 
för respektive fråga eller kommentar har därefter bearbetats på olika sätt 
beroende på frågornas syfte och svarens karaktär. Upprepade genomläs
ningar visar att viss information återkommer och framstår som mer central 
för i stort sett samtliga lärare. Dessa uttalanden har då förts samman i teman. 
Jag har också strävat efter att visa på mångfald genom att redovisa olika och 
motstridiga uttalanden. Denna information utgör sedan grund för delar av 
avhandlingens uppläggning. Bearbetningen av de öppna frågorna beskrivs 
närmare i anslutning till resultatredovisningen. 

131 
Statistikprogrammet SPSS. Statistical Package for the Social Sciences. 
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Om människors olika uppfattningar och tolkningar ses som konstruk
tioner så är det viktigt att förstå och peka på de synsätt och perspektiv de 
människor, som man är intresserad av, har. De tio lärare som deltagit i skol
verksprojektet har genom sina berättelser och i intervjuer och dagböcker 
bidragit med en förståelse av det slaget. 

Syftet med berättelserna var att förstå lärarnas roll och arbete utifrån de
ras tidigare erfarenheter från uppväxten, främst i anslutning till utbildning 
och yrkesarbete. När jag läste deras berättelser såg jag snart vissa gemen
samma drag som jag tog tillvara. Dessa gemensamma uttalanden fick utgöra 
olika teman som sedan vid dataredovisningen skrevs samman med de teman 
som växte fram vid bearbetningen av intervjuerna. 

Bearbetningen av intervjuerna i anslutning till skolverksprojektet genom
fördes med hjälp av ordbehandlingsprogrammets sorteringsfunktion. De 
ordagrant nedskrivna intervjuerna fick först en lätt redigering. Jag delar Kva-
les uppfattning då han förespråkar en redigering av intervjuer eftersom vi 

132 inte talar som vi skriver. Redigering innebär att komma och frågetecken 
sätts ut, upprepningar stryks etc. Intervjufrågorna kursiverades för att de 
enkelt skulle kunna särskiljas från svaren. Därefter fördes alla uttalanden i 
vaije intervju som handlade om samma sak till stycken eller innehålls
områden. Ett tredje steg blev sedan att samma innehållsområden från olika 
intervjuer fördes samman till ett dokument. Vid den påföljande upprepade 
genomläsningen av de sammanställda uttalandena framstod v issa teman som 
framträdande, teman som hade bäring på mina forskningsfrågor. Vid den 
slutliga resultatredovisningen har vissa citat redigerats ytterligare för att 
bättre anpassas till skriftspråket. Trots att justeringar genomförts i flera steg 
är de innehållsligt marginella och har inte förändrat innebörden. 

I samband med den intervju som gjordes "två år efteråt" gjorde jag noter
ingar i anslutning till samtalen och skickade därefter avskrifter till lärarna för 
kommentarer. Två lärare hörde av sig och vi förtydligade i samråd ett par 
uttalanden. 

Analysen genomsyras av de teoretiska utgångspunkterna. Som jag tidiga
re sagt har de flera gemensamma utgångspunkter som stö djer varandra. Dis
kurs skall ses som ett teoretiskt begrepp för ett bestämt socialt fenomen som 
dessutom har olika innebörd i olika traditioner, vilket också avspeglas i olika 
metoder för analys av fenomenet ifråga. Trots de många olika riktningar som 
ryms inom diskursbegreppets teori och metod så finns vissa grundläggande 
gemensamma antaganden som också gäller i min studie och som därför ock-

Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 156 

49 



så styrt mitt sätt att tolka och analysera resultatet. Eftersom den sociala verk
ligheten produceras av diskurser blir det meningslöst att tala om sanning i 
objektiv bemärkelse. En diskursiv handling ses som en social handling som 
bidrar till att konstruera den sociala världen exempelvis sociala relationer, 
identiteter och kunskap och den sociala konstruktionen får också konkreta 
sociala konsekvenser.'" Ytterligare ett antagande som finns inom vissa in
riktningar är att diskursen är ett dialektiskt system där kommunikativa hän
delser reproducerar diskurser men också förändrar dem. 

En av många diskursanalytiska inriktningar, kritisk diskursanalys, hävdar 
dessutom, vilket jag också berörde i det föregående kapitlet, att diskursiva 
praktiker bidrar till att reproducera ojämnlika maktförhållanden mellan olika 
grupper i samhället, och en av mina frågeställningar handlar om detta. Ett 
mål med en diskursiv inriktning kan vara att sätta fokus på de diskursiva 
praktikernas roll att upprätthålla ordning och skapa förändring. Med ett så
dant syfte är det värdefullt att ta del av både det som är direkt uttalat, det 
sammanhang som uttalanden hör hemma i och dessutom beakta det bredare 
sociala sammanhanget. I min studie svarar samhällets intentioner genom 
styrdokumenten, lärarnas och skolledarnas uttalanden och den historia och 
den kontext inom vilka de verkar mot denna breda diskursiva ansats. Det är 
med utgångspunkt i resonemanget ovan som jag låter diskursbegreppet farga 
mitt analysarbete. 

TROVÄRDIGHET 

Fördelen med att kombinera olika datainsamlingsmetoder är att olika slag av 
data kompletterar varandra vilket ger en större tyngd åt vissa delar av resul
tatet. Så är fallet om olika källor bekräftar varandra, men ibland har olika 
källor givit motstridig information. I sådana fall blir det viktigt att förstå 
grunderna för detta. Den sociala verkligheten är inte motsägelsefri, och att 
den kan uppfattas på olika sätt är väl känt. 

Att kvalitativ forskning är holistisk, flerdimensionell och föränderlig in
nebär att validitetsproblematiken förskjutits från att handla om resultatens 
giltighet till själva processen. Det viktiga är att forskaren är trovärdig i de val 

Winther, Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och 
metod. Lund: Studentlitteratur. 
134 . . Ibid 
135 

Ibid 
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och tolkningar som genomförts. Steinar Kvale'" understryker ett kommuni-
kativt validitetskoncept i kvalitativa studier, där en kontinuerlig avstämning 
av frågor är nödvändig. Några strategier för att stärka trovärdigheten är tri-

138 angulering och deltagarkontroll. Triangulering kan bland annat innebära 
att flera olika informationskällor ligger till grund för datainsamlingen. Del
tagarkontroll innebär att de personer som tillhandahållit information får ta 
ställning till om resultaten verkar trovärdiga. Båda dessa strategier har an
vänts i denna studie. Information om hur det är att arbeta på BF-programmet 
hämtas både från kärn- och karaktärsämneslärare. I flera fall finns data här
vidlag från flera olika frågor som stärker utsagorna. På samma sätt stärker 
data från enkäten utsagor som finns i intervjuerna. Deltagarkontroll har an
vänts på så sätt att de lärare som deltagit i skolverksprojektet har fått ta del 
av skolverksrapporten för att de skulle ha möjlighet att bekräfta eller ha syn
punkter på det skrivna. På samma sätt har lärarna fått ta del av det som ned
tecknades vid den andra intervjun, som genomfördes "två år efteråt", för att 
de skulle ha möjlighet att bekräfta eller korrigera. 

Etiska överväganden 

Jag har strävat att respektera de fyra allmänna etiska kraven på information, 
139 samtycke, konfidentialitet och nyttjande som HSFR formulerat. De två 

första kraven har varit en förutsättning för att överhuvud taget kunna påbörja 
arbetet. Både de som besvarat enkäten och de som intervjuats har informe
rats om hur data skulle användas. Konfidentialiteten har jag försökt att till
godose på så sätt att ingen skall känna sig utpekad på ett negativt sätt. När 
det gäller enkäten är detta inget problem medan det är svårare när det gäller 
intervjuerna. De som skrivit berättelser och intervjuats har i olika skeden av 
skrivandet fatt ta del av texten just för att själva avgöra om deras integritet 
skyddas. Det verkar som om lärarnas eget intresse för att göra sina röster 
hörda varit stort. Dessutom har intervjuerna knappast riktats mot känsliga 
områden 

K vale, Steinar (1989). Issues of Validity in Qualitative Research. Lund: Studentlitteratur. 
138 

Alvesson & Sköldberg, Tolkning och Reflektion. 
139 

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällvetenskaplig forskning. Antagna av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990. [WWW document]. URL 
http://www.hsfr.se.regler.html 
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AVHANDLINGENS FORTSATTA UPPLÄGGNING 

Avhandlingen består av nio kapitel med något olika karaktär. Resultaten 
presenteras enligt följande: 

Kapitel fyra och fem är av beskrivande art och avser att ge en ram for lä
saren för att förstå BF-lärarnas arbete och förutsättningar. I kapitel sex och 
sju varvas beskrivning och analys vilket innebär att de presenteras i en an
norlunda form än de tidigare. Kapitel åtta har likt kapitel tre och fyra en be
skrivande karaktär medan den avslutande delen, kapitel nio, sammanfattar 
och diskuterar data från samtliga kapitel. 

Kapitel fyra ger en översiktlig presentation av barn- och fritids-
programmet. 

Kapitel fem baseras på de enkätfrågor som riktats till både kärnämnes-
och karaktärsämneslärare. Förutom att en del förutsättningar för lärarnas 
arbete presenteras jämförs också de olika lärargruppernas uppfattningar om 
hur det är att arbeta på programmet. 

Kapitel sex och sju består uteslutande av data som hämtats från karak
tärsämneslärarna. Därvidlag varvas enkätsvar från de 76 karaktärslärarna och 
de 13 lärare som både arbetar som karaktärs- och kärnämneslärare med data 
från intervjuer, dagboksanteckningar och berättelser från de tio karaktärs
ämneslärare som deltagit i skolverksprojektet. De tio lärarna presenteras och 
de beskriver själva hur de tänker kring sin roll och sitt arbete och i viss ut
sträckning hur de faktiskt arbetar med elever, kollegor och i relation till pro
grammets mål och kurser. De uttrycker visioner inför framtiden och deras 
egen fortsatta roll som lärare berörs. Data från intervjuer med de tre skolle
darna finns också här. 

Kapitel åtta presenterar intervjuer med en lärarrepresentant från var och 
en av de fyra skolorna, två år efter att den första intervjun genomfördes, den 
som presenteras i kapitel sex och sju. 

Kapitel nio. I det här kapitlet sammanfattar och diskuterar jag slutligen 
resultaten från samtliga kapitel i relation till de teoretiska utgångspunkterna 
och avhandlingens syfte 
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4. Barn- och Fritidsprogrammet 

IMPLEMENTERING och UTFORMNING AV PROGRAMMET 

Det nya barn- och fritidsprogrammet presenterades som en bred och generell 
utbildning for att förbereda eleverna för ett föränderligt arbetsliv, samtidigt 

140 som man framhöll att det också fanns en given arbetsmarknad för det. I 
141 Programväljaren beskrevs det så här: 

Vår fritid har ökat mycket de senaste decennierna samtidigt som det 
blivit vanligt att båda föräldrarna arbetar. Vårt sociala skyddsnät har 
byggts ut så att exempelvis föräldrar till handikappade bam far viss 
hjälp. Detta borde bädda för en god arbetsmarknad för dig som satsar 
på barn- och fritid. Du far utbildning som inte begränsar dig till arbete 
med barn och ungdom. För alla åldrar och i olika sammanhang finns 
aktiviteter som behöver någon ansvarig i ledningen. Du utbildar dig 
också inom ett område där arbetsmöjligheter finns var du än hamnar i 
livet. Mycket av det du lär dig främjar också din egen utveckling. Du 
har själv nytta av dessa kunskaper, både i privatlivet och om du är ak
tiv inom olika föreningar. Exempel på yrken du kan komma att arbeta 
inom är: Bad- och idrottshallspersonal, barnskötare, behand
lingsassistent, dramapedagog, förskollärare, fritidspedagog, (vissa 

142 
kräver vidareutbildning) 

Här ger företrädare för studie- och yrkesinformation i sitt främsta infor
mationsverktyg elever, föräldrar och andra berörda, en bild av framtida yr
kes- och arbetsmöjligheter för de elever som väljer BF-programmet. Svenska 
kommunförbundet framhöll också kommunernas stora behov av personer 

140 
Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna. (1994) Stockholm: Utbildnings

departementet. 
141 

Programväljaren är en av de informationsskrifter som elever i gr undskolans årskurs nio far 
inför valet till gymnasiesk olan. Skriften startade s 1993 i samband med att programskolan 
inrättades. Här presenterades gymnasieskolans samtliga nya program, ur vilka jag hämtat 
beskrivningen av BF-programmet. 
142 

Program välj aren (1993), 9, Borås: Tremedia. 
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med basutbildning för arbete med grönområden, isbanor, fotbollsplaner, 
143 gårds- och föreningsverksamhet, bibliotek, teater, museer etc. 

Områden där det också skulle kunna vara möjligt att arbeta efter barn-
och fritidsprogrammet var enligt programväljaren; 

Barn- och skolbarnsomsorg, hel- och deltidsförskola, fritidshem, fri
tidsklubb, föräldrakooperativ, fritidsanläggningar samt arbete inom 

144 
verksamheter med alternativa pedagogiska arbetsformer. 

Det skulle också visa sig att barn- och fritidsprogrammet blev attraktivt. 
Under de första åren blev det gymnasieskolans tredje största program efter 
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen, alltså det största yr-
kesförberedande programmet. 

Implementeringen av BF-programmet - ett exempel 

Någon enhetlig bild över implementeringen av barn- och fritidsprogrammet 
är inte möjlig att ge eftersom genomförandet såg olika ut vid olika skolor. I 
stället redovisar jag mina egna erfarenheter av BF-programmets tillblivelse 
vid en gymnasieskola. Uppgifterna har hämtats ur protokoll och anteck
ningar som jag samlade under arbetets gång. 

Arbetsgrupper på olika nivåer formades och en tidsplan för arbetet före
slogs. För respektive program och ämnen utsågs en ansvarig som skulle 
hålla i och driva utvecklingen. De programansvariga skulle vara en länk för 
information till och från tjänstemän på lokal nivå. De skulle också samverka 
inom den egna skolan i frågor som berörde alla och dessutom ta initiativ till 
och utveckla nödvändiga kontakter ti ll avnämare och referenspersoner. Pa
rollen var "låt alla blommor blomma" och det skapade både möjligheter och 
förvirring. Många nya begrepp skulle införlivas i sättet att tänka och omsät
tas i konkret handling, men deras innebörd var långt ifrån given: målstyr

143 
Personligt samtal 1994. 01.11 med Tors ten Wikens tåhl, en av kommunfö rbundets repre

sentanter i anslu tning till utformningen av programmet. Se även kommunförbundets informa
tionsmaterial i anslutning till att programmet skulle startas. Svenska kommunförbundet 
(1993). Barn- och fritidsprogrammet. Ett servicematerial. 
144 

Programväljaren (1994), 14. 
145 

Skolverket (1998). Elever och lärare. Skolan i siffror 1998: Del 2. (Rapport nr 148). 
Stockholm: Skolverket. 
146 

Protokoll och egna noteringar under arbetets gång vårterminen 1993. 
147 

Protokoll vid sammanträde 1993.01.07 
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ning, kursformning, individuellt val, lokalt tillägg, likvärdighet, kunskaps
former, elevaktiva arbetsformer, arbetslag och den förändrade lärarrollen, är 
några exempel. 

Det cirkulerade många frågor som måste hanteras för att undervisningen 
över huvud taget skulle kunna organiseras och genomföras: Vilka var kärn
ämnena och hur omfattande var de? Hur skulle kärnämnena fördelas och få 
den programinfargning som det talades om? Hur skulle samordningen mel
lan kärn- och karaktärsämnen se ut? Hur skulle den arbetsplatsförlagda ut
bildningen integreras i organisationen? Vad skulle det individuella valet och 
det lokala tillägget innehålla, och hur skulle allt detta organiseras? Hur skul
le man kunna skapa elevaktiva arbetsformer och arbetslag? Många av de här 
frågorna, som krävde gemensam samordning, hade inte tidigare varit aktuel
la inom organisationen. Det decentraliserade ansvaret gjorde att alla nu mås
te sätta sig in i dem för att komma fram till en gemensam lösning. 

Vissa av de kvalitativa frågorna hade däremot under många år ventilerats 
och hanterats inom barnskötarutbildningarna vilket också skymtar i ÖGY-

148 försökets utvärdering. Vi var alltså några som hade erfarenhet av arbets-
platsförlagd utbildning, arbetslag, elevaktiva arbetsformer och måltänkande 
men de erfarenheterna var svåra att lyfta fram och förankra. Den traditionella 

149 gymnasiekulturen utgjorde normen: "man kan inte göra uppehåll i språk" 
och "eleverna måste vara mogna för att läsa religion" ' var argument från 

i*+o 
OGY- försöket med Vårdlinjens gren för arbete med barn - och ungdom g enomfördes vid 

14 skolor och utvärderades därefter i SÖ:s utvärderi ngsrapport: Skolöverstyrelsen (1990) 
Utvärdering av försöksverksamhet med treårig VIBu, vårdlinjens gren för omsorger om barn 
och ungdom. 1990.05.22. Stockh olm: Skolöv erstyrelsen. Rapport en sammanfattas kort här. 
Antalet sökande var likt tidiga re väsentligt fler än anta let platser. Valbara inrik tningar fanns 
varav en mot högre stud ier, vilken var d en mest efte rsökta. Eleverna låg betygs- och pre sta-
tionsmässigt på en hög och jämn nivå. Få pojkar sökte utbild ningen. De allmänna ämnena 
ökade kraftigt, yrkesämnet fick en viss ökning medan praktikdelen minskade. Kursplanen gav 
ramtimplan och moduli ndelning som besto d av tolknings bara mål. Modu lernas innehåll och 
kravnivå skulle konkretiseras av lärare och elever före genomförandet av kursen. Värdefrågor 
som ansvar, helhet ssyn, person lig utveck ling och komm unikativa färdigheter framhölls som 
centrala liksom aktivt arbete för reell elevmed verkan. Lärarla g fanns på vaije försöksskola, 
vissa lag bestod enbart av karaktä rsämneslärare, vilket berodde på svårig heter att samordn a 
kärnämnen och karaktärsämnen. Lärarna uppl evde hela koncep tet som mycket positivt och 
utvärderingen visar på ett kvalitativt bra utfall. De problem lärarna lyft fram var att skoladmi
ni stration en i vissa f all hade svårt att hänga med när det gällde schemaläggning, bemannings
planer och lokalanvändning. Att karaktärs- och allmänna ämnen hade skilda betygssystem var 
också negativt. Negativa synpunkter kom också från karaktärsämneslärarna som handlade om 
att kärn- och karaktärsämneslärare hade svårigheter att bilda lag. 
149 

Odaterat brev från lärare i svenska till programansvarig. Våren 1993. 
150 

Muntliga synpunkter från represen tant för ämnet religion vid sammanträde 1992.11.27. 
Liknande signaler kom från SIGNAL -projektet som var skolver kets första översy n över hur 
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kärnämneslärarnas företrädare som bidrog till att försvåra nytänkande och 
konservera gamla former. Det var uppenbart att olika lärargrupper inom den 
nya skolan hade olika uppfattningar om vad som var möjligt att tänka, uttala 
och genomföra inom skolans kontext. Normen i diskussionerna utgjorde i det 
tidiga skedet av implementeringen av reformen vid skolan av den starka 
klassifikation som närmast kan kopplas till de studieinriktade programmen, 
kärnämnenas lärare och läroverkstraditionen. I mina ögon kom diskussion
erna, som en följd av våra olika erfarenheter att präglas av en kod med en 
stark klassifikation och en stark inramning trots alla ambitioner från både 
ledning och lärargrupper att som sagt: låta alla blommor blomma. 

Många frågor handlade enbart om BF-programmet. Skolverket hade utar
betat preliminära förslag till programmål och kursmål för programmets 
gemensamma kurser. Vad var programmets mål? Vilka karaktärskurser 
fanns inom ramen för 1370 timmar? Vilka kurser var gemensamma och vilka 
var valbara? Vilka var karaktärskursernas mål? Hur skulle dessa mål tolkas 
och konkretiseras? Vilken tidsram skulle vaije kurs ha? Hur skulle kursernas 
progression se ut? Hur stor del av karaktärskurserna och vilka delar skulle 
utgöra arbetsplatsförlagd utbildning? Hur skulle den arbetsplatsförlagda 
utbildningen se ut till innehåll och struktur? Vilka var arbetsplatserna och 
handledarna? Hur skulle program-informationen och marknadsföringen se 
ut? Ytterligare en viktig fråga var vilka lärare som skulle kunna arbeta inom 
karaktärskurserna; Vilka kompetenser skulle krävas och hur många lärare 
behövdes? Samtidigt som dessa frågor skulle hanteras framstod bristen på 
referenslitteratur, läroböcker och andra läromedel som ett akut problem. 

När en lokal modell över kursernas struktur och omfattning var klar, och 
programmet stod i begrepp att starta kom centralt utformade dokument med 
bland annat timplaner. En hel del av det arbete som lagts ner på att 
"översätta målen" för att därefter kunna bestämma kursernas omfattning 
måste nu göras om; en ny timplan, ny struktur, och ett nytt informa
tionsmaterial måste tas fram med kort varsel. 

det såg ut i anslutning till implementeringen av gymnasiereformen. Represent anter för BF-
programmet menar enligt rapport en att kärnämnena fortfarande bedriv s traditionellt och att 
lärarlag därför var svåra att få till stånd. Skolverket (1994) SIGNAL- projektet för kursplaner. 
1994.01.28. Stockholm: Skolverket. 
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Skolverket (1992) Interimistisk kursplan (SKOLFS 1992:38). Stockholm: Skolverket. 
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Skolverket (1993) Kursplaner, preliminärt planeringsunderlag 1993.04.01. Stockholm: 
Skolverket. 
153 

BF-lärarnas uttalanden i SIGNA L-projekt från 1994 visa r att lärarna nationellt har upple vt 
detta som ett problem. 
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Programmet startades. Inför det första året togs fem parallella klasser in, 
fyra klasser med 30 elever i vaije klass och en mindre klass med lokal ut
formning. Lärarfrågan löstes genom att lärare anställdes allt eftersom. Året 
därefter fastställdes kursplanerna i läroplanen för de frivilliga skolformerna 
Lpf- 94. 

Vårterminen 1994 skickade jag en enkät till 58 skolor i landet för att få en 
bild över hur det nya kunskapsområdet fritid hanterats. 45 lärare besvarade 

154 enkäten. Resultatet visar samstämmigt att lärarfrågan när det gällde 
fritidskurserna fick lösas på så sätt att tillgängliga lärare vid skolan eller 
andra personer utifrån fick ta sig an uppgiften. Majoriteten var 
bamavårdslärare, idrottslärare eller förskollärare. Dessutom fanns psykologi
lärare, hushållslärare, vårdlärare, dramalärare, bildlärare, lärare i samhälls
kunskap och fritidsledare representerade. Planerandet och genomförandet av 
de två obligatoriska kurserna med inriktning mot fritid visade stora 
variationer. För den ena kursen varierade anslagen tid vid olika skolor från 
48 till 120 timmar och i den andra kursen varierade tiden mellan 43 och 220 
timmar. Några läroböcker anpassade till kursernas mål och till elevernas nivå 
fanns inte, utan man fick lösa det på olika sätt. Detta ledde till ett omfattande 
merarbete. Lärarnas svar visar att beredskapen ute i skolorna inför att starta 
programmet inte var särskilt hög. 

Barn- och fritidsprogrammets utformning idag 

Hur ser då barn- och fritidsprogrammet ut idag?1" Programmets uppbyggnad 
och karaktär bygger på principerna för en integrerad kod. Det breda, allmän
na målet är att eleverna ska utveckla kunskap om människor i alla åldrar, 
utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt och kunna använda dessa kunska
per inom en mängd olika verksamheter inriktade mot barn, social verksam
het och fritid. Programmet förbereder således för verksamhetsområden där 

Opublicerad enkätundersökning som jag genomförde vårterminen 1994. Enkäten skickades 
till de 58 gymna sieskolor som då start at BF progra m. 45 skolor be svarade enkäten. 7 skolor 
returnerade enkäten obesvarad och påpekade att de inte hade planerat kurserna. Enkätfrågorna 
berörde de nya gemensam ma kurserna inom program met Fritid som socialt fenomen och 
Barn- och Fritid som verksamhetsområde. 
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Presentationen av programmet innehåller uppgi fter som i vissa fall är hämtade från de 
ursprungliga dokumenten, i andra fa ll från utredni ngsförslag eller nyligen fastställda föränd
ringar. Resultatet som helh et påverkas inte av att uppgif ter hämtats från dokument som här 
stammar från olika skeden av programmets tillblivelse och successiva revidering. 
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Skolverket (1999) Prog rammaterial. Gymnasial utbildning. Bam- och fritidsprogrammet. 
1999.05.12. Stockholm: Skolverket. 
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arbete med människor är centralt, men det syftar också till att ge en grund för 
fortsatt lärande i yrkeslivet och för vidare studier. 

Programbeskrivningen visar på programmets personlighetsutvecklande 
potential och den metafunktion som finns inbyggd. Kunskap om och bear
betning av den egna personligheten blir oavsett hur undervisningen genom
förs en biprodukt som en följd av programmets människocentrerade, meto
diska/pedagogiska karaktär. De statliga programmålen betonar också bredd 
och tvärvetenskap, något som är i linje med den integrerade koden. Även om 
eleverna inte vet var de kommer att arbeta framöver så skall den pedagogis
ka färdigheten kunna tillämpas varhelst de kommer att hamna i arbete med 
människor. De skall alltså grundlägga en pedagogisk generalistkompetens. 
Föreskrifterna om lagarbete, samverkan och elevinflytande innebär att klas-
sifikationen mellan olika lärare samt mellan lärare och elever försvagas. 

Programmets struktur 

Programmets olika delar skall utgöra en helhet.'" Kärnämnen, karak
tärsämnen och individuella val är utbildningens huvuddelar. Förutom 
obligatoriska kärnämnen och vissa obligatoriska karaktärskurser finns flera 
olika valmöjligheter både i form av ytterligare kurser inom kärnämnen och 
karaktärsämnen. Dessutom finns ytterligare valbara kurser och kurser som 
eleven fritt kan välja inom ramen för det individuella valet. 

Samtliga gymnasieprogram omfattas av 2.500 poän g. Barn och fritidsp rogrammet består 
enligt skolverke ts förslag 2000.07.01 av: kärnämnen 750 poäng, yrkesämnen 1350 poäng, 
individuellt val 300 poäng, projektarbete 100 poäng. 
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En översikt av Barn- och fritidsprogrammets struktur " 
750 p 700 p 300 p 350 p 300 p 
Kärnämnen Karaktärsämnen Karaktärsämnen 
Gemensamma Gemensamma Valbara kurser Valbara Individu 
kurser kurser kurser ellt val 

Svenska A+B 200p 

Engelska A 100p 

Matematik 1 OOp 

Estetisk verksamhet 
50p 

Idrott och hälsa A 
100p 

Naturkunskap A 50p 

Religionskunskap A 
50p 

Samhällskunskap A 
100p 

Arbetsmiljö och 
Säkerhet 50p 

Barn- kultur och 
fritidsverks. 100p 

Datorkunskap 50p 

Fritidskunskap 50p 

Hälsopedagogik 50p 

Kommunikation 
50p 

Pedagogiskt 
ledarskap 100p 

Utveckling, 
livsvillkor och 
socialisation 200p 

Inriktning Fritid 
300 p 

Fritidens betydelse 
200p 

F ritidsverksamhet 
100p 

Inriktning 
Pedagogisk och 
social verksamhet 
300p 

Förskola, skola, 

Fritidshem 200p 

Psykosocialt arbete 
lOOp 

Ca 25 
alternativ 
att 
kombinera 

I Inom de olika programinriktningarna skall även ett projektarbete genomforas lOOp 

Vaije skola bestämmer själv hur kärnämnen, karaktärsämnen, valbara kurser 
och arbetsplatsforlagd utbildning ska organiseras. Det har medfört att stora 
skillnader finns mellan olika program i skilda kommuner. De nio gemen
samma karaktärskurserna, inriktningskurserna, de valbara kurserna, den ar-
betsplatsförlagda delen av utbildningen och projektarbetet bestämmer pro
grammets särskilda profil och karaktär. De kunskapsområden som ingår i 
programmets karaktär har formats i fyra olika tematiskt avgränsade ämnes

158 
Figuren följer det förslag till stru kturförändring som be slutats 1999.11.04 och som g äller 

samtliga gymnasieprogram. Förslaget trädde i kraft 2000.07.01. 
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områden: Barn- kultur och fritidsverksamhet, Fritidsanläggningar och Fri-
159 tidsmiljöer, Individ och samhälle, Lärande och pedagogiskt ledarskap. Ett 

temaområde kan innehålla både gemensamma och valbara kurser. De ge
mensamma karaktärskursema, som alla elever skall läsa, har sin kärna i teo
rier om utveckling, socialisation och kommunikation och de omfattas av 700 
poäng. Därefter kan eleverna välja en av två inriktningar, en mot fritid re
spektive en mot pedagogiskt och socialt arbete som vardera omfattar 300 
poäng. Dessutom finns 23 valbara kurser, 350 poäng. Denna valbara del 
skall kunna förstärka elevens behörighet inför högskolestudier eller bredda 
eller fördjupa något ur programmets karaktär. Den arbetsplatsförlagda delen 
av utbildningen utgör en del av karaktärsämnet. Minst 15 veckor skall ar-
betsplatsförläggas. Något övre tak finns inte angivet vilket innebär att kom
muner och skolor har ett friutrymme att anpassa den arbetsplatsförlagda de
len efter lokala förutsättningar och behov. 

Ämnets profil 

De yrkesinriktade utbildningarna har efterhand blivit alltmer teoretiska på 
bekostnad av praktiska inslag. Vid en jämförelse med den utbildning som 
närmast kan ses som föregångare till barn- och fritidsprogrammet, Vård
linjens gren för barn- och ungdom, ser utvecklingen ut enligt tabell 3:1 

159 
Efter ett flerårig t revideringsarbete av de kurs planer som faststä lldes 1994 bes lutades om 

nya kursplaner 1998.05.04. Kurserna organiserades nu i fyra ämnesområdena nämligen: Barn
kultur -fritid, Individ och samhälle, Lärande och pedagogiskt ledarskap samt Fritids
anläggningar och fritidsmiljöer. 
160 

Skolverket (1999). Förslag till programstruktur för Barn- och Fritidsprogrammet 
1999.09.15. Stockholm. Skolverket. 
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Tabell 3:1 Förändring av omfattning av allmänna ämnen, yrkesämnen och 
praktik inom barnskötarutbildningar före Lgy 70, i anslutning till Lgy 70 och 
i anslutning till Lpf 94. Siffrorna anger procent av den totala utbild
ningstiden; 

Före Lgy Lgy Lpf 94 
70 70 

Allmänna ämnen/ kärnämnen 0 26 28 

Yrkesämnen/ Karaktärsämnen 13 34 42 
Praktik/arbetsplats förlagd utbildning 87 39 15 
Övrigt 0 1 15 

Totalt 100 100 100 

Tabellen visar utvecklingen i stora drag. Eftersom valbarheten efterhand 
ökat är särskilt fördelningen inom Lpf 94 högst preliminär. Eleverna kan ju 
individuellt välja ytterligare kärnämnen eller ytterligare kurser inom karak
tärsämnena. Tendensen att utbildningen teoretiserats, att praktiken 
efterhand blivit kortare och att yrkesämnet vuxit är dock tydlig. 

Programmet har en tvärvetenskaplig karaktär och bygger på kunskap som 
finns inom olika vetenskapliga falt med psykologi, sociologi och pedagogik 
som de mest centrala. Den arbetsplatsförlagda utbildningen är en del av 
karaktärsämnet vilket kan ses som en försvagad klassifikation mellan teori 
och praktik. Det framhålls från statligt håll som särskilt viktigt att den ar
betsplatsförlagda utbildningen och övriga teoretiska delar integreras till en 
sammanhållen helhet: 

Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall vara lika noga planlagd 
som undervisningen i de skolförlagda delarna... Den arbetsplatsför
lagda utbildningen utgör alltså en direkt motsvarighet till den i huvud
sak skolförlagda utbildningen. Innehållet är kursplanestyrt men måste 
i sina detaljer anpassas till arbetsplatsens normala verksamhet. .. Den 
arbetsplatsförlagda utbildningen bör ledas av en handledare som ar
betsplatsen tillhandahåller. Företag och institution som ställer platser 
till förfogande skall ha särskilt utbildade handledare. Dessa skall i 
samverkan med yrkesläraren lägga upp utbildningen på arbetsplatsen. 

IUI .. 
Övrigt; Timme till förfogande under Lgy 70 och valbara kurser under Lpf 94. 

162 
Skolverket (2000). Programinformation om BF-programmet 2000.07.01. Stockholm: 

Skolverket. 
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Yrkesläraren utövar tillsyn över de arbetsplatsförlagda momenten ge-
163 

nom besök på arbetsplatserna och kontakter med handledarna. 

Ansvaret för den arbetsplatsförlagda utbildningen ligger således på skolan. 
Fungerande relationer mellan skolan och arbetsplatsen samt mellan eleven 
och arbetsplatsen är därför också BF-läramas ansvar. 

Mål och kriterier 

BF-programmets många kursmål är vaga och måste därför tolkas och 
konkretiseras. Utifrån detta väljs sedan det innehåll som skall behandlas 
under de olika kurserna. Det antal kurser som ingår i BF programmets 
karaktärsämnen är högt i jämförelse med kärnämnen. Ett grovt överslag visar 
följande skillnader när det gäller antal kurser och kursernas omfattning för 
några olika ämnen: 

Tabell 3:2 Antal kurser och poäng i några olika kärnämnen och i barn- och 
fritidskunskap. 
Ämne Kurser Poäng 

Matematik 5 300 

Samhällskunskap 3 300 
Religion 2 60 
Barn- och fritidsämnen 23 2.635 

Antal kurser och kursernas omfattning speglar ur ett perspektiv lärares an
svar och skillnader mellan olika lärarkategorier. För BF-ämnet är 765 poäng 
gemensamma för alla elever. Dessutom tillkommer 1870 poäng inom de 
valbara kurserna. Även om ingen BF-lärare ansvarar för 2.635 poäng så mås

SOU 1997:78. Gymnasieskola i ständig utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet, 
22. 
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Val av ämnen har inte pro blematiserats. Andra ämnen kunde lika gärna ha använts , efter
som liknande skillnader skulle ha blivit uppenbara. Som utgångspunkt för beräkning av antal 
kurser, mål och kriterier har kolverkets progra mmaterial för gymnasieskola och gymnasial 
vuxenutbildning Gy Vux 1994: 14 och 1994:1 använt s. De förändringar som efterh and ge
nomförts på BF- programmet förändrar inte nämnvärt de siffror jag redovisar. Därför används 
de antal mål, kriterier och timmar som fastställdes vid programmets start. 
165 

Beräkningarna genomfördes utifrån den ursp rungliga kursplanen. Lpf 94. De revider ingar 
som genomför ts har förändrat antal poäng, må l och kriterie r marginellt. Därför får den ur
sprungliga beräkningen kvarstå. 
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te ändå ansvariga lärare skaffa en överblick över programmet och de gemen
samma och valbara kurser som kan organiseras. Här framstår det tydligt att 
BF-läraren har ett stort ansvar i att sätta sig in i programmet. 

Ett annat sätt att visa skillnader mellan olika ämnen är att jämföra antal 
mål och kriterier som inom karaktärsämnet på BF-programmet är mycket 
stort. Olika ämnen har olika traditioner och olika ämnens mål och kriterier 
har konstruerats på olika sätt vilket försvårar jämförelser. Ändå kan i någon 
utsträckning antalet mål och kriterier jämföras för att peka på olika lärar
gruppernas skilda villkor för arbetet. 

Tabell 3:3 Antal mål och kriterier i några olika kärnämnen och i barn- och 
fritidsprogrammets karaktärsämnen. 

Mål Kriterier 

Kurs- Upp Summa God Väl Mkt väl Summa 
mål nående- känd godkänd godkänd 

mål 
Matematik 4 22 26 18 1 5 24 

Samhälls 3 14 17 12 13 3 28 
kunskap 

Religion 2 11 13 9 9 2 20 

Barn- och 23 132 155 85 83 23 191 
fritidsämnen 

Barn- och Fritidsprogrammet innehåller 155 mål och 191 betygskriterier. 
Lärarna skall "översätta" dessa och därefter tillsammans med eleverna 
planera och genomföra undervisningen. De ämnen som finns inom pro
grammets karaktär har inte heller några nationella prov som vägledning till 
skillnad från vissa kärnämnen. 

Programmets utveckling som nationellt program 

Barn- och fritidsprogrammet kostar förhållandevis lite jämfört med andra 
program. Det är t.o.m. det minst kostsamma av de yrkesinriktade programm
en. Kostnaden per elev var enligt skolverkets redovisning 1994 lägre än alla 
övriga program med undantag av samhällsvetenskapsprogrammet. Sökfre-

166 
Skolverket (1996). Bilden av skolan. Stockholm: Skolverket, 71, figur 27. 
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kvensen på bam- och fritidsprogrammet har under de senaste åren visat en 
tydlig nedåtgående tendens, även om lokala skillnader finns. 

Programmet anses enligt skolverkets utvärdering lätt att administrera. Det 
är också lätt att få tillgång till praktikplatser. Målet att utjämna köns
skillnaderna anser man vara uppnått då en fjärdedel av eleverna är pojkar. 
Prestationspoängen ligger lägre på BF-programmet än på de studie-
förberedande programmen. Både målinriktade och lågmotiverade elever 
finns på programmet även om tendensen är att alltfler svagpresterande och 
skoltrötta elever eller elever med social problematik finns där. Mer än 50 
procent av eleverna kommer från lägre medelklass och arbetarklass.168 

Lärarna får därför enligt skolverkets utvärdering använda mycket energi till 
att motivera eleverna att komma till skolan och mycket tid till socialisation, 
ett arbete som de emellertid anses genomföra med framgång. Lärarna är 
dessutom sägs det, i frontlinjen när det gäller både social och metodisk 
kompetens och har dessutom ofta en medveten progression i att utveckla 
elevens förmåga och former för samverkan i karaktärsämnet. Lärarna har 
genom arbetet med den heterogena sammansättningen av elever och i arbetet 
med programutvecklingen ställts inför mycket stora krav bland annat 
eftersom nya kunskapsområden har tillkommit. Kunskapsområdet fritid visar 
sig också enligt utvärderingen, i viss utsträckning, vara eftersatt. 

Att kunskapsområdet fritid introducerades i BF-programmet har också 
satt sina spår i mediadebatten. Förutom en allmän kritik som uttrycks i 
termer som flumprogram och andra nedvärderande etiketteringar, kritiserar 
man programmets komplexitet och bredd och särskilt det sätt på vilket 
fritidsområdet dockades in utan att problematiseras. Några citat ur en artikel 
med delrubriken "borde döpas till barn- och flumprogram" , skriven av en 
fritidsforskare, får exemplifiera den kritiken. 

Barn- och fntidsprogrammet har inte haft det lätt. Det kläcktes på 
utbildningsdepartementet bara några månader innan regeringen i 
februari 1991 skulle vara färdig med sin proposition om gymnasie

Skolverket, Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck. 
168 

Skolverket, Reformeringen av gymnasieskolan. 
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Skolverket, Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck. 
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Olsson, Hans-Erik (1998). "Bye, Bye, BF?" På Fritid, nr 3, 4. Stockholm: Riksförbundet, 
Kommunal Fritid, 4-5. Se även Olsson, Hans-Erik (1997). Hur skall det gå för barn- och 
fritid. Omvårdaren, nr 4, 18-19. 
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reformen. BF- utprovades aldrig, vilket skedde med de flesta 
andra... 

... Det BF som skolverket nu skapat är ett "Barn- och flumprogram". 
Flummet sitter inte i barnbegreppet, det är någorlunda klart och 
tydligt. Flummet sitter i stället i den högst varierande uppfattningen 
om fritiden, från fritidshem och fritidsgårdar för ungdom till turism. 
Och att kulturaktiviteter är något annat än fritidsaktiviteter. Från och 
med denna höst är BF gymnasiets mest fåniga program. Vem blir 
lycklig över det? 

..en av orsakerna till fiaskot är bristen på ämnesteoretisk kompetens 
hos lärarna. Programmet har körts i botten, dels på grund av 
fritidssektorns oförmåga att tala om vad man håller på med och vilken 
kompetens som behövs för framtida yrkesarbete inom sektorn.... 

Med den beskrivningen av BF-programmet vill jag ge läsaren en allmän 
bakgrund. Kontrasten mellan det möjligheternas program som annonserades 
vid implementeringen och det flumprogram som bland annat media målade 
ut några år senare passerar knappast obemärkt, åtminstone inte för de lärare 
som arbetar med programmet. Samtidigt går ytterligheterna igen som en röd 
tråd i lärarnas arbete vilket blir synligt i de följande kapitlen. 

Olsson, Bye, Bye BF, 4. 
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Ibid, 5. 
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Ibid, 6. 
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5. Kärn- och karaktärsämneslärarna och deras 
arbete på barn- och fritidsprogrammet 

I det här kapitlet tecknas med hjälp av enkäten en bred bild av BF-lärarnas 
vardag. Det är i och genom den vardagen som deras professionella identitet 
formas. I den vardagen ingår också andra lärargrupper. De lärargrupper som 
deltar i undersökningen arbetar under liknande premisser och med samma 
elever vilket för med sig att de i någon mån också bidrar till att socialt forma 
varandra. Det är därför jag har frågat kärnämneslärare och lärare som både 
arbetar som kärn- och karaktärsämneslärare för att få en uppfattning om 
eventuella likheter och skillnader i deras uttalanden s om kan kontrasteras 
mot de som enbart arbetar som karaktärsämneslärare. 

De enkätsvar som besvarats av både kärn- och karaktärsämneslärare och 
de lärare som arbetar som kärn- och karaktärsämneslärare redovisas alltså i 

174 det här kapitlet. Uppgifter från de tre lärargrupperna används på olika sätt i 
resultatredovisningen. I vissa fall används data från lärargrupperna i 
jämförande syfte där både skillnader och likheter blir uppenbara. De tretton 
lärare som undervisar i både kärn- och karaktärsämnen är fa till antalet 
varför det vanligtvis inte är särskilt meningsfullt att jämföra den gruppen 
med de andra. Det är heller inte relevant att ange deras svarsfrekvens i 
procent, men för enkelhetens skull gör jag det i vissa fall ändå eftersom 
enkäten sorterade svaren inom de tre grupperna. 

De långa beteckningarna på de olika lärargrupperna innebär att läsandet 
blir otympligt. Därför använder jag ibland förkortningarna: Kä för de 95 
kärnämneslärama, ka för de 76 karaktärsämneslärarna oc h kä-ka för de 13 
lärare som både arbetar både med kärn- och karaktärsämnen. Vid bear
betningen av de öppna frågorna har jag sammanfört data från karaktärs
ämneslärarna och de lärare som både arbetar som kärn- och karaktärs
ämneslärare, eftersom det underlättar läsandet utan att det fördenskull för
ändrar resultatet i sin helhet. Citaten avser att ge ett kvalitativt komplement 
där de olika lärarkategorierna kan utläsas. 

Först tecknas en bild över de olika lärargruppernas bakgrund och 
arbetsförhållanden. Därefter redogör jag för deras uppfattningar om hur det 
är att arbeta på BF-programmet jämfört med att arbeta på andra program. 
Slutligen beskrivs käm- och karaktärsämneslärarnas situation och inställning 

Redovisningen gäller svar på frågorna 1 -23 och fråga 34. 
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till arbetet med elever i skolsvårigheter och den syn de har på programmets 
status och framtid. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

EN PRESENTATION AV DE LÄRARGRUPPER SOM ARBETAR PÅ 
PROGRAMMET 

Lärarnas arbetsfält 

De flesta kärnämneslärare har två och ibland flera kärnämneskombinationer 
och arbetar oftast även på andra program än på BF. Det stora flertalet 
arbetar på fyra eller fem olika program och några på samtliga program. Ett 
stort antal tjänstgör på natur - och samhällsvetenskapsprogrammen, som 
båda är studieförberedande. Många arbetar dessutom på något eller några av 
de andra yrkesförberedande programmen, och några fa tjänstgör inom 
kommunal vuxenutbildning eller i särskolan. 

Kärnämneslärarna har arbetat kortare tid på BF-programmet än karaktärs
ämneslärarna. En anledning kan vara att de har en mer oregelbunden tjänst
göring på programmet. Ofta finns vid en skola flera lärare i ett kärnämne 
vilket innebär att de kan alternera mellan olika program under olika år. De 
lärare som både är karaktärs- och kärnämneslärare har en liknande situation. 
Nästan alla arbetar på flera program och i flera ämnen. 

Karaktärsämneslärarna däremot arbetar oftast enbart på BF-programmet 
och undervisar som regel enbart i programmets karaktärsämnen. Av de 
som arbetar på flera program är några idrottslärare medan några arbetar med 
individuellt val inom flera program. Några andra har kompletterat och läst in 
kompetens för ett andra ämne. Lärarna finns i många fall på skolan för att 
BF-programmet finns där, och många har arbetat på programmet sedan det 

81 av 95 kärnämneslärare arbetar på andra program förutom på BF-programmet. 
Majoriteten har kombinationer inom naturkunskap/naturvetenskap/matematik/ data och 
kombinationer inom språk. Ungefär en fjärdedel tillhör gruppen samhällsvetenskapliga ämnen 
som religion, företagsekonomi och samhällskunskap. Ett fåtal lärare anger att de arbetar inom 
idrott, musik och drama. Hur distribuer ingen av enkäte r mellan lärargrupp erna har gått till, 
kan inte utläsas av datamaterialet. Förfarandet vid distributionen av enkäterna kan ha 
påverkats av faktorer som är svåra att identifiera. En lägre svarsfrekvens hos vissa 
lärargrupper kan ha flera olika orsaker; små kurser och kursernas placering i tid kan ha 
påverkat distributöremas val av kärnämneslärare och dessutom ha påverkat motivationen 
inför att fylla i och returnera den. 
176 

11 av 13 lärare som arbetar som både kärn- och karaktärs ämneslärare arbetar på flera 
program. 
177 

59 av 76 karaktärsäm neslärare arbetar enba rt på BF medan 17 st arbetar även på andra 
program. 
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startade, vilket det på många skolor gjorde åren 1993 och 1994. Det innebär 
också att deras professionella roll utformas i nära anslutning till programmet. 

Ålder och kön 

Åldersfördelningen hos kärnämneslärarna rymmer ett spektrum från unga 
nyutexaminerade lärare till lärare som närmar sig pensionen, medan de flesta 

178 karaktärsämneslärare finns inom åldersgrupper mellan 35 och 55 år. 
Centreringen av karaktärsämneslärare till medelåldrarna har troligtvis flera 
förklaringar. Att det är så få yngre kan vara en naturlig följd av att utbildning 
till lärare inom barn- och fritidsämnen inte fanns när programmet startades 
och att det därför inte har utexaminerats lärare i någon nämnvärd omfattning. 
Många av de lärare som fanns inom de tidigare barnskötarutbildningarna 
gick sin utbildning under 1970- och 1980-talen, eftersom expansionen av 
barnutbildningar var hög då och utbildning av lärare anpassades efter dessa 

179 behov. Många av de barnavårdslärare som utbildades då finns idag på BF-
programmet och tillhör dessa åldersgrupper. Lärare som anställts från 
förskola, fritidshem och andra kommunala verksamheter tillhör också en 
grupp som expanderade kraftigt under denna tidsperiod och kan falla under 
samma förklaring 

Betydligt fler kvinnor än män har besvarat enkäten. 

Tabell 5:1 Andel kvinnliga och manliga lärare inom respektive lärargrupp 
som arbetar på bam-och fritidsprogrammet, (procent) 

Kvinnor Män Total Antal 
Kärnämneslärare 66 34 100 94 
Karaktärämneslärare 80 20 100 75 
Karaktärs- och kärnämneslärare 60 31 100 13 

Totalt 72 28 100 

Antal 131 51 182 

Det framstår som överraskande att ungefar två tredjedelar av kärnämnes-
lärarna är kvinnor eftersom fördelningen av manliga och kvinnliga lärare i 

Se bilaga 3. Tabell 5:1. Fördelning i åld er mellan de lärargrupper som arbetar på BF- pro-
grammet. 
179 

Barnavårdslärarutbildningen avvecklades under senare delen av 1980 - talet och böljan av 
1990- talet. 
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180 gymnasieskolan totalt sett är relativt jämn. En förklaring kan förstås vara 
att kvinnor i högre grad besvarat enkäten. De karaktärsämneslärare som 
anmodats att distribuera enkäten vid respektive skola är nästan undantagslöst 
kvinnor. Kan det vara så att kvinnor i högre utsträckning skulle prioritera att 
dela ut enkäten till kvinnor och kanske har de i första hand gett enkäten till 
kvinnliga kollegor? Kan det vara så att kvinnor i högre utsträckning än män 
skulle följa en uppmaning att fylla i enkäten? Eller är det så att kvinnorna är 

181 överrepresenterade bland kärnämneslärare på BF? 
En stor majoritet av karaktärsämneslärarna är kvinnor. De elever och 

lärare som fanns inom de tidigare gymnasiala barnutbildningama var i stort 
sett enbart kvinnor. I jämförelse med dessa barnutbildningar har en tendens 
till utjämning skett, men fortfarande är antalet män förhållandevis mycket 
lågt. Lärarkåren på BF-programmet har således av enkäten att döma en klart 
kvinnlig profil. 

Grundutbildning 

Utbildning anses enligt vissa forskare ha stor betydelse för yrkesidentiteten. 
Därför var det intressant att ta reda på lärarnas utbildning. De fick välja 
mellan åtta olika alternativ och markera vilken grundutbildning de har. De 
åtta alternativen bestod främst av yrken och lärarutbildningar som jag antog 
skulle vara frekvent förekommande hos karaktärsämneslärarna. För att också 
fånga kärnämneslärarnas grundutbildning fanns alternativet tvåämneslärare 
för gymnasiet och dessutom en möjlighet för dem som skulle falla utanför de 
givna alternativen, annan utbildning. 

Fördelningen mellan manliga och kvinnliga gymnasielärare i Sverige har under 1990-talet 
varit ungefär 52 respektive 48 procent. Se SCB Utbildningsstatistisk årsbok 1998. Stockholm: 
Statistiska centralbyrån, 86. 
181 

För att stämma av om fördelningen mellan manliga och kvinnliga kärnämneslärare på BF-
programmet verkligen hade den kvinnliga slagsida som jag fått i mina data gjorde jag en 
inventering av könsfördelningen bland lärare på BF vid två större gymnasieskolor. Det visade 
sig att andelen kvinnliga kärnämn eslärare på BF-programmet var 65 respektive 59 procent 
vilket visar på samma tendens även om siffrorna är något lägre än i mina data. 
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Tabell 5:2 Grundutbildning för kärnämneslärare, karaktärsämneslärare och 
lärare som både tjänstgör som kärn- och karaktärsämneslärare. 
(procent) 

Kärn Karaktärs Karaktärs- Samtliga Antal 
ämneslärare ämneslärare och lärare 

kärnämnes
lärare 

Barnavårdslärare 6 51 0 25 45 
Förskollärare 0 4 0 2 3 
Fritidspedagog 0 5 0 2 4 
Fritidsledare 0 3 0 1 2 
Idrottslärare 5 7 46 9 16 
Hushållslärare 1 4 0 2 4 
2-ämneslärare 57 1 23 32 58 
för gymnasium 
Annan 31 25 31 28 52 
utbildning 

Samtliga lärare 100 100 100 100 

Antal 95 76 13 184 

Mer än hälften av kärnämneslärarna har en tvåämneslärarutbildning för 
gymnasiet som grundutbildning. De flesta undervisar också i två kärnämnen. 
Inom gruppen annan eller andra utbildningar finns många olika variationer. 
Vissa har lärarutbildning men inte för de ämnen eller den tjänstgöring de har. 
Exempelvis finns här flera grundskollärare. Andra saknar lärarutbildning 
men har däremot en yrkesutbildning eller akademiska poäng inom det kun
skapsområde som de undervisar inom, som t.ex. miljöingenjör, civilekonom, 
ekonom, teologie kandidat, biolog. Sammantaget framkommer att de kärn
ämneslärare som arbetar på BF har en heterogen utbildningsbakgrund. 

Vilken grundutbildning har då de lärare som arbetar inom BF- pro
grammets karaktärskurser? Drygt hälften av karaktärsämneslärarna har 
barnavårdslärarutbildning som grund, för någon kombinerad med förskol-
lärarutbildning eller fristående akademiska poäng. De som har annan 
utbildning har kombinationer av olika yrkes- eller lärarutbildningar eller 
grundutbildningar med kompletterande utbildningar av skilda slag. En stor 
grupp är de som har en grundutbildning för förskole- och eller fritids
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hemsverksamhet. En mindre grupp är de som har en grundutbildning inom 
fritidsområdet medan en tredje grupp innehåller en mängd olika lärar
utbildningar eller kombinationer av utbildningar och studier inom vård, 
pedagogik eller service. 

Sammanställning av utbildningar och kombinationer av utbildningar, 
kurser och akademiska poäng som angivits av 23 karaktärsämneslärare och 
lärare som arbetar som kärn- och karaktärsämneslärare under alternativet 
annan grundutbildning 
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Grundutbildning inom Grundutbildning inom Grundutbildning inom 
forskole- fritidsverksamhet vård, pedagogik, service, 
fritidshemsverks. 

Förskollärare, 
gymnasielärare i 
samhällskunskap och 
barn- och 
fritidskunskap 
60 p psykologi 
80 p pedagogik 
Förskollärare, 
barnskötare 

Förskollärare, 
yrkeslärare 
i handel- och 
kontorsämnen 
Fritidspedagog 
60 p i Barn- och 
fritidskunskap 

Idrottspedagog 

Fritidsledarutbildning 

• Idrottstränare, 
alpinistutbildning 40 p 
pedagogik 

• Idrottslärare, 
fritidsledare 

• Vårdlärare, 
sjuksköterska/ 
barnmorska 

Lärare i social-
servicekunskap, 
akademiska poäng 
i statskunskap och 
juridik 
Grundskollärare, 
Montessorilärare 

• Lärarutbildning 
och tecken
språksutbildning 

• Fritidspedagogik och 
fil mag i pedagogik 

• Teleoperatör och 
musikterapi, steg 
1. 

• Barnskötare samt 
200 p i fristående 
kurser 

• Barnavårdslärare, 
förskollärare 

• Barnavårdslärare och 
håller på att läsa in ett 
ämne till 

• Metodiklärare inom 
förskoleverksamhet 

• Metodiklärare inom 
förskoleverksamhet 
och fristående kurser i 
psykologi, pedagogik 
och fritid 

• Hushållslärare 
samt 
akademiska poäng 
i samhällskunskap 

• Pedagogik A 

• 1-7-lärare, so-
ämnen och musik 

• Lärare i engelska 
och idrott- och 
hälsa 
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Karaktärsämneslärarna har uppenbarligen många olika grundutbildningar 
som i hög grad är inriktade mot yrkesområden som domineras av kvinnor. 
Den statliga styrningen från vård och omsorg mot fritid verkar åtminstone av 
lärarnas grundutbildning att döma inte fått särskilt stort genomslag vid 
rekryteringen av lärare. Men de flesta har minst tre års akademiska studier 
vilket svarar väl mot de krav som finns på kärnämneslärare. Många har 
sammanlagt 4-5 års högskoleutbildning. Att kärnämneslärarna däremot 
oftast är tvåämneslärare innebär att deras lärarutbildning totalt sett är längre. 
En tydlig skillnad är dock att karaktärsämnesläramas meriter finns inom den 
mindre statusfyllda delen av universitetsvärlden, nämligen lärarutbildning 
med inriktning mot kvinnliga områden som vård och socialt arbete. 

Många karaktärsämneslärare har inte heller tidigare arbetat i gymnasie
skolan utan har anställts i anslutning till att behovet av lärare på BF-
programmet uppstod. Vissa lärare med annan utbildning har tidigare arbetat 
inom gymnasieskolan men inte inom kurser med inriktning mot barn och 
fritid. Hushållslärare, vårdlärare, idrottslärare och lärare inom social 
servicekunskap är några exempel. En annan grupp är de som har akademiska 
poäng men saknar lärarutbildning. 

Sammantaget kan man alltså säga att både de käm- och karaktärs
ämneslärare som arbetar på BF-programmet har varierande utbildnings
bakgrund, men att detta i än högre utsträckning gäller karaktärsämneslärarna. 
BF-lärarnas gemensamma identitet stärks således knappast som en följd av 
att de har en gemensam utbildning. 

Arbetslivserfarenhet 

Programmet skall förbereda eleverna för arbete inom verksamhetsområden 
mot barn- och fritid. Karaktärsämneslärarna förväntas ha erfarenhet av dessa 
områden samtidigt som kämämneslärarna förväntas att färga in karaktärs
området i kärnämnena. Har då lärarna någon arbetslivserfarenhet att falla 
tillbaka på i det avseendet? Lärarna besvarade frågor om och i så fall vilken 
arbetslivserfarenhet de har. Många lärare, något fler karaktärsämneslärare, 
har angivit att de har annan arbetslivserfarenhet än arbetet som • ,.. 182 gymnasielarare. 

Men varken kärn- eller karaktärsämneslärare har i någon nämnvärd ut
sträckning erfarenhet av verksamhetsområden kopplade till barn- och fritids-
programmet, bortsett från att många karaktärsämneslärare har erfarenhet av 

Se bilaga 3. Tabell 5:2. Lärargruppernas arbetslivserfarenhet. 
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183 arbete i förskola eller fritidshem. Däremot har många både kärn- och 
karaktärsämneslärare erfarenheter från alla möjliga verksamhetsområden 
som t.ex tågservering, kontorsarbete, äldreomsorg och barnkoloni.184 

Arbetslivserfarenhet som direkt kan kopplas till BF- programmets verksam
hetsområden är således knappast märkbart. Däremot är den erfarenheten 
större hos karaktärsämneslärarna när det gäller vård, omsorg, skola och 
annan social verksamhet. Det här visar att inte bara deras grundutbildning 
utan också deras yrkeserfarenhet är knuten till kvinnoområden medan 
erfarenhet från fritidsområdet är mindre vanlig. Lärarnas professionella 
identitet kommer därför att överlappa med de sociala identiteter som formats 
av olika grundutbildningar och tidigare yrkeserfarenheter. Gemensamt för 
många är dock att allt detta har många traditionellt kvinnliga förtecken. 

Undervisningsskyldighet 

Enkätsvaren visar att skillnaderna mellan lärargruppernas undervisnings-
185 skyldighet är stora. Bortfallet blev stort på den här frågan eftersom många 

lärare svarade antal timmar per vecka. Några skrev också antal timmar som 
jag bedömer är beräknade utifrån 40- minuters lektioner. I stället för att dra 
den slutsatsen har jag valt att betrakta dem som bortfall. Materialet visar 
trots bortfallet tydliga tendenser. Majoriteten av kärnämneslärarna har en 
undervisningsskyldighet som omfattar 504 timmar medan majoriteten av 
karaktärsämneslärarna har 576 eller 648 undervisningstimmar under ett 
läsår. De som arbetar som både karaktärs- och kärnämneslärare finns jämnt 
fördelade mellan 504 och 648 timmar. Med undervisningsskyldigheten som 
mått hamnar karaktärsämneslärarna längre ner än kärnämneslärarna i 
gymnasieskolans hierarki. Det verkar som om gamla traditioner lever kvar 
här. De tidiga yrkesutbildningarna präglades kraftigt av yrkeslivet vilket 
bland annat innebar att antalet timmar per vecka och lektionspassens längd 
var högre än på de teoretiska utbildningarna. Motsvarande skillnader gällde 
också för lärarna, något som uppenbarligen ligger till grund för de stora 
skillnader i undervisningsvillkor som gäller. Jag återkommer till dessa 
förhållanden i kapitel sex. 

Se bilaga 3. Tabell 5:3. Lärargruppernas arbetslivserfarenhet inom BF-programmets 
verksamhetsområden. 
184 

Enkät nr 187. Kärnämneslärare. 
185 

Se bilaga 3. Tabell 5:4. Lärargruppernas undervisningsskyldighet i antal timma r per läsår . 
68 av 95 kämämneslärare, 45 av 76 karaktärsämneslärare och 8 av 13 karaktärs- och 
kämämneslärare har besvarat frågan. 
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HUR ÄR DET ATT ARBETA SOM LÄRARE PÅ PROGRAMMET? 

För att fa läramas egna beskrivningar av hur det är att arbeta på BF-pro-
grammet ställdes två öppna frågor. Den första frågan uppmanade de lärare 
som arbetade på flera program att beskriva vilka eventuella skillnader de 
upplevde i arbetet på BF-programmet jämfört med att arbeta på andra 
program. Den andra frågan bestod av tre delfrågor där samtliga lärare fick 
skriva vad de ansåg om programmet, om att vara lärare på programmet och 
hur det var att arbeta med eleverna på programmet. Frågornas öppna 
utformning gav i båda fallen möjlighet för lärarna att själva välja vad de 
upplevde som centralt att ta fasta på. Den första frågan, som efterlyste 
upplevda skillnader mellan att arbeta på BF och att arbeta på andra program 
har företrädesvis besvarats av kärnämneslärare, naturligt nog, eftersom de 
som regel arbetar på andra program vilket också ger möjligheter till 
jämförelse. 

Den andra frågan uppmanades samtliga lärare att besvara. De tre 
187 delfrågorna; att arbeta som lärare på BF-programmet, att arbeta med 

eleverna och synpunkter på själva programmet fick en ojämn svars
frekvens. Vid bearbetningen av delsvaren visade det sig att de i många fall 

190 överlappade varandra. Eftersom samtliga lärare uppmanats att besvara den 
här frågan fanns vid bearbetningen av svaren möjlighet att identifiera 

92 lärare har besvara t frågan . 74 kärnämneslärare, 11 karaktä rsämneslärare och 7 lärare 
som arbetar både som karaktärs- och kärnämneslärare. 
187 

55 av 95 kärnämneslärare, 62 av 76 karaktärsämneslärare och 10 av 13 karaktärs- och 
kärnämneslärare har besvarat delfrågan. Fördelningen blir då 55 kärnämnes- och 72 
karaktärsämneslärare eftersom två lärargrupper slås samman. 188 

54 av 95 kärnämneslärare, 64 av 76 karaktärsämneslärare och 11 av 13 karaktärs- och 
kärnämneslärare har besvarat frågan. Fördelningen blir då 54 kärnämneslärare och 75 
karaktärsämneslärare eftersom två lärargrupper slås samman. 
189 

47 av 95 kärnämneslärare, 63 av 76 karaktärsämneslärare och 7 av 13 karaktärs- och 
kärnämneslärare har besvarat frågan. Redovisningen består då av 47 kärnämnes- och 70 
karaktärsämneslärare eftersom två lärargrupper slås samman. 
190 

Fler karaktä rsämneslärare än kärnämneslärare har besvar at frågan. Flera olika skäl kan 
ligga bakom. En stor del av kärnämneslärarna hade redan tidigar e i enkäten besvar at frågan 
om skillnader mellan att arbeta på BF och att arbeta på andra program. Många kan ha upplevt 
att frågorna överlappat och ansett sig ha tömt sina synpun kter inom frågeområdet. Ett annat 
skäl kan vara att fråga n var den sista i enk äten. De frågor som låg närm ast före skulle enbart 
besvaras av karaktärsä mneslärare, vilke t kan ha inneburit att man inte uppmärksammat den 
sista frågan. Svarsfrekvensen varierar också inbördes mellan de olika delfrågorna. Färre lärare 
har besvarat delfrågan som handlar om programmet. Här kan man tänka sig att 
kärnämneslärarna inte alltid är insatt a i progra mmet som helhet oc h att de därför uppl evt det 
som mindre meningsfullt att ha synpunkter. Ett antal kärnämneslärare har också uttryckt att de 
har för kort erfarenhet av att arbeta på programmet för att uttala sig. 
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eventuella skillnader eller likheter i de olika lärargruppernas svar. För att 
förenkla presentationen och undvika upprepningar sammanförs svaren från 

191 de båda öppna frågorna. Vid bearbetningen av hela materialet från de två 
öppna enkätfrågorna visade sig svaren ha god överensstämmelse. Många 
svar handlar om eleverna och budskapet i svaren är detsamma. 

Paradis och slitgöra 

Lärarnas uttalanden när det gäller arbetet med eleverna visar på en verklighet 
som är full av ytterligheter. Uttryck som utmanande, berikande, intressant, 
roligt, levande, kreativt, utvecklande och bra är lika frekventa som tufft, 
krävande, slitsamt och urjobbigt. 

Det är både jobbigare och på sätt och vis roligare än i gamla vanliga 
sortens klasser, exempelvis naturvetare men jag skulle bli tokig av att 
bara ha BF. Det är så helt annorlunda än det jag ville och har utbildat 

• r- 192 mig for. 

Många, både positiva och negativa uttalanden kan k opplas till eleverna som 
193 personer och hur de fungerar i skolsituationen. En vanlig uppfattning är att 

eleverna är spontana, öppna, glada, utåtriktade, trevliga och lätta att komma 
nära. De tar i högre utsträckning än elever på andra program kontakt med 
läraren även utanför lektionstid och prioriterar oftare sociala aktiviteter 
framför lärande. 

Jag har arbetat med alla klasser sedan BF startade. Eleverna har under 
alla år varit mycket spontana och utåtriktade på BF. Eleverna på sam-
hällsvetarprogrammet är trots begåvning mycket tysta och in
bundna.194 

Att särskilja och dra en gräns me llan programmet, arbetet som lärare och eleverna är ofta 
hårfin och i vissa fall omöjlig, vilket också visar sig genom att många svar i de olika 
delfrågorna överlappar varandra. Samtidigt underlättas hanterin gen och presentationen av 
svaren genom denna uppdelning. 
192 

Enkät nr 46. Kärnämneslärare. 
193 

Se bilaga 3. Tabell 5:5. Positiva uttalanden kopplade till eleverna som individer och 
skolarbetet. 
194 

Enkät nr 33. Karaktärs- och kärnämneslärare. 
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Det sociala klimatet kännetecknas av spontanitet, verklighetsanknytning och 
god stämning och det är på ett sätt mer trivsamt och otvunget än vad som är 
fallet på teoretiskt inriktade program säger flera lärare. Som jämförelse har 
vissa också pekat på att samhällsvetenskapsprogrammet är mer strikt och 
traditionellt pedagogiskt och att eleverna på både samhällsvetenskaps- och 
naturvetenskapsprogrammet är mer resultatinriktade. 

Oh ja, himmelsvid skillnad, naturvetenskapsprogrammet är mer 
traditionellt. De vill ha kunskaper och betyg. De ställer upp på allt 
utan att bråka och de förstår abstrakta resonemang. På BF är inte 
lärandet viktigast, utan det sociala. De går inte med på vad som 
, , 195 
helst 

Elevernas öppna, glada och raka hållning skapar en fin atmosfär både socialt 
och för diskussioner i klassrummet, anser många. Elevernas sociala förmåga 
bidrar många gånger också till ett fint gruppklimat En del lärare menar också 
att eleverna för första gången trivs i skolan. Många har en negativ syn på 
skolan när de kommer till gymnasiet och flera saknar fullständiga betyg från 
årskurs nio. Lärarna menar att de trots det klarar av att hjälpa många att 
utvecklas i rätt riktning. En del elever gör enligt lärarna enorma framsteg, 
och de flesta trivs bättre nu när de går på BF. 

Att många av de här eleverna på olika sätt påtagligt utvecklas under de tre 
åren framhålls som en nödvändig stimulans för lärarna när arbetet är tungt. 
Trots en unik atmosfär på BF så är allting inte enbart positivt. Många elever 
liknas vid oslipade diamanter som under tre år skall formas, och det är ett 
arbete som kräver mycket. 

De lärare som arbetar på flera program har visserligen också de lyft fram 
elevernas sociala förmåga som något som utmärker BF-eleverna positivt, 
men det finns många svårigheter också. 

Enkär nr 46. Kärnämneslärare. 
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Tabell 5:3 Uttalanden om vad som skiljer arbetet på BF- programmet jämfört 
med arbetet på andra program när det gäller eleverna. 
Uttalanden om eleverna Antal uttalanden 
Fler lågpresterande 26 
Låg motivationsgrad 20 
Störande beteenden 17 
Inriktade mot sociala relationer 16 
Heterogena grupper 7 
Stor frånvaro 6 
Fler sociala problem 5 

Uttalanden om skillnader mellan att arbeta på BF- programmet jämfört med 
att arbeta på andra program besvarades företrädesvis av kärnämneslärare 
eftersom många karaktärsämneslärare enbart arbetar på BF. Men även i svar 
från samtliga lärare är tendensen uppenbar att svaren färgas av eleverna. 

De heterogena elevgrupperna gör det svårt att hitta en nivå som svarar 
mot olika behov. Vissa lärare menar att tempot och kraven sänks vilket 
bromsar de välmotiverade eleverna. Vissa elever uppvisar en negativ 
inställning till skolarbetet och uppträder störande. De är oroliga, stökiga, 
pratiga och okoncentrerade. Andra har svårigheter att passa tider, ta hänsyn 
och att ansvara för att ta med böcker, pennor och annat material. Samman
taget medför dessa beteenden att det blir svårt att genomföra traditionell 
undervisning på ett tillfredsställande sätt. Större frånvaro och skillnader i 
elevernas prestationsnivåer jämfört med elever på andra program påverkar 
enskilda elevers resultat, gruppens nivå och kraven på läraren. Några lärare 
pekar på den frustration som blir följden av att, som lärare, under så lång tid 
känna sig otillräcklig. En lärare som tidigare arbetat på barnskötar-
utbildningar menar att eleverna tar mer tid nu och att arbetet radikalt har 
förändrats. 

Nivån på undervisningen ligger under det jag tycker och tolkar de mål 
vi har med kursen. Samtidigt är det småsaker med tanke på att många 
elever har sociala och inlämingsvårigheter som är nog så viktiga att ta 
itu med. 

Se bilaga 3. Tabell 5:6. Negativa uttalanden om eleverna som individer och till skolarbetet. 
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Enkät nr 21. Kärnämneslärare. 
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Ständiga avbrott gör att tanken inte får "lyfta" som den skulle kunna vilket 
missgynnar de välmotiverade och ambitiösa e leverna. Ändå krävs en total 
närvaro i vaije undervisningssituation och flera lärare framhåller att det är 
nödvändigt att vara lyhörd och att snabbt ändra på undervisningen för att få 
det att fungera. "Peppa, berömma och skälla samtidigt" är krävande. 

Programmet är utvecklande men omfattande och svårt att greppa 

Lärarna menar att BF- programmet är bra, intressant och värdefullt, och flera 
är mycket positiva till programmets budskap och innehåll. Både karaktärs-
och kämämneslärare använder uttryck som viktigt, intressant, fantastiskt, 
dynamiskt, utvecklande. Samtidigt säger en del kärnämneslärare att de vet 
för lite om programmet för att uttala sig. 

Programmet värderas positivt både för samhället och för individen. 
Utveckling av självkänsla och social kompetens ses som en personlig 
vinning för eleven, men anses också i förlängningen som positivt för 
samhället. Att fostra ungdomar socialt och att lägga en teoretisk grund för 
dem som skall arbeta med människor ses som viktigt. 

Några framhåller att kombinationen av teori och praktik är bra. Den 
svarar mot flera av de behov eleverna har och främjar också inlärningen på 
ett bättre sätt än program som inte har praktik. Enligt vissa är programmet 
ändå knappast ett yrkesinriktat program, snarare ett teoretiskt. Det ger en 
mycket gedigen utbildning enligt flera lärare 

Ett mycket bra alternativ för elever som siktar på yrken där man 
jobbar med människor. Programmet är mer teoretiskt än vad ryktet 

199 
förtäljer. Många elever från teoretiska program skulle passa bra här. 

Det är ett svårt program som kräver tid och kraft för att klara av, och vissa 
antyder att det är ett bra program med ett bra innehåll men att det är "fel 
elever". Andra menar däremot att programmets innehåll och utformning 
passar både starka och svaga elever. Men uppfattningarna är långt ifrån 
samstämmiga. Brett och bra innehåll säger vissa, brett och ytligt innehåll 
säger andra. 

Även om en stor del av lärarnas uttalanden om programmet är positiva, 
finns också negativa uttalanden om både dess organisation, struktur, innehåll 

Se bilaga 3. Tabell 5:7. Positiva uttalanden om programmet. 
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Enkät nr 56. Kärnämneslärare. 
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och nivå.200 Programmets bredd och mångfald bidrar till bristande överblick 
och svårigheter att greppa helheten. De förändringar och revideringar 
programmet genomgått de senaste åren är bra, men de har samtidigt skapat 
turbulens och merarbete. Man efterlyser lugn och ro, så att man äntligen får 
landa. 

Att eleverna både är stimulerande och krävande skänker arbetsglädje 
samtidigt som arbetsbelastningen blir stor har framkommit mycket tydligt. 
Programmet rymmer många möjligheter samtidigt som det är alltför om
fattande och något spretigt. Hur upplever lärarna det då sammantaget, att 
vara lärare på programmet? 

Trevligt och utmanande men också krävande att arbeta som lärare på 
programmet 

Det är mycket trevligt, utmanande och utvecklande men också mycket 
krävande och arbetsamt att arbeta på BF -programmet, säger lärarna som 
svar på frågan hur det allmänt är att arbeta på BF-programmet. Uttryck som 
slentrian eller tråkigt förekommer inte. Trevlig arbetsenhet, bra lärarlag, 
bättre sammanhållning och kommunikation än på andra p rogram är exempel 
på flera positiva erfarenheter av arbetet på programmet. Att eleverna är 
utgångspunkt för arbetet och att helhetstänkandet i arbetet är berömvärt är 
ytterligare synpunkter. 

Flexibilitet och öppenhet för nya idéer anses som kännetecknande för 
karaktärsämneslärarna på BF-programmet som dessutom i några fall fram
hålls som mycket engagerade i eleverna. På det här programmet har lärar
arbetet, enligt en kärn- och karaktärsämneslärare, kommit längre eftersom 
lärarna där tar ett större totalansvar för eleverna och deras studier. Här finns 
utarbetade strategier för hur eleverna skall lotsas genom gymnasiet. 

Traditionell katederundervisning har på flera ställen ersatts med elev
aktiva arbetsformer och andra alternativa lösningar. Eleverna tvingar fram 
denna utveckling eftersom de inte vill eller orkar med långa genomgångar 
utan ställer krav på andra arbetsformer. Det som främst ses som orsak till det 
krävande och slitsamma arbetet är återigen alla de omotiverade elever och de 

203 elever som av olika skäl behöver särskilda insatser. Man måste ha fler 

Se bilaga 3. Tabell 5:8. Negativa uttalanden om programmet. 
Se bilaga 3. Tabell 5:9. Positiva uttalanden om att vara lärare på programmet. 
Enkät nr 122. Karaktärs- och kärnämneslärare. 
Se bilaga 5:10. Negativa uttalanden om att vara lärare på BF-programmet. 
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konkreta tillämpningar, och man måste variera arbetssättet och kontinuerligt 
motivera eleverna, något som gör att arbetsbelastningen blir tyngre på BF. 

Mera tungrott arbete på BF på grund av elevernas psykosociala status, 
dock mer otvunget än teoretiska program. Bättre kommunikation 
lärare emellan och struktur i läroprocessen. Friare arbetsformer med 

204 
eleven och lärandet i fokus. 

Några menar att klasserna är för stora med tanke på elevgruppens samman
sättning med många omotiverade elever, och därför finns det en risk att man 
successivt sänker ribban. 

Helt annorlunda än våra gamla utbildningar. Mycket svårare rent 
pedagogiskt att fa samtliga elever motiverade för studier. Det blir lätt 
att man sänker ribban för vaije år eftersom helst alla elever skall 
godkännas. 

Det har blivit värre menar en karaktärsämneslärare som tid igare arbetade på 
barnskötarutbildningen. Det är både utvecklande, utmanande, inspirerande, 
slitsamt, och frustrerande. En tungarbetad situation med hög undervisnings
skyldighet menar hon som har en tradition från de gamla yrkeslärarna. 
Samtidigt menar hon att det krävs mycket arbete med att fortbilda sig och 
hålla sig uppdaterad eftersom kurserna uteslutande är teoretiska och spänner 
om ett mycket stort kunskapsfält. Allt detta sliter hårt. 

Det är fruktansvärt arbetsamt och jag har tappat sugen. Det är för 
mycket arbete förutom undervisningen, för många sociala problem gör 
att man känner sig utsliten. Vi karaktärsämneslärare far göra allt 

206 
arbete exempelvis allt APU ansvar som är tungt. 

Även en del av kärnämneslärarna menar att elevernas behov måste beaktas 
först: man kan inte bara gå in och undervisa. Några kärnämneslärare tror 
däremot att de kanske har en ännu svårare situation ef tersom eleverna ofta 
redan sedan tidigare är omotiverade för deras ämnen. En och annan lärare 
funderar också över vilken roll man egentligen kan ha som lärare. 

204 
Enkät nr 33. Karaktärs- och kärnämneslärare. 

205 
Enkät nr 9. Karaktärsämneslärare. 

206 
Enkät nr 93. Karaktärsämneslärare. APU avser arbetsplatsförlagd utbildning. 
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Det framkommer att det är en svår roll att axla eftersom man måste spela 
många roller under en lektion: kurator, socialarbetare, upp fostrare, mamma, 
handledare och kunskapsförmedlare något som medför att man som en 
kärnämneslärare uttrycker de t, känner att man ofta inte når fram till ställda 
mål. 

ELEVER ISKOLSVÅRJGHETER 

Den stora andelen av elever i olika former av skolsvårigheter influerar påtag
ligt både kärn- och karaktärsämneslärarnas arbetssituation. Hur omfattande 
är dessa behov, i vilken utsträckning är elever i skolsvårigheter en belastning 

207 och slutligen; vilka åtgärder skulle rimligtvis kunna vara möjliga? Lärarna 
fick besvara frågor med både fasta och öppna svarsalternativ när det gällde 
elever i skolsvårigheter. 

Vilka är skolsvårigheterna? 

Lärarna uppmanades att göra ett överslag och bedöma vilka skolsvårigheter 
och hur frekventa dessa svårigheter var i deras elevgrupper på BF-pro-
grammet. Trots svårigheten och faran i att avgränsa olika svårigheter så gav 
jag fem alternativ som utgångspunkt, nämligen: Inlärningssvårigheter, läs-
& skrivsvårigheter, sociala svårigheter, koncentrationssvårigheter och låg 
motivation. Dessutom fanns möjlighet att under alternativet andra behov 
delge andra typer av behov som inte rymdes under de övriga givna 

- . 208 alternativen. 

Lärarna fick besvara ett antal frågor i anslutning till elever i skolsvårigheter. I 
enkätfrågorna användes begreppet elever med särskilda behov, ett uttryck som kritiserats 
eftersom det lägger en briststämpel på eleven i stället för att se det som ett pedagogiskt 
problem förknippat med skolan. Se kapitel 6 där detta delvis berörs. Valet av begrepp i 
enkäten har hämtats från skolverkets rapport Elever i behov av särskilt stöd. 
208 

Lärarna uppmanades att ange hur många elever de totalt undervisar och dessutom hur 
många elever i skolsvårigheter som de har inom var och en av de olika givna alternat iven. 
Avsikten var att uppgi fterna skulle ge underlag för att bedöma hur hög andel av eleverna som 
kunde tänkas befinna sig i skol svårigheter. Många lärare angav inte det totala ant alet elever. 
Dessutom fanns överl appningar eftersom flera lärar e menade att vissa elever represe nterade 
flera alternativ; både lågprestera nde, omotive rad och befann sig i en socialt problematisk 
situation! Härmed begränsades också möjligheten att använda data på det sätt som jag avsåg. 
Därför presenteras inte lärarnas skattning av hur många elever i skolsvårigheter som de har på 
BF. Svaren bekräftar ändå lärarnas tidigare uttalande n, nämligen att det på BF finns fler 
elever i skolsvårigheter än på många andra program. Lärarnas uppfattningar om hur de ser på 
sin situation när det gäller arbetet med elever i skolsvårigheter presenteras däremot. 
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De olika former av skolsvårigheter som lärarna anger är av fysisk, 
psykisk och social karaktär. Det stora flertalet av behov som lärarna ger 
exempel på är som regel mer eller mindre osynliga. Många gånger känner 
lärarna inte till dessa till en böljan eftersom de visar sig successivt. De lyfts 

209 heller inte fram, på grund av tystnadsplikten. Många problemkomplex 
överlappar varandra så att det inte är ovanligt a tt samma elever har många 
samverkande problem. Att avgöra vad som är orsak och verkan och hur man 
ska hantera en elev som är lågpresterande, har koncentrationssvårigheter och 
låg motivation är inte enkelt. 

En osynlig grupp är elever med psykiska besvär där vissa går i 
behandling eller i samtal hos kurator, psykolog via skolan, sociala myndig
heter eller genom PBU. Andra elever har diagnosen DAMP och en lärare 
berättar att de på BF-programmet har tre elever med ADHD-medicinering. 
I några klasser finns också elever som tillhör särskolan. Ytterligare en form 
av mer eller mindre identifierbar problematik som ger effekter i skolarbetet 
är familjeproblem, alkoholism i familjen och i några fall hos eleven, eller 
andra sociala svårigheter. Inte sällan visar det sig genom frånvaro, skolk och 
bristande motivation. Några lärare har erfarenheter av elever med ett särskilt 
stort behov av uppmärksamhet, elever som behöver bli bekräftade och sedda. 
En lärare säger att i en grupp av 80 elever finns 10 jagsvaga flickor "som tror 

213 att någon annan skall fixa deras liv." Sammantaget finns i varierande grad 
många elever i vaije BF- klass med någon form av problematik som 
beskrivits ovan. 

Vad som kan noteras är att kärnämneslärarna under var och ett av de 
olika alternativen angivit något högre antal elever i skolsvårigheter än vad 
karaktärsämneslärama gjort. Några har också uttryckt att det inte är enkelt 
att skatta elevernas status. Samtidigt visar svårigheten att skatta på den 
komplexitet som ligger i frågan och en annan lärare säger: "Tack för att du 

214 tog med den här frågan. Undra på att jag sliter, suck". 

Enkät nr 114. Kärnämneslärare. 
210 

PBU - Psykisk barn- och ungdomsvård. 
211 

DAMP - Dysfunction in Attention, Motor Control and Perception. En kombination av 
koncentrationssvårigheter och motoriskt perceptuella avvikelser. 
212 

ADHD - Attention Deficit, Hyperactive Disorder. 
213 

Enkät nr 17. Kärnämneslärare. 
214 

Enkät nr 28. Karaktärsämneslärare. 
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Àr elever i skolsvårigheter ett problem? 

Hur ser käm- och karaktärsämneslärarna på att ha elever i skolsvårigheter; är 
det problematiskt? 

Tabell 5:4 Läramas inställning till huruvida det är problematiskt att ha elever 
i skolsvårigheter i de BF-grupper de undervisar, (procent) 

Ja Delvis Nej Total Antal 
Kämämneslärare 51 41 8 100 92 
Karaktärsämneslärare 46 39 15 100 72 
Karaktärsämneslärare- och 54 31 15 100 13 
kärnänineslärare 

Samtliga lärare 49 40 11 100 

Antal 87 70 20 177 

Det stora flertalet lärare menar att det är eller delvis är ett problem att så 
många elever i BF- gruppen är i skolsvårigheter. Av de 73 lärare som 
kommenterat frågan har endast ett par uttryckt att det inte är ett problem. En 
av dessa säger att elevgruppen är så liten att det är möjligt att hinna med 
eleverna, trots att man i gruppen har elever i skolsvårigheter. En tredjedel av 
kommentarerna handlar om att det inte finns tid och ork till dessa elever i 
den utsträckning som är nödvändigt. Men svårigheten att räcka till gäller alla 
elever, man räcker inte till för de svaga men inte heller för att stimulera de 
duktiga. Både själva arbetsinsatsen att försöka spänna över alla dessa behov 
och omöjligheten i att klara av de kraven slukar enligt lärarna otroligt 
mycket kraft och energi. 

För lite resurser i relation till behoven är ett problem som återkommer 
frekvent i lärarnas kommentarer. Ett tiotal lärare, de flesta kärnämneslärare, 
menar at t de inte har kunskap eller förmåga att ta sig an dessa elever och 
skapa meningsfull inlärning. Det är svårt med traditionell k lassundervisning 
och känslor av otillräcklighet är vanliga. 

Vad kan då göras? Lärarna fick utifrån givna alte rnativ markera ett eller 
flera motiv till hur det skulle vara rimligt att hantera situationen. 

85 



Tabell: 5:5 Vilken eller vilka åtgärder ser lärarna som rimliga för elever i 
skolsvårigheter (procent) 

Kärnämneslärare Karaktärs- Karaktärs- Total 
ämneslärare och kärn-

ämneslärare 
Färre elever i vaije 
klass 

Lägre undervisnings 
Skyldighet 

Ge eleverna alter
nativ till 
gymnasiestudier 

Fler resurspersoner: 
kuratorer, assistenter 

Specialpedagogisk 
utbildning för alla 
lärare 

Här bör påpekas att lärarna kunde ange flera alternativ. Det innebär att 
enbart tendenser kan utläsas och tendenserna är också tydliga. Att ge elever 
alternativ till gymnasiestudierna prioriteras högst av de tre lärargrupperna 
och därefter färre elever i vaije klass. Även om samstämmigheten är relativt 
hög så finns skillnader mellan lärargrupperna. Karaktärsämneslärarna före
språkar i större utsträckning än kärnämneslärarna lägre undervisningsskyl
dighet och specialpedagogisk utbildning för alla lärare. Lärarnas kommen
tarer bekräftar eller förstärker i många fall på olika sätt det som redan finns i 
alternativen ovan. Eftersom det krävs individuella lösningar för eleverna är 
resurser i form av mer tid viktigt. Några menar att lönesättningen borde 
anpassas efter gruppernas svårighetsgrad. Nivågruppering och förlängd 
arbetsplatsförlagd utbildning för vissa av de berörda eleverna är andra 
förslag som framförs. 

72 79 

54 68 

90 80 

51 50 

38 63 

69 75 

39 59 

100 87 

15 48 

15 47 

86 



LÄRARGR UPPERNAS ARBETE I EN FÖRÄNDRAD LÄRARROLL 

De statliga kraven på lärarna har förändrats. Den reflekterande läraren skall 
i högre utsträckning än tidigare själv se vad som behöver uträttas och 
dessutom initiera genomförandet. En "professionell reflekterande lärare" har 
också fler olika uppgifter än en professionell "tekniskt rationell" lärare 
eftersom de i högre grad än tidigare aktivt ska utveckla sig själva och organi
sationen, samverka och utveckla arbetslag. Enligt Arfwedson har tidigare 
försök att förändra lärarrollen inte avspeglats särskilt påtagligt i lärarnas 
vardag och frågan är hur statsmakternas senaste försök har fallit ut. Tycker 
käm- och karaktärsämneslärarna att arbetet har förändrats? Samverkar man i 
arbetslag? Marknadsför man utbildningen och strävar man efter att utveckla 
sitt kunskapsområde genom exempelvis fortbildning? 

Vad innehåller lärararbetet? 

Ett arbetes innehåll är en viktig del i en professionell identitet. Lärararbete 
var länge närmast identiskt med undervisning men idag krävs mer av lärare 
än att enbart undervisa. För att ta reda på vad lärararbetet innehåller förutom 
undervisning fick lärarna besvara frågor om arbetsinnehåll och markera en 
eller flera uppfattningar om sin arbetssituation i relation till upplevda 
förändringar i arbetet. 

De flesta menar att arbetet har förändrats även om ett fåtal, något fler 
kämämneslärare än karaktärsämneslärare, anser att det inte skett några 
påtagliga förändringar. Den andel som är nöjda med skolsituationen är 
också mycket liten, bara tre procent, som framkom i tabell 5.6. 

Arfwedsson, Nyare forskning om lärare. 
216 

5,3% av kämämneslä rarna och 1,3% av karaktä rsämneslärarna anse r att lärararbetet inte 
förändrats särskilt mycket. 
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Tabell 5:6 Läramas uppfattningar om sin arbetssituation som en följd av 
förändrade förhållanden i skolan, (procent) 

Situationen Hinner Undervisningen Vill ha lägre 
är bra som ej med kommer i undervisnings
den är eleverna skymundan skyldighet 

Kärnämneslärare 3 46 60 57 
Karaktärsämneslärare 3 61 62 65 
Karaktärs- och kärn 0 54 69 100 
ämneslärare 

Samtliga lärare 3 53 61 63 

Eftersom lärarna hade möjlighet att ange flera svarsalternativ kan enbart 
tendenser utläsas av tabellen, vilket också är syftet. Tendenserna framstår 
tydligt eftersom mer än hälften av lärarna menar att undervisningen och 
eleverna blir lidande av alla andra arbetsuppgifter som kräver tid och 
engagemang. 

De lärare som har angivit att de har andra uppdrag i tjänsten uppmanades 
att kortfattat beskriva sina uppdrag. Lärarna fungerar som administratörer; 
schemaläggare, samordnare och vissa har även ett ekonomiskt ansvar. 
Många har dessutom arbetsuppgifter som är mer direkt kopplade till utveck
ling av skolan, programmet eller undervisningen som t.ex. program- och 
ämnesutveckling och utveckling av den arbetsplatsförlagda utbildningen. 
Andra uppgifter än undervisning tar mer tid än tidigare och många uttrycker 
också en kluven inställning till situationen. Även om det är positivt med 
större inflytande så medför överbelastningen att kvaliteten på arbetet blir 
ojämn, något som leder till frustration. 

Svaren speglar alltså inte bara entusiasm inför arbetets förändring utan 
också splittring, stress, trötthet och dåligt samvete, ibland med sjukskriv
ningar som följd. Några framhåller att det inte går att lägga på massor av nya 
arbetsuppgifter utan att ta bort andra uppgifter om det ska vara möjligt att 
genomföra ett seriöst arbete. 

Det verkar också som om spännvidden är stor mellan hur man på olika 
skolor har löst lärarnas förändrade arbetsinnehåll. Vissa lärare har en del av 
tjänstgöringen avsatt för vissa av dessa uppdrag medan andra inte har någon 
särskild ersättning. Den skillnad som ändå kan utläsas mellan kärnämnes-
och karaktärsämneslärama är att de senare oftare uppgivit att de har 
programansvar. I vissa fall preciseras programansvaret genom att olika upp
gifter räknas upp; man samordnar uppläggning av programmet, litteratur, 
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inköp, arbetsplatsförlagd utbildning, arbetslag etc., medan arbetet i många 
fall inte närmare preciseras. 

Lärarnas uttalanden tyder på att man tycker att utvecklingen går mot rätt 
håll. Man ser möjligheter i att ha flera arbetsuppgifter, men då måste andra 
uppgifter underlättas. Sänkt undervisningsskyldighet är ett återkommande 
önskemål. Några tycker att administrativ personal skulle kunna ta ansvar for 
en del uppgifter för att lärartid skulle kunna frigöras för elevarbete. 

Lärarna skall samverka både med eleverna och med andra lärare, bland 
annat för att översätta mål och konkretisera kriterier. Därför uppmanades de 
att skatta hur många timmar de i genomsnitt vaije vecka använder till samtal 
och diskussioner om elever i skolsvårigheter, planering och uppläggning av 
undervisningen, samtal kring mål och kriteriefrågor, övriga metodfrågor, 
lärarfunktionen, föräldrar och allmänna frågor kopplade till ekonomi, inköp 
etc. Flera betonar hur omöjligt det är att skatta, men de har ändå försökt. 
Spännvidden i svaren är mycket stor. Ett antal skriver ett genomsnitt på en 
halv timme eller en timme eller två timmar under var och ett av de olika 
alternativen. Den osäkerhet som skymtar i lärarnas svar tyder på att det stora 
flertalet inte kan identifiera tidsåtgång för olika uppgifter. Arbetet ser inte ut 
så, arbetsuppgifterna går in i varandra och samverkan sker på olika sätt. Allt 
detta speglar ett lärararbete fyllt av olika uppgifter som inte är avgränsade 
och som dessutom kan ha mycket olika utseende. Svårigheten att avgränsa 
arbetsuppgifterna tyder också på en försvagad klassifikation och på att 
lärararbetet utformas enligt principerna för en integrerad kod. I det avseendet 
framstår lärarna som generalister i högre grad än specialister. 

Krav på ämneskunskaper, undervisningsförmåga och social kompetens 

Många av de lärare som arbetar på flera program anser att det är mer slitsamt 
att arbeta på BF än på andra program, just på grund av eleverna. Krävs då 
andra kompetenser om man arbetar på BF? Lärarna besvarade frågor genom 
att skatta hur stora kraven är på lärare som arbetar på BF-programmet 
angående ämneskunskaper, undervisningsförmåga och social kompetens. 
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Tabell 5:7. Lärargruppernas skattning av krav på ämneskunskaper i arbetet 
på BF-programmet.(procent) 

Höga krav Medelmåttiga Låga 
krav krav 

Total Antal 

Kämämneslärare 19 56 25 100 89 
Karaktärsämneslärare. 57 37 7 100 76 
Karaktärs- och 39 62 0 100 13 
kämämneslärare 

Samtliga lärare 37 48 15 100 

Antal 65 86 27 178 

Lärare som arbetar med karaktärsämnen ser kraven på ämneskunskaper på 
BF som högre än vad kärnämneslärarna gör i sina respektive ämnen. Enbart 
fem karaktärsämneslärare anser att kraven är låga. Ingen av de lärare som 
undervisar i både karaktärs- och kärnämnen anser att ämneskraven är låga, 
medan 17 kärnämneslärare tycker att det är så. Ingen av karaktärsämnes
lärarna hade i sin grundutbildning ämneskunskaper som fullt ut svarade mot 
de breda kraven, något som kan förklara att de upplever högre krav på 
ämneskunskaper än kämämneslärama som har mer begränsade kunskaps
områden. 

När det gäller krav på undervisningsförmåga och krav på social kompe
tens finns en god samstämmighet mellan lärargrupperna. 

Tabell 5:8. Lärargruppernas skattning av krav på undervisningsförmåga, i 
arbetet på BF-programmet.(procent) 

Höga 
krav 

Medelmåttiga Låga krav 
krav 

Total Antal 

Kämämneslärare 80 19 1 100 89 
Karaktärsämneslärare 86 13 1 100 76 
Karaktärs- och kärn- 100 0 0 100 13 
Ämneslärare 

Samtliga lärare 84 15 1 100 

Antal 149 27 2 178 
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Tabell 5:9. Lärargruppernas skattning av krav på social kompetens i arbetet 
på BF-programmet (procent) 

Höga krav Medelhöga 
krav 

Låga krav Total Antal 

Kärnämneslärare 83 16 1 100 89 
Karaktärsämneslärare 99 0 1 100 75 
Karaktärs- och 100 0 0 100 13 
kärnämneslärare 

Samtliga lärare 91 8 1 100 

Antal 161 14 2 177 

Flera lärare framhåller vikten av kompetens inom alla dessa tre områden, 
ämneskunskaper, undervisningsförmåga och social kompetens. Lärargrupp
erna är i stort sett överens om att kraven på undervisningsförmåga och social 
kompetens är höga om man undervisar på BF. Många kommentarer stödjer 
också lärarnas uppfattningar, att social kompetens och god förmåga att 
undervisa är oumbärliga. Elevernas skiftande behov kräver enligt lärarna stor 
ansträngning och förmåga att motivera och engagera vilket bland annat 
kräver just social kompetens och undervisningsförmåga. 

De olika lärargrupperna undervisar i olika ämnen men undervisar samma 
elever på programmet och frågan är om de upplever att de har brister i 
relation till de krav som ställs för att undervisa på BF-programmet? 

Tabell 5:10. Lärargruppemas skattning av brister i den egna undervis-
ningsförmågan som försvårar arbetet på BF-programmet. (procent) 

Ja Delvis Nej Total Antal 
Kärnämneslärare 5 50 45 100 93 
Karaktärsämneslärare 4 43 53 100 75 
Karaktärs- och kärn 8 31 62 100 13 
ämneslärare 

Samtliga lärare 5 45 48 100 

Antal 9 82 90 181 

En överväldigande majoritet har inte eller åtminstone bara delvis bristande 
färdigheter i sin förmåga att undervisa som bidrar till att arbetet på BF-
programmet är problematiskt. Här är lärarna i stort sett eniga. Ungefar 
hälften av lärarnas kommentarer pekar mot att det är elevgruppens 

91 



217 sammansättning och status som bidrar till bristerna. Elevernas bristande 
motivation, skoltrötthet, dåliga bakgrundskunskaper och det faktum att vissa 
elever är lågpresterande framhålls av många lärare som avgörande. Det 
största problemet verkar vara elevernas skoltrötthet och ointresse, och enligt 
någon lärare kan nog ingen pedagogik helt lösa de problemen. 

Ett tiotal lärare ser dock bristerna mer kopplade till sig själva eftersom 
man inte anser sig ha utbildning för dessa uppgifter och eftersom man inte 
alltid hinner förnya sig. Lärargrupperna är eniga om att det krävs hög social 
kompetens och att det ställs höga krav på undervisningsförmåga om man 
arbetar på BF. Däremot är kraven på ämneskunskaper inte lika höga. 

Kompetensutveckling inom lärarkunskap 

Ytterligare en uppgift som intensifierats inom det utvidgade läraruppdraget 
är att lärare själva skall driva utvecklingen av både organisationen och av sig 
själva. Att fortbilda sig är en form av professionell utveckling som skulle 
kunna utgöra en grund för lärarnas identitet. 

Lärarna uppmanades att besvara frågor som handlade om både formell 
och informell fortbildning inom det område som alla lärare har gemensamt, 

218 nämligen undervisning: pedagogik och metodik. De skulle skatta hur 
omfattande eller arbetskrävande dessa fortbildningsinsatser varit och om de 
fått medel för denna fortbildning. Med formell fortbildning avsågs poäng-
givande kurser eller motsvarande inom metodik och pedagogik, således inte 
inom respektive lärares ämneskunskaper. 

Drygt hälften av det totala antalet lärare har genomgått formell fort-
219 bildning. Fortbildningens omfattning varierar mellan ett par poäng och 

upp till 60 poäng. En marginell skillnad finns mellan lärargrupperna. Karak-
tärsämneslärama har i något högre grad angivit att de fortbildat sig samtidigt 
som de i något lägre grad fått medel för fortbildningen. De flesta lärare har 

34 av 181 lärare har komment erat frågan om huruvida de upplever brister i sin under
visning. 
218 

Jag använder begreppen pedagogik och metodik utan att problematisera dem. Avsikten var 
att sätta lärarnas fokus på fortbildning inom den del av lärara rbetet som inte i första hand har 
med ämneskunskaper att göra. Jag har därför, för att underlätta, undvikit att använda begrepp 
som snarare skulle kunna skapa tvetydigheter som till exempel begreppet didaktik. 
219 

Se bilaga 3. Tabel l 5:11. Andel lärare so m genomgått formell fortbildning inom omr ådet 
pedagogik och metodik. 
220 

Se bilaga 3. Tabell 5:12. Andel lärare som fatt medel för formell fortbildning inom 
pedagogik och metodik. 
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dessutom genomgått kortare fortbildning i form av fortbildningsdagar eller 
kurser där innehållet varit förknippat med pedagogik och metodik.221 

Formell fortbildning kan på olika sätt kompletteras med informell fort
bildning. Här avses det som läraren kontinuerligt på olika sätt, mer eller 
mindre systematiskt studerar i syfte att förkovra sig i sitt arbete, alltså själv
studier. Det framgår inte några större skillnader mellan lärargrupperna.222 

Skillnaderna mellan lärargrupperna är alltså totalt sett inte särskilt stora i 
detta avseende och innehållet i och omfattningen av fortbildningen uppvisar 
stora variationer inom båda lärargrupperna. Vissa har läst kortare eller längre 
poängkurser i pedagogik eller psykologi. Många lärare, särskilt karaktärs
ämneslärare, har också genomgått kurser i problembaserad inlärning, PBL. 
Andra exempel på fortbildning är specialpedagogik, friskvårdspedagogik, 
projektledarutbildning, inlärningsstilar etc. Någon av de lärare som svarat 
nej menar att det inte är möjligt att fortbilda sig om man inte får medel. 
"Fortbildning måste göras utanför arbetstid. Anser inte att jag orkar detta".223 

Nätverksarbete kan också betraktas som en form av fortbildning och 
utveckling. Nätverk Norrland, det nätverk för BF-lärare som startades några 
år efter att programmet infördes utgör i den meningen en möjlighet till 
fortbildning med BF- programmet och dess frågor som gemensam bas. 
Ungefar hälften av karaktärsämneslärama och ett fåtal kärnämneslärare av 
de som besvarat enkäten, är medlemmar i nätverket. Karaktärsämneslärarna 
ser det som nödvändigt att BF-lärare har ett forum där det blir möjligt att på 
ett kollektivt plan utbyta erfarenheter och utveckla sitt eget arbete och 
programmet samt skapa möjligheter till samarbete mellan olika skolor. 
Andra menar att dessa möten kan bidra till att stärka identiteten hos BF-
lärarna och att därmed skapa möjligheter för dessa att bli en stark grupp. Det 
visar sig emellertid inte självklart att lärarna får medel från skolan för att 
delta i nätverket. 

Samverkan och arbetslag 

Den statliga styrningen mot arbetslag har flera motiv. Att nå konsensus för 
att organisera och genomföra arbetet ses som nödvändigt i ett decentraliserat 
målstyrt system. Det uppdrag som tidigare låg inom detaljregleringens 
koncept skall nu fullgöras bland annat via arbetslaget. 

Se bilaga 3. Tabell 5:13. Lärargruppemas korta fortbildning inom pedagogik och metodik. 
222 

Se bilaga 3. Tabell 5:14. Lärarnas informella fortbildning inom pedagogik och metodik. 
223 

Enkät nr 16. Karaktärsämneslärare. 
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Vissa skolor har inte ens påböljat organisation av arbetslag medan andra 
fullt ut arbetar i lag. Ungefar hälften av lärarna menar att de arbetar i 

224 gemensamma arbetslag. Lärarnas kommentarer speglar att arbetslags
arbetet ser olika ut och på många håll ligger i startgroparna. Starten är enligt 
vissa lärares uttalanden en aning trög, och man har svårigheter att hitta vägar 
för att kvalitativt utveckla arbetet. "Vi är på väg men har svårt för att hitta 
tider för att komma längre än till ett ytligt samarbete" 

De lärare som arbetar i arbetslag där både karaktärs- och kärnämneslärare 
ingår, uppmanades att skatta hur de tycker att arbetslagsarbetet fungerar. 
Kommentarer som speglar både positiva och negativa upplevelser av arbets
lagsarbetet kommer från både karaktärs- och kärnämneslärare. Flera 
uttalanden handlar om problem i organisationen, med schema, lokaler och 
framförallt om brist på tid och ork. Att karaktärsämneslärarna inte i lika hög 
utsträckning som kärnämneslärama anser att arbetet fungerar bra kan skönjas 
i kommentarerna även om skillnaderna mellan lärarkategorierna inte är 
särskilt stora. Vissa menar att man nästan lyckats sudda ut gränsen mellan 
kärnämnes- och karaktärsämneslärare och att man lyckats skapa en samsyn 
när det gäller programmål och arbetsmetoder. Andra berättar om svårigheter 
som har att göra med att karaktärs- och kärnämneslärarna har skilda 
traditioner och skilda förutsättningar. Man har ibland svårt att bygga broar 
till varandra. 

Nu inför diskussionen om undervisningsskyldigheten kommer gamla 
spöken fram om hur krävande vissa ämnen är, alltså den traditionella 
uppvärderingen av den gamla skolans teoretiska ämnen. En brott-

227 
ningsmatch som kommer att ta tid men som vi måste ta. 

Karaktärsämneslärare lyfter fram att just vid deras skola är lärare i vissa 
ämnen svårare att få till stånd samarbete med och några menar också att 
svårigheterna kan bero på att kärnämneslärare kan ha svårt att identifiera sig 
med programmet: "Som vanligt, karaktären som drar lasset. Kärnämnes-

228 läram inom vårt lag vill helst gå på i de gamla ullstrumporna". 

224 
Se bilaga 3. Tabell 5:15. Andel lärare som ingår i arbetslag där både kärn- och 

karaktärsämneslärare ingår. 
225 

Enkät nr 176. Kärnämneslärare. 
226 

Se bilaga 3. Tabell 5:16. Lärargruppernas upplevelse av hur arbetslaget fungerar. 
227 

Enkät nr 27. Karaktärsämneslärare. 
228 

Enkät nr 73. Karaktärsämneslärare. 

94 



De allra flesta som inte har påböijat arbetslagsarbete säger att de inte har 
229 hunnit även om de skulle vilja. Det beror delvis på arbetsbelastningen men 

också i vissa fall på en ointresserad skolledning. "Vi på BF har försökt få till 
stånd ett arbetslag, men andra berörda lärare vill att initiativet kommer från 

230 skolledningen och så har inte skett". 
Endast fyra lärare anser att lärarlag inte är bra. Några menar att de har 

utvecklat andra arbetsformer i stället, där vanligtvis ett par ämnen arbetar 
med ämnesövergripande projekt. Men även här framkommer att lärar
gruppernas skilda förutsättningar påverkar inställningen till arbetslagsarbete. 
Några kärnämneslärare påpekar att det kräver mycket att undervisa i två 
kärnämnen och att det dessutom blir svårt och arbetskrävande att passa in i 
arbetslag. 

Lärargrupperna vill alltså arbeta i lag och närmare två tredjedelar säger 
sig också göra det. Samtidigt visar kommentarerna att det som regel inte 
handlar om ämnesövergripande arbetslag där flertalet ämnen ingår utan 
kortare eller längre samverkan mellan ett par eller några ämnen. 
Kommentarerna visar också att det tar tid att utveckla arbetslag både mentalt 
och organisatoriskt. Det är organisationen, tidsbrist eller andra skäl som 
bromsar nästa steg. 

PROGRAMMETS STÄLLNING I GYMNASIESKOLAN 

Elev 1 BF- är längst ner ! 
Elev 2 Vi låg näst sist- HP låg sist 
Läraren ... Hur vet ni det? Vem har gjort den rangordningen? 
Elev 2 Naturarna! 
Elev 3 1 sta'når det IB och IC som är först och där är B F sist 
Läraren ... Skulle ni rangordna på det sättet också? 
Elev 3 Ja... 
Elev 4 Nej... 

231 
(Dialog i en BF-klass) 

Eleverna är medvetna om andras uppfattningar om programmet men själva 
värderar de programmet högre än så. Men då är det enligt min mening inte i 

229 
Se bilaga 3. Tabell 5:17. Lärarnas motiv till varför de inte arbetar i arbetslag. 

230 
Enkät nr 87. Karaktärsämneslärare. 

231 
Dialogen observerad es i samband med ett praktikbesök som jag gjorde i en BF-klass 

vårterminen 1997. 
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första hand fråga om att erövra högre kapitalvärden utan snarare att man 
trivs och därmed kan bekräfta och stärka sitt eget habitus inom den egna 
gruppen, utifrån andra värden. Det är också ofta via eleverna som lärarna 
direkt far signaler om att programmet har låg status. 

Ett av de problem som antyddes av både käm- och karaktärsämneslärare 
när de spontant fick tala om hur de såg på BF-programmet var att det fått 
dåligt rykte. Statistik visar också att antalet sökande till BF har minskat 
under senare år. Sökutvecklingen på de olika skolor som deltagit i enkät
undersökningen följer den nedåtgående trenden. Några skolor tar inte in 
elever inför läsåret 1999. 

Kärn- och karaktärsämneslärarna fick frågan om de ansåg att BF-
programmet har låg status. 

Tabell 5:11. Lärarnas uppfattningar om huruvida BF-programmet har låg 
status .(procent) 

Ja Delvis Nei Total Antal 
Kärnämneslärare 34 54 12 100 92 
Karaktärsämneslärare 41 46 13 100 76 
Karaktärs- och kärn 23 62 15 100 13 
ämneslärare 

Samtliga lärare 36 51 13 100 

Antal 65 93 23 181 

Flertalet anser att programmet har eller delvis har låg status. En uppfattning 
är att programmet har låg ställning i samhället bland dem som inte känner till 
programmet. Att arbeta med människor har ju låg status, säger en lärare, så 
är ju hela samhället. 

Många uttalanden om varför elevantalet sjunker och att statusen är låg 
handlar om strukturella orsaker som kan förknippas med det omgivande 

234 samhället och i vissa fall dess aktörer. En tung värderingsstruktur är den 
som gör att teoretiska studier ses som mer värdefulla än praktiska eller 
yrkesinriktade studier. 

Skolverket, Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck; Statistiska centralbyrån 
(1998). Utbildningsstatistisk årsbok. Stockholm: SCB. 
233 

Enkät nr 160. Kärnämneslärare. 
234 

70 av 184 lärare har ang ivit samhällsförändringar som orsak till nedgå ngen i sökfrek vens 
till BF. 
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Arbetsmarknaden spelar en stor roll anser många lärare. Att bam-
skötaryrket är borta och att kommunerna skurit ner resurser för verksamheter 
inom barn- och fritidsområdet är, enligt många lärare, en viktig orsak till 
minskande intresse. Eftersom det är oklart vad utbildningen leder till så blir 
det, enligt flera lärare, osäkra och studietrötta elever som söker. 

Andra orsaker har alltså att göra med programmets karaktär. Frågan om 
huruvida BF-programmet är studieinriktat eller yrkesinriktat skapar 
osäkerhet och påverkar elevernas val, menar en del. Avsaknad av profil, 
otydligt och alltför brett program är andra uttalanden. Nödvändigheten att 
enkelt kunna få högskolebehörighet till olika utbildningar med pedagogisk 
inriktning ses också som viktigt. Namnet bidrar, enligt många, till 
svårigheter att förstå vad det handlar om. Det sjunkande elevantalet kan 
också menar en del, ses som en naturlig följd av att programmet från böljan 
hade betydligt fler ansökningar i hela landet än vad man hade föreställt sig, 
vilket skulle innebära att sökbilden efterhand antagit sina rätta proportioner. 

Sammantaget pekar läramas uttalanden tydligt mot att det inte värderas 
högt att utbilda sig för att arbeta med människor och att detta förhållande 
manifesteras i brist på arbetstillfällen, låg lön och låg status. Att sedan 
massmedia och ibland andra befattningshavare inom skolan bidrar till att 
s kapa negativa bilder och ibland förstärker negativa föreställningar om 
programmet, gör enligt några lärare inte saken bättre. 

Programmets status inom den egna skolan upplevs också olika av lärarna. 
Vissa upplever hög status på den egna skolan. Andra har åtminstone inte 

235 märkt något som skulle tyda på något annat: "alla är ju lika viktiga" eller 
"det här är ju ett viktigt program där humanistiska värden prioriteras." 
Andra upplever däremot att de teoretiska programmen har hög status och att 
dessa också tydligt prioriteras på skolan. "Eleverna på BF har inte högsta 
prioritet när förbättringar och förändringar diskuteras." 

Det är bland annat eleverna som signalerar att programmet har låg status. 
Några lärare berättar att många elever har "hört" en hel del om programmet 
redan innan de kommer. Etiketteringar som "klipp- och klistra", "flum" 
och"låg nivå" är vanliga. Var har eleverna då "hört" dessa uttalanden? Elever 
från andra program, lärare som inte arbetar på programmet, grundskoleelever 
och ibland någon skolledare eller studie- och yrkesvägledare förstärker 
genom mer eller mindre medvetna signaler eller uttalanden den negativa 

235 
Enkät nr 159. Kärnämneslärare. 

236 
Enkät nr 178. Kärnämneslärare. 

237 
Enkät nr 168. Kärnämneslärare. 
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uppfattningen om programmet, allt enligt lärarna: "Kärnämneslärare och 
skolledare nedvärderar programmet, säger till eleverna ja, ja, du går ju på 

238 BF\" Att det förekommer att andra lärare uttrycker sig nedvärderande om 
programmet framkommer också i en del enkätsvar: "Det hela kan liknas vid 

239 en fritidsgård eller ett jättedagis." En annan lärare säger: "I vissa fall kan 
det handla om dålig fortbildning hos karaktärsämneslärare som gör att 
programmet inte motsvarar förväntningarna hos de elever som påböijat 
utbildningen."2"0 

Det har blivit en slasktratt för omotiverade elever, säger en karaktärs
ämneslärare. Stämpel som flumprogram med låg kravnivå gör att många 
elever som har intresse för programmet väljer samhällsvetenskaps
programmet i stället för att undvika ett lågstatusprogram med en enligt vissa 
rykten bristfällig studiemiljö. Ibland styr också föräldrar elevernas val från 
BF-programmet just på grund av dessa rykten menar en del. 

Vissa elever på programmet bidrar också själva enligt lärarna till att 
skapa det dåliga ryktet. Elever som sökt programmet i hopp om ett lågt 
tempo och frånvaro av teori möter en annan verklighet, där tempot är högt 
och den teoretiska nivån långt högre än de förväntat sig. Många elever tror, 
menar en kärnämneslärare, att BF-programmet är slappt- och de byter 
program eller slutar, eller strular när de upptäcker att det inte är så slappt 
som de tänkt sig. 

De här eleverna bidrar också till a tt det är svårt att hålla den teoretiska 
nivå som många lärare säger sig arbeta för. Flera uttalanden visar att status 
på olika sätt förknippas med teori. Programmets status skulle höjas om det 
bara blev mer teoretiskt, eller om omgivningen förstod hur pass teoretiskt det 
egentligen är! En kämämneslärare hävdar också att programmet har en 
oförtjänt låg status eftersom utbildningen är så pass teoretiskt kvalificerad. 

Flera lärare menar att alla, särskilt de som inte vet men ändå har åsikter 
om programmet, måste få klart för sig att programmet är helt i tidens anda. 
Det gäller att motarbeta alla fördomar som är i omlopp. De åtgärder som 
föreslås för att höja statusen är i linje med de synsätt som framkommit ovan. 
Att stärka möjligheten till vidare studier och att byta namn är några av de 
förslag som läggs. Några menar också att ett avståndstagande från släktskap 
med den tidigare bamskötarutbildningen är nödvändig eftersom arbete med 
barn har låg status. 

Enkät nr 81. Karaktärsämneslärare. 
239 

Enkät nr 164. Kärnämneslärare. 
240 

Enkät nr 132. Karaktärsämneslärare. 
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Den professionella identiteten är vanligtvis knuten till utbildningens 
status och en lågstatusutbildning påverkar naturligtvis hur lärarens självbild 
ser ut. Den status en utbildning har påverkar dessutom rekryteringen av 
elever och det här kan ur statussynpunkt bli en negativ spiral. 

Att informera om programmet och att marknadsföra dess kvaliteter är 
vad flera lärare ser som en möjlighet för att höja statusen och att vända på 
trenden mot ett vikande elevunderlag. Frågan är om det genomfors någon 
marknadsföring på de olika skolorna och vem som i så fall genomför 
denna?24' 

Kärnämneslärarna är i många fall medvetna om att programmet mark
nadsförs på skolan men deltar förklarligt nog oftast inte själva i 
marknadsföringen. En del kärnämneslärare svarar också att de faktiskt inte 
vet! De flesta karaktärsämneslärare deltar på ett eller annat sätt i 
marknadsföringen av programmet. Allt från enklare information i samband 
med föräldraträffar eller träffar för grundskolans elever till omfattande 
utåtriktade projekt tillsammans med eleverna förekommer. Många skolor 
låter eleverna informera och aktivt arbeta för att sprida kunskap och 
information om programmet. Vissa arbetar med informationsverksamhet för 
eller samverkan med kommunens olika organ och verksamheter. Ett 
omfattande arbete genomförs, enligt lärarnas utsagor. Ett fåtal menar att 
arbetssituationen inte tillåtit dem att arbeta särskilt mycket med information 
om programmet trots att det uppfattas som nödvändigt. 

När det gäller förbättringar av själva programmet menar flera lärare att 
inriktningar och profileringar kan tydliggöra programmet och locka fler att 
söka. Några förslag är att göra yrket attraktivt igen, höja statusen bland annat 
genom att arbeta tillsammans med de studieförberedande programmen och 
höja lönen för lärarna. Andra förändringar som föreslås handlar om att 
utveckla framgångsrika organisatoriska och metodiska lösningar med tanke 
på att eleverna är så heterogena. Många olika förslag framkommer. Några 
säger att man bör sänka ribban, de lågpresterande måste ju få ha sin takt. 
Man bör vidare minska de teoretiska inslagen, öka de praktiska inslagen och 
undervisa mer i gammal form. Förslag till skilda vägar för olika elever 
föreslås också. Några lärare menar också att vissa BF-elever borde få 
möjlighet till både en praktisk och en teoretisk väg. Andra lärare har helt 
motsatta förslag om att höja ribban, strama upp, ställa högre krav, skärpa 

Se bilaga 3. Tabell 5:18. Lärarnas uppfattningar om huruvida BF-programmet 
marknadsförs vid olika skolor. 
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antagningen till programmet, således en allmän uppryckning och att också ge 
fler möjligheter till kärnämnesval. 

Det stora flertalet tror, trots det vikande elevunderlaget och programmets 
242 låga status, att programmet absolut har en framtid. Övervägande delen 

säger att det verkligen behövs i framtiden för de elever som behöver tid att 
mogna. Det innehåll och de arbetssätt som används på programmet passar 
bra för dessa och dessutom för de elever som i första hand har som mål att 
arbeta med människor. Utbildningen kan också utgöra en bra grund för 
vidare studier. Med så många nöjda elever och så många engagerade lärare 
och med ett innehåll som så många är intresserade av, kan man, enligt flera 
lärare, inte hitta argument för att inte ha kvar programmet. Några menar 
också att det alltid kommer att behövas arbetskraft inom kommunen trots att 
arbetsmarknaden inom kommunernas barn- och fritidsverksamhet just nu är 
dålig. Vissa anser att en tydlig profil antingen med inriktning mot studier 
eller med inriktning mot yrkesverksamhet skulle öka framtidsutsikterna. 

Ett fåtal lärare är skeptiska, och några menar att programmet främst är till 
för elever som är omotiverade, att de också skall kunna få ha ett bra 
program. Andra elever som skall studera vidare kan lika gärna gå på 
samhällsvetenskapsprogrammet. 

SAMMANFATTNING 

Avslutningsvis skall jag sammanfatta de likheter och skillnader mellan 
lärarkategorierna som kan utläsas av resultatet. Jag vill understryka att mina 
resultat visar den bild jag fått fram av de 184 enkäter som jag bearbetat. 
Resultatet är således inte med säkerhet representativt varken för Norrland 
eller för landet som helhet, men eftersom bilden i många avseenden är 
relativt entydig finns skäl att tro att så är fallet. I andra fall går 
uppfattningarna isär, vilket tyder på att lärarna och deras arbete har många 
sinsemellan unika drag. 

Lärarnas arbetsfält ser olika ut: Kärnämneslärarna arbetar på flera 
program och har oftast flera kärnämnen medan karaktärsämneslärarna 
oftast enbart arbetar på BF och oftast bara har ett ämne, karaktärsämnet på 
BF. 

Kön. Majoriteten, 66 procent av kärnämneslärarna och 80 procent av 
karaktärsämneslärarna på BF- programmet är kvinnor. 

242 
Se bilaga 3. Tabell 5:19. Har BF-prog rammet någon framtid? 72 av de 176 lärare som 

besvarat frågan har kommenterat den. 
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Ålder. Kärnämneslärarnas ålder har en större spännvidd, från 20 till 65 
år, medan majoriteten av karaktärsämneslärarna är mellan 41 och 60 år. 

Grundutbildningen bland samtliga lärare framstår som heterogen och 
detta gäller i särskilt hög grad karaktärsämneslärarna. 

Arbetslivserfarenhet Lärarna har i allmänhet god erfarenhet av annan 
arbetslivsverksamhet, dock inte av de verksamhetsområden som är knutna 
till BF- programmet förutom inom området barnomsorg. 

Undervisningsskyldighet Karaktärsämneslärarna har överlag betydligt 
högre undervisningsskyldighet än kärnämneslärarna. Majoriteten av kärn
ämneslärarna har 504 timmar medan majoriteten av karaktärsämneslärarna 
har mellan 576 och 648 timmar 

-Det finns tydliga skillnader i arbetet på BF jämfört med arbetet på andra 
program, menar de lärare som arbetar på flera program och kan göra 
jämförelser. Skillnaderna i arbetet har framförallt att göra med elevgruppens 
sammansättning. 

-Det är trevligt och utmanande men mycket arbetsamt a tt arbeta på BF. 
Både de positiva och negativa synpunkterna handlar mest om eleverna. Båda 
lärargrupperna menar att eleverna är sociala och lätta att komma nära men 
ojämna och mindre skolmotiverade som grupp i jämförelse med elever på 
andra program. 

-Lärararbetet har förändrats. Man har fler arbetsuppgifter än förr, vilket 
innebär att man inte hinner med eleverna och undervisningen i den 
utsträckning som man skulle vilja. Det är dessutom omöjligt att skatta hur 
lång tid olika arbetsuppgifter tar eftersom arbetsuppgifterna flyter ihop. 

-Arbetslag är bra och ungefar 70 procent av båda lärargrupperna arbetar i 
arbetslag där både kärn- och karaktärsämneslärare ingår. Formen av arbets
lag framgår inte alltid men variationerna verkar vara många. Många av de 
som inte arbetar i lag menar att man bara inte hunnit utveckla arbetslag. 

-Arbetet på BF ställer höga krav på undervisningsförmåga och social 
kompetens samtidigt som kraven inte är fullt lika höga när det gäller 
ämneskunskaper. Här skiljer sig lärarnas uppfattningar åt. Karaktärsämnes
lärarna anser i högre grad än kärnämneslärarna att även ämneskraven är rätt 
så höga, vilket delvis kan bero på lärargruppernas grundutbildningar och 
skilda villkor. Ämnet barn och fritid är mycket omfattande och har en stor 
bredd. 

-Lärarna anser överlag inte att arbetet på BF-programmet försvåras av 
brister i den egna undervisningsförmåga. Däremot menar ungefar hälften att 
elevgruppens sammansättning bidrar till att undervisningen ibland blir 
bristfällig. 
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-Det framkommer inte några större skillnader i omfattning av de båda 
lärargruppernas fortbildning inom området pedagogik och metodik. Karak
tärsämneslärarna anser att de i något högre utsträckning själva fått fortbilda 
sig genom bland annat självstudier. Företrädesvis karaktärsämneslärare är 
medlemmar i barn- och fritidslärarnas Nätverk Norrland som också kan ses 
som en form av fortbildning. Även ett mindre antal kärnämneslärare är 
medlemmar i nätverket 

-Lärarna menar att antalet elever i olika former av skolsvårigheter är högt 
och det stora flertalet menar också att detta är ett problem. 

-Båda lärargrupperna tycker att elever som är omotiverade borde ges 
alternativ till studier. Färre elever i vaije klass är ett annat önskemål. 
Karaktärsämneslärarna framhåller i högre grad vikten av att alla lärare skall 
ha specialpedagogisk utbildning och i något högre grad nödvändigheten i att 
fa lägre undervisningsskyldighet. 

-Programmet har låg eller delvis låg status menar flertalet. Det faktum att 
sökfrekvensen till programmet minskar ser många som ett strukturellt 
samhällsproblem: det är låg status att arbeta med människor och sam
hälleliga belöningsstrukturer sätter teori framfor praktik. Andra menar att 
orsaken har att göra med eleverna, eftersom många omotiverade finns på 
programmet. Ryktet om ett flumprogram har skapat en negativ spiral. Även 
andra lärare och befattningshavare vid skolorna, särskilt de som inte känner 
till programmet, sprider den uppfattningen. 

-Karaktärsämneslärarna marknadsför i hög grad programmet och båda 
lärargrupperna tror absolut att programmet har en framtid. 

Avsikten med att låta både kärnämneslärare och karaktärsämneslärare 
besvara en del av enkäten var att se eventuella likheter och skillnader mellan 
de två lärargrupperna. Eftersom lärargrupperna har olika ramar och 
erfarenheter både när det gäller utbildning och arbetssituation så innebär det 
att skillnader i uppfattningar mellan de båda lärargrupperna kan bidra till att 
nyansera förståelsen för olika fenomen medan samstämmiga uppfattningar 
kan bekräfta och stärka andra företeelser. De delar av resultatet som är 
särskilt intressanta för förståelsen av karaktärsämnesläramas arbete vävs 
därefter in i den sammanfattande diskussionen i kapitel 9. De följande 
kapitlen kapitel sex, sju och åtta skall enbart fokusera karaktärsämneslärarna 
och deras arbete. 
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6. Grunden för professionell status 

De två följande kapitlen, kapitel sex och sju handlar enbart om 
karaktärsämneslärarna. Data har hämtats från enkätsvar och från datainsam
lingen i anslutning till skolverksprojektet. Liksom i det föregående kapitlet 
redovisar jag svaren från de 76 karaktärsämneslärama (ka) och svaren från 
de 13 lärare som arbetar som både karaktärs- och kärnämneslärare (ka-kä) i 
vissa fall separat och i andra fall genom att sammanföra dem. På samma sätt 
använder jag också förkortningarna inom parentesen ovan. 

I det här kapitlet presenterar jag först de tio lärare som deltagit i skol
verksprojektet genom deras egna berättelser om sig själva. Gruppen barn-
och fritidslärare beskrivs och analyseras; hur de blivit den grupp de är och 
hur de socialiseras in i sin lärarroll som en följd av tidigare erfarenheter och 
de förutsättningar de har i sitt arbete. Fokus riktas mot det kunskapsområde 
de ansvarar för, det marknadstänkande som delvis infiltrerar gymnasieskolan 
samt de diskurser och diskursiva praktiker som lärarlagsarbetet ingår i. 

EN PRESENTATION A V DE LÄRARE SOM MEDVERKAT I 
SKOL VERKSPROJEKTET 

De fyra skolor som deltagit i skolverksprojektet finns i tre olika norrlands
län. Som tidigare sagts valdes skolorna så att de skulle representera olika 
storlek, traditioner och en viss geografisk spridning. Därigenom bör lärarna 
ingå i skolkulturer med skilda karaktärsdrag. 

Beskrivningen av skolorna och lärarnas berättelser om sin egen skolgång 
och väg till läraryrket kan tjäna som en ram för läsaren men bidrar också till 
förståelse för deras arbetssituation och för de val och de handlingar som de 
gör i sitt arbete. 

Skolorna skiljer sig åt med avseende på hur länge de funnits till som en 
gymnasieskola. En av skolorna är liten och nyetablerad, och den har därför 
inte någon historisk tradition att falla tillbaka på. Man organiserar arbetet i 
arbetslag och i ämnesövergripande projekt. I de andra tre skolorna är 
traditioner från den gamla uppdelningen av teoretiska och yrkesinriktade 
utbildningar tydliga, vilket ger sig tillkänna i organisation av lokaler, 
grupperingar av lärare och sätt att organisera utbildningarna. Det finns också 
skillnader mellan större och mindre skolenheter. De stora skolenheternas 
svårigheter handlar om att organisatoriskt utveckla arbetslag, hantera stora 
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elevgrupper och se till att dessa far tillgång till praktikplatser. De mindre 
skolenheterna har mer lätthanterliga elevgrupper. I vissa fall är dock grupp
erna alltför små för att de på längre sikt ska kunna vara ekonomiskt 
bärkraftiga. De små skolenheterna brottas med just denna problematik även 
om alla skolor har berörts av att sökfrekvensen till programmet dalat. 
Skolorna som bara flyktigt presenterats här utgör lärarnas arbetsplatser och 
skymtar någon gång i beskrivningar och analyser av lärarnas arbete. 
Närmare än så kommer inte skolorna att beröras i arbetet framöver. 

De tio lärare som arbetar med karaktärsämnen i barn- och fritids-
programmet och som deltagit i projektet, är alla i trettio- fyrtioårsåldern. 
Flertalet har arbetat på barn- och fritidsprogrammet alltsedan det startades på 
respektive skola. Trots att de har olika utbildningar och erfarenheter så finns 
också många gemensamma nämnare. Ingen av lärarna verkar ha haft några 
större krav på sig hemifrån att skaffa sig en högre utbildning. De flesta 
menar att föräldrarna inte haft någon avgörande betydelse för studie- och 
yrkesvalet: det stod dem i stort sett fritt att välja. De flesta har gått 
yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Flera avbröt sina gymnasiestudier 
eftersom de inte trivdes och böljade därefter på någon annan utbildning, som 
bättre svarade mot deras intressen. 

Ingen av lärarna hade läraryrket som ett drömyrke, och flertalet hade 
egentligen ingen uttalad yrkesdröm. Deras väg mot läraryrket var därför rätt 
så krokig. Förutom sökandet efter en "passande" utbildning har många också 
prövat på flera olika arbeten och sysselsättningar. Lärarnas väg till studier 
och yrkesval verkar vara långt från de strategier som kan kopplas till 
högstatusyrken och instrumentelit färgade utbildningar. I stället har deras 

243 strategier en mer flexibel och informell form. Även om föräldrarna inte 
styrt särskilt mycket så antyder flera att de fatt råd av studie- och 
yrkesvägledare som tipsat om eller varnat för utbildningar utifrån tradi
tionella tankemönster. 

Med arbetarbakgrund och med viss handledning från en syokonsulent 
så blev det fordonsprogrammet, men det var inte rätt. Jag hade valt fel 
och visste att jag inte skulle vilja arbeta med det här hela livet så jag 
gick därefter fyraårig teknisk utbildning på kommunal vuxen-

Deras strategier skulle kunna liknas vid vad Karin Rönnerman kallar "horisontella 
karriärkoncept" som ofta förknippas med kvinnors sätt att göra karriär. Rönnerman, Karin 
(1997). "The Primary School Teacher" 
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utbildning. Här vaknade mitt humanistiska intresse eftersom vi läste 
244 

psykologi och ergonomi. 

Flera fick under gymnasietiden möta lärare som gjorde starkt intryck och 
som längre fram fick betydelse för studie- och yrkesvalet. Dessa modeller 
arbetade med människor inom traditionellt kvinnliga utbildningar. De kom i 
några fall att fungera som mentorer och utgjorde for flera av mina informan
ter en brygga över till yrket. 

Ingen stöttade min yrkesdröm att bli veterinär trots att jag gick ut med 
4,2 i medelbetyg från årskurs nio. Hemma såg man det väl inte så 
viktigt att flickor utbildade sig och SYO-konsulenten sa; "Är det 
verkligen det du vill? Är du säker på att du inte bara vill klappa 
hästar?" När jag inte fick möjligheten ville jag ingenting, tonårs-
krisade men började på konsumtionslinjen men vantrivdes vaije minut 
och slutade efter ett år. Den strimma av intresse som ändå gripit tag i 
mig var den barnavårdslärare vi hade under vissa timmar då vi läste 
om människors utveckling och psykologiska frågor. Det var intressant 
men mest var jag nog fascinerad av läraren, hon var inspirerande och 
intressant, utan henne hade jag aldrig halkat in på den här banan. Nu 

245 
böljade jag på vardlinjens barn- och ungdomsgren. Det var helt rätt. 

Många berättar således om strategier och ett sökande som verkade styras mer 
av deras upplevelser av vad de själva ville, vilket de så småningom insåg var 
att arbeta med människor: "jag hamnade fel först på fordon sedan på tekniskt 
gymnasium... men så böljade jag få fyror och femmor i humanistiska 

246 ämnen... det var ett uppvaknande." För samtliga framstår alltså arbetet 
med människor som det centrala men att det sedan blev lärare var för många 
en tillfällighet. 

Att gamla tankemönster haft betydelse för lärarnas väg till yrket är tydligt 
både när det gäller klass och kön. Flickans dröm om att bli veterinär och ett 
högstatusyrke, realiserades inte, något som föranledde högljudda protester. I 
stället blev hon barnskötare och därefter bamavårdslärare. Frågan är hur 
eleven skulle ha blivit bemött om det varit en pojke från medel- eller 
överklass som uttryckt sin önskan att bli veterinär? Både kön och klass 
spelade förmodligen också roll när "arbetarpojken" hänvisades till tvåårig 

Intervju. 1998-08-11. 
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Intervju. 1998-09-28. 
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Intervju. 1998-08-11. 
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verkstadsteknisk linje. Han som efterhand insåg att han egentligen ville 
arbeta med människor gick både verkstadsutbildning och fyraårigt tekniskt 
gymnasium innan han förstod att psykologi och pedagogik var hans arena. 
En annan lärare avråddes av studie- och yrkesvägledaren, på grund av sina 
höga betyg att söka vårdlinjen eftersom det verkade uppfattas som "slöseri" 
med så fina betyg. Flera uttalanden visar hur försök gjordes för att mota in 
dessa ungdomar i traditionella fållor som en följd av klass- och könstill
hörighet men också hur de själva styrde sig åt det hållet. 

Flertalet av lärarna har erfarenheter från många olika arbetsområden, 
flera inom yrken där de har sin grundexamen. I stort sett samtliga har en 
pedagogisk yrkesutbildning motsvarande minst 120 högskolepoäng. Några 
av lärarna har två pedagogiska högskoleutbildningar. Lärarnas grundut
bildningar är sammantaget förskollärare, fritidspedagog, fritidsledare, me
todiklärare, friluftslärare, gymnasielärare i samhällskunskap/barn- och 
fritidskunskap, lärare i handel- och kontor, hushållslärare och tre barnavårds-
lärare. Dessutom har flera av dem ytterligare akademiska poäng främst i 
pedagogik och psykologi. Dessa tio "skolverkslärare" har alltså en liknande 

247 fördelning av grundutbildning och yrkesarbete som den grupp av BF-
lärare som besvarat enkäten. 

Läramas vägar till läraryrket varierar alltså men alla känner tillfreds
ställelsen över att slutligen fatt möjlighet att arbeta med människor. I stort 
sett trivs lärarna med arbetet på programmet. De tror på vad de gör. Det 
innebär ändå inte att de självklart tror att de kommer att arbeta inom 
programmet för all framtid. Några av lärarna uttrycker sig så här: 

... min egen framtid på programmet är osäker. I grunden trivs jag med 
arbetet med ungdomar. De senaste årens slit med programmet i en 
gammal organisation som inte klarat av att möta allt det nya, har gjort 

248 
att jag mer och mer på allvar söker efter något annat... 

... jag trivs med mitt arbete och de utmaningar det innebär. Däremot är 
vissa anpassningar nödvändiga. Att utveckla nya arbetsmetoder kräver 
mindre grupper för att de skall kunna bli bra. Att ha 30 i en klass går 
utomordentligt bra om man skall ha genomgång, skriva på tavlan och 
arbeta med OH. Många andra metoder kräver färre elever om de skall 

Informationen hämtad ur de tio lärarnas berättelser. 
248 
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kunna ha kvalitet. Det är väl dylika anpassningar som kan påverka 
249 

huruvida jag kan tänka mig att vara kvar. 

... socialt trivs jag, tycker att kursernas förvirring knäcker mig och 
ibland känns det som om elevarbetet bränner ut mig, så hur framtiden 

250 
ser ut vet jag inte... 

... trivs med mitt arbete, mycket inspirerande och meningsfullt, men 
slitsamt, så fastän jag även i fortsättningen vill arbeta med människor 
så är det inte säkert att det just är på den här stolen... 

EN LÄRARGRUPP BLIR TILL 

Inom den sociologiska professionsforskningen är frågan om vem som har 
rätt att utöva yrket en grundbult. Ett kriterium för en fullvärdig profession är 
ju att yrkeskårens medlemmar har lyckats upprätta yrkesmonopol så att 
endast personer med viss utbildning, ibland kombinerad med en mer eller 
mindre officiell yrkeslegitimation, tillåts utöva yrket. I den meningen utgör 
läraryrket långt ifrån en profession, men det är värt att notera att olika lärar-

252 organisationer ändå strävat i den riktningen för att uppnå professionsstatus. 
Hur gick det då till när kåren av barn- och fritidslärare formerades? Vilka var 
kriterierna för att bli anställd som karaktärsämneslärare inom BF-
programmet? 

I samband med att programmet startade försökte man från centralt håll att 
uppskatta behovet av karaktärsämneslärare på BF programmet. Man 
konstaterade: 

Beräkningen pekar på en kraftig brist på lärare i barn- och 
fritidsämnen. Vilken utbildning dessa lärare skall ha har vi inte kunnat 
specificera. Eleverna på BF ska kunna välja mellan kurser av mycket 
olika innehåll, varför det kan komma att behövas flera olika 
kompetenser för att tillgodose behoven. 

Intervju. 1998-09-28. 
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Intervju. 1998-08-15. 
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Intervju. 1998-09-22. 
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Skog-Ostlin, Kerstin (1999). "Att vara lärare - bilder ur två traditioner". Utbildning och 
demokrati, vol 8, nr 2, 33-56. 
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Det var således en vidöppen fråga vilka lärare som skulle svara för BF-
programmets karaktärskurser. Det decentraliserade universitets - och hög
skolesystemet innebar att ansvaret för att inrätta utbildningar för dessa lärare 
låg på högskolorna själva. Inga direktiv i den vägen utfärdades från centralt 
håll, vilket i praktiken innebar att om ingen högskola tog initiativ och 
utformade en utbildning för lärare i barn- och fritidskunskap skulle inte 

254 heller några formellt utbildade lärare finnas framöver. Kanske förlitade sig 
staten på att marknadskrafterna skulle tvinga fram utbildningsprogram för 
BF- lärarna eller kanske var det ett uttryck för att staten under årens lopp 

255 visat ett mycket ljumt intresse för att lösa yrkesutbildningarnas lärarfråga. 
På lokal nivå måste lärarfrågan ändå lösas, och de frågor som skol-

ansvariga ställdes inför var: Vilka kompetenser skulle behövas? I vilken 
utsträckning skulle lärare som redan fanns anställda inom den kommunala 
gymnasieorganisationen kunna nyttjas? I vilken utsträckning skulle lärare 
från den gamla barnskötarutbildningen kunna anställas? Skulle andra person
er från kommunernas barn- eller fritidsverksamheter kunna knytas till 
programmet? Och hur många lärare skulle behövas? Kommunerna löste 
frågan på olika sätt och vägen til l BF-läraryrket för de lärare som besvarat 
enkäten framgår av följande tabell. 

Tabell 6.1 Anställningsväg för karaktärsämneslärare och de lärare som 
arbetar både med karaktärs- och kärnämnen. (Antal ) 

Karaktärsämneslärare Karaktärs- och 
kärnämneslärare 

Fanns redan anställd vid skolan 34 6 
Fick arbete via 0 0 
arbetsförmedlingen 
Fick arbete via annons 22 2 
Blev kontaktad av 15 3 
skolledningen 
Blev tillfrågad av annan lärare 8 2 
Blev "överförd" från 5 0 
landstinget 

De två utbildningsorter som under 1980-talet utbildat bamavårdslärare, Göteborg och 
Umeå, hade nu delvis avvecklat dessa. I stället startades på de två utbildningsorterna 
tvåämneslärarutbildning för gymnasielärare där ett ämne var bam- och fritidskunskap. 
Eftersom utbildn ingen omfatt ar 5 års studier skulle de första lärarna bli klara vid slutet av 
1990-talet. Initiativen till dessa utbildningar initierades av de lärare som tidigare arbetat på de 
gamla bamavårdslärarutbildningarna. 
255 

Hedman, / nationens och det praktiska livets tjänst. 
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Knappt hälften av lärarna fanns redan anställda vid skolan när programmet 
infördes. Konsumtionslinjens nedläggning innebar att några hushållslärare 
kom att fa tjänst på programmet. En lärare i samhällskunskap som också 
hotades av uppsägning på grund av bristande tjänsteunderlag fick anställning 
på BF- programmet för att fylla sin tjänstgöring. Fem lärare säger att de i 
samband med neddragningen av barnskötarutbildningarna överförts från 
landstinget till kommunen och därmed bytt huvudman. Andra har funnits 
med inom kommunens utbildningssystem, kommunal vuxenutbildning eller 
uppdragsutbildning och i samband med att programmet startades, sugits upp 
eller aktivt själva sökt sig dit. Arton lärare säger att de kontaktats av 
skolledningen, och sådana exempel finns också bland mina intervjupersoner. 

Jag sökte en helt annan lärartjänst vid gymnasieskolan, men fick inte 
den- då ringde skolledningen och frågade om jag inte kunde tänka mig 
att arbeta på BF i stället- det var akut- terminen hade böljat och man 
hade ingen lärare. Skolledningen sa att det skulle passa mig perfekt. 
Jag visste inte vad det innebar, men tackade ja. Sedan dess har jag 
arbetat tre år på BF. 

Jag springvickade och hade hushållning på omvårdnadsprogrammet. 
När då BF- skulle starta, ringde skolledningen och frågade om det var 
något jag kunde tänka mig. 

Tjugofyra lärare säger att de fick arbetet via annons, och tio lärare uppger att 
de kontaktats av en annan lärare med förfrågan om de kunde tjänstgöra på 
programmet. En av de intervjuade lärarna ger ett exempel på hur det kunde 
gå till: 

Resan till bam- och fritidsprogrammet för min del böljar med att en 
förälder till ett barn på det daghem där jag arbetade frågade om jag 
kunde tänka mig att arbeta på programmet. Efter vissa kval och viss 
betänketid tackade jag ja. 

256 
Berättelse och intervju 1998-07-22 med en lärare som i sin grundutbildning är 

förskollärare och yrkeslärare med inriktning mot handel och kontor. 
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Berättelse. Läraren har hushållslärarexamen i sin grundutbildning. 
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Vissa lärare har uppgivit flera olika alternativ, exempelvis att man kontaktats 
av både skolledning och av en annan lärare eller att man blivit kontaktad av 
skolledning och därefter sökt arbetet via annons. "Jag fick jobbet genom att 
en personal som sköter vikariefrågor på skolan ringde, jag har tidigare 

259 vikarierat på textilsidan på samma skola." 
En annan lärare ringde till skolan med anledning av en annons och blev 

genast anställd som vikarie. Ingen har uppgivit att de fatt tjänst via arbets
förmedlingen. Rekryteringspolicyn har uppenbarligen varierat. Skolornas 
olika förutsättningar medför att olika prioriteringar fatt olika tyngd i jakten 
på lärare. Det viktigaste på vissa skolor var att läraren ifråga passat in i 
tjänstekonstruktioner medan andra skolor velat behålla en redan anställd 
lärare på orten. Åter andra brottades med övertalighet. En av de skolledare 
jag intervjuat använde sig verkligen inte av en traditionell formell merit
värdering vid anställningen av BF- lärare. 

...På intet sätt var rekryteringen av lärarna självklar, det här är ju 
gamla elever. Anställningarna här var nog lite kontroversiella, vi hade 
ju behöriga sökande men att vara behörig är inte alltid att vara 
kompetent. Att man har lite teori på fickan brukar innebära att man 
sägs vara behörig, om det nu är det man är ute efter, men det var inte 

260 
vi! Vi har raggat hit lärarna, det är ingen slump att de är här. 

Den här rektorn satte alltså branschvana framfor teoretisk kompetens vid 
anställningen av lärarna. Han gjorde således en helt annan prioritering än 
den statliga utredning som menade att "ribban måste höjas" bland annat när 
det gäller kraven på yrkesläramas teoretiska kompetens. Enligt utredningen 
var rekryteringen av nya lärare en viktig fråga och speciellt viktigt var det att 
beakta kraven på formell behörighet. Inga kartläggningar eller uppfölj
ningar av BF-lärare har dock genomförts som problematiserat det faktum att 
det inte fanns några lärare som tillfullo svarade mot programmets kompe
tensbehov. Mina resultat visar hur praktiska, ekonomiska faktorer och i viss 
utsträckning personliga kontakter vägt tyngre än den nyanställdes 
ämneskompetens i relation till programmets behov. Kontrollen över vem 
som skulle fa utöva yrket var således i det avseendet nästan obefintlig. 

Enkät nr 107. Barnskötare med akademiska studier i pedagogik. 
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Intervju med skolledare. 1998-09-30. 
261 SOU. 1994:101. Höj Ribban! 
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En total avsaknad av tendenser till yrkesmonopol är uppenbar eftersom 
den processen förutsätter att det finns en kategori yrkespersoner som 
eftersträvar att skapa ett monopol. Det fanns inte heller några klara ideer om 
vem som skulle kunna få kalla sig bam- och fritidslärare. Denna sociala 
kategori existerade således knappast ens som en social konstruktion. Kanske 
skulle vi kunna säga att det var en tom kategori, som fortfarande inte hunnit 
fyllas med symboliska innebörder och normativa föreskrifter, men vi kan 
samtidigt konstatera att allteftersom lärare anställdes, fylldes kategorin med 
människor, och med människorna följde också en mångfald av innebörder. 
När dessa människor sedan mycket snabbt blev involverade i olika praktiker, 
kom även praktiken att bidra till att konstituera innebörder och betydelser 
knutna till denna lärarkategori. Men till detta återkommer jag längre fram. 

Vid rekryteringen av BF-lärama spelade uppenbarligen ämneskompetens 
vid flera skolor en mindre roll än andra faktorer. Det fick till följd att 
förutsättningar för att upprätta en stark klassifikation med avseende på av-
gränsning av lärarnas kunskapsområde åtminstone initiait saknades. Skol
verkets utvärdering av BF-programmet, som skulle kunna ses som en central 
kontrollfunktion i det decentraliserade systemet, konstaterar bara kort att 
läramas kompetens varierar, men problematiserar för övrigt inte lärar-
frågan. Enligt Skolverket fanns det 1995 600 kvinnliga och 80 manliga 
barn- och ungdomslärare, och 89 procent av dessa hade pedagogisk 

264 utbildning. Den centrala tillsynsmyndigheten hade ett par år efter att 
programmet infördes inte ens bestämt sig för vad dessa lärare skulle kallas 
utan ibland så benämndes de barn- och ungdomslärare. Någon närmare 
information om vilka gruppen barn- och ungdomslärare var eller vilken 
pedagogisk eller ämnesmässig utbildning de hade fanns inte. Den statliga 
kontrollinstansen har således lämnat lärarfrågan obeaktad, något som kan 
tolkas på olika sätt. Kanske anser man att lärarna har den kompetens som 
krävs eller också har konstitueringen av denna lärarkategori ännu inte nått 
den normativa nivån, för att använda Joan W. Scotts terminologi, i så måtto 
att inget klart uttalat normsystem reglerar vilka som i praktiken tillhör 
kategorin och vilka som därför också måste exkluderas. 

Skolverket, Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck. 
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Även om läraryrket generellt sett inte brukar betraktas som ett profess
ionellt yrke på så sätt att kontrollen över vem som får utöva yrket är hård, så 
finns ändå skillnader mellan olika ämnesområden. En stark klassifikation 
speglar enligt Bernstein maktprinciper, och den upprätthålls också med hjälp 
av makt. För ett ämnesområde med historiska rö tter i en stark klassifikation 
kan man således förvänta sig att gate keepers träder in om personer som 
saknar den rätta ämnesutbildningen gör anspråk på rätten att undervisa i 
ämnet. Det skulle knappast ha varit möjligt att anlita friställda hushållslärare 
eller andra lärare som behövde fylla sin tjänst för att sköta om under
visningen i exempelvis matematik utan att olika intressenter protesterat. Men 
ämnet barn - och fritidskunskap har en svag historisk förankring, och inte 
heller har det en stark klassifikation att falla tillbaka på. Det har sina rötter i 
en kvinnlig tradition i form av den gamla bamskötarutbildningen, som 
tvärtom kännetecknades av en integrerad kod och svag klassifikation. Det 
fanns helt enkelt inga utstängningsmekanismer som kunde träda i kraft. Ord 
som behörig lärare, branscherfarenhet etc. kunde inte användas i exklu-
derande syfte. Även om barnavårdslärarna som grupp betraktat var de som 
bäst svarade mot programmets krav så var det ingen självklarhet i alla 
kommuner att de skulle komma i första hand vid anställning. Däremot kan 
mer kortsiktiga lokala lösningar av lärarfrågan kopplas till den enskilda 
kommunens ekonomi och behov av att lösa övertalighetsproblem. 

DEN PROFESSIONELLA KUNSKAPSGRUNDEN 

Begreppet samlingskod kännetecknas av en stark klassifikation och en stark 
inramning, där gränserna mellan ämnen är tydliga. Bernstein menar att 
aktörer inom denna kod styrs av ett specialistideal. Gymnasieskolans och de 
traditionella kärnämnena har historiskt sett organiserats inom en samlings
kod, och lärarna i de ämnena socialiseras också enligt Bernstein i hög ut
sträckning till en solidaritet med sitt avgränsade ämne. Därför menar jag att 
även om förändringar äger rum så utformas deras praktik inom en 
specialistdiskurs. Den integrerade koden kännetecknas av svaga gränser 
mellan ämnen och mellan olika lärarkategorier. I stället för ett specialistideal 
bygger denna kod på ett generalistideal där samverkan och flexibilitet står i 
fokus. Lärarnas sociala identitet vilar då snarare på de erfarenheter de får 
utifrån dessa krav och inte i första hand utifrån ett avgränsat ämne. 

Bernstein, Pedagogy, Symbolic Control and Identity. 
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BF-läramas professionella identitet kan alltså knappast i första hand, 
utifrån vad som hittills framkommit, angående deras grundutbildning och 
anställningskriterier, grundas på ämnet. Rekryteringen av lärare till barn- och 
fritidsprogrammets karaktärsämnen handlade som framgick tidigare i flera 
fall om att lösa praktiska och ekonomiska problem snarare än att utgå från 
lärarnas ämnesteoretiska kompetens. De som skötte anställningarna öppnade 
därför upp för en generalistdiskurs, men frågan är hur lärarnas sociala 
identitet formas inom en sådan. 

Kan BF-lärarnas professionella identitet förankras i ett ämne eller i en 
vetenskaplig disciplin? Att lärarna i någon utsträckning grundar sin identitet 
i ämnet är ofrånkomligt. Även om karaktärsämnet i hög grad kan betecknas 
som teoretiskt så bidrar ämnets tvärvetenskapliga karaktär till att kopplingen 
till en bestämd vetenskaplig disciplin försvagas. Ämnet tenderar att handla 
om bredd snarare än om djup, åtminstone i relation till djup inom ett 
specifikt vetenskapligt falt. Vi har också sett att lärarna har en brokig utbild
ningsbakgrund varför denna inte heller kan utgöra en bas för gemensam 
professionell identitet. 

En av de första uppgifter lärarna ställdes inför var att definiera sina 
arbetsuppgifter och undervisningens innehåll. Tidigare angavs från centralt 
håll olika moment och innehåll som hämtats från olika vetenskapliga falt och 
som av experter bedömts som relevanta med tanke på utbildningens mål. 
Styrningen av vilket innehåll som skulle tas upp var relativt detaljerad, vilket 
gjorde att undervisningen likriktades. I ett lärarperspektiv hade därför även 
tvärvetenskapliga breda ämnen en starkare inramning då. I dagens gymnasie
skola skall lärarna tolka målen och själva bestämma vilket innehåll som kan 
vara meningsfullt. Det innebär att lärarna skall skapa ämnets innehåll med 
utgångspunkt i sin egen professionella kunskapsgrund, d.v.s. de kunskaper 
de fått genom sin utbildning, med stöd från olika vetenskapliga falt. Detta 
gäller visserligen för alla lärare, men de så kallade traditionella ämnena hade 
i motsats till BF-lärarna en stark kunskapstradition att luta sig emot. Även 
om de lärare som tidigare arbetat inom den gamla barnskötarutbildningen 
hade undervisat i moment som i viss utsträckning sammanföll eller 
tangerade vissa av BF-kurserna, så hade olika kunskapsområden andra ut
gångspunkter som också fyllts på med helt nya inslag. De ämnen som funnits 
inom barnutbildningarna har växlat namn och innehåll i takt med 
samhällsutvecklingen och revideringar av utbildningarna. Dessutom har 
långt ifrån alla karaktärsämneslärare på BF den bakgrunden. 

Många visste inte riktigt när de anställdes på BF-programmet vad de 
skulle undervisa om, och inte heller visste de något om programmet. I stort 
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sett ingen hade formell ämnesutbildning inom programmets samtliga olika 
kunskapsområden. Några hade ämnesutbildning inom vissa begränsade 
områden medan andra visade sig ha helt andra kunskapsområden i sin 
utbildning. I det läget var det inte självklart vem som skulle undervisa om 
vad, hur ansvarsfördelningen skulle se ut mellan olika lärare, och inte heller 
vem som skulle avgöra hur fördelningen skulle genomföras. 

Vilka principer styrde då fördelningen av ämnets olika kunskapsområden 
mellan de karaktärsämneslärare som kommit att anställas? I enkäten ombads 
lärarna att utifrån givna alternativ prioritera och kommentera vilka teoretiska 
kurser de främst undervisat inom och varför de kommit att undervisa på just 
dessa kurser. Frågorna fördelades inom tre huvudområden. Det första om
rådet innehåller kurser om utveckling, socialisation, kommunikation, 
pedagogiskt ledarskap och hälsopedagogik, d.v.s. den teoretiska grund som 
skall utgöra en röd tråd för hela utbildningen. Det andra området hör 
samman med teoretisk kunskap inom området förskola, skola och skolbarns
omsorg medan det tredje området rör teoretisk kunskap inom fritid och 
fritidsverksamhet. 

Bilden blir inte entydig, men tendensen är ändå att många tilldelades 
kurser som låg närmast den egna grundutbildningen. Lärare med 
bamavårdslärar- eller förskollärarutbildning har ofta kurser mot utveckling 
och förskola. Idrottslärare undervisar ofta i hälsopedagogik. Men också 
praktiska och ibland andra skäl bidrog många gånger till att fördelningen 
blev som den blev. "Vikariaten styrde, vi fick ta det som var ledigt." 

Jag undervisar på alla obligatoriska kurser och anläggningskurserna, 
har bara haft förskola/fritidshem en gång eftersom kurserna redan var 
fördelade då jag kom. Att jag fick ta anläggningskurserna beror på att 
ingen annan kunde ta dessa kurser, nu tycker jag att det fungerar bra 
även om jag har mycket att lära. 

Det har väl gått bra, jag vet inte riktigt hur det blir men samhälls
kunskapsläraren var intresserad av en kurs. Vi har liksom försökt att 
göra så att man tar det man är intresserad av. 

Se bilaga 4. Tabell 6:1. Lärarnas arbete inom olika teoretiska kunskapsområden. 
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269 

Enkät nr 110. Barnskötare och fristående kurser vid högskola, 200p. 
270 

Enkät nr 80. Förskollärare. 
271 

Intervju. 1998-07-22. 

114 



De principer som styr fördelningen av kurser tycks bygga på en svag 
klassifikation, vilket också kan utläsas i att ungefar hälften av lärarna arbetar 
inom samtliga teoretiska kunskapsområden. En återkommande anledning till 
detta är att man vid vissa skolor valt att följa eleverna genom de tre åren. Det 
anses främja kontinuiteten för eleverna och underlätta helhet och progression 
i kurserna, något som framhålls som positivt. 

En BF-lärare behöver ha breda ämneskunskaper inom många 
områden. Helhetskunskapen är överordnad ämneskunskapen i det här 
ämnet. Det är nog nödvändigt att läraren har en helhetsuppfattning om 
ämnet, sedan kan man i och för sig specialisera sig inom arbetslaget... 
men risken är stor att det blir en snuttifiering, utan helhet om olika 
lärare har olika delar. Risken är att dessa delar inte kvalitativt hänger 
ihop, då blir det ingen riktig inlärning utan delar som läggs intill 
varandra.. 

Inställningen "helhet" framför specialisering och "snuttifiering" samman
faller med ett integrerat synsätt och många väljer att inte utveckla specia
liteter inom ämnet. I flera fall framhålls detta som ett ideal men ibland är 
skälen av mer praktisk natur: Där fa lärare är anställda tvingas alla att ta i 
stort sett alla kurser. Helhet och progression är alltså för många BF-lärare 
något av ett honnörsord. De skriver därmed in sig själva och sin praktik i en 
generalistdiskurs. 

På BF finns det ju så vansinnigt många kurser och det kan gå lång tid 
innan man har kursen nästa gång, och det blir omöjligt att förkovra sig 
inom alla områden. Jag kan psykologikursen som jag har på Nv- och 
Sp- bättre än jag kan någon kurs på BF, just på grund av detta. 

Det blir första gången vi har tredje årskursen nu och då blir det ju 
fråga om hur många timmar man kommer att ha, och hur många lärare 
man behöver i slutändan. Det är ju såna grejer man inte fatt ordning på 
ännu, det är ju nya kurser och de har ändrat namn och timtal, när man 
far ordning på det så... 

Intervju. 1998-08-11. 
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Ett fatal menar till och med att de svårigheter som följer med ämnets 
karaktär, lärarnas utbildning och fördelning av kurser i det närmaste är 
oöverstigliga. Men det finns också utsagor som mer hör hemma i en specia
listdiskurs. En lärare kritiserar till exempel den egna lärargruppens bristande 
ämneskunskaper, och han gör sig därmed till företrädare för en specia
listdiskurs. 

Om nu programmet skall kunna finnas kvar så måste det ju finnas 
kunskap inom ämnet. Nu skall jag arbeta tillsammans med en lärare i 
en kurs, hon skall vara stödlärare men hon kan inte ta något från min 
kurs. för hon har inte läst det... ändå är hon BF-lärare. Jag själv ska nu 
gå in i en kurs som jag inte vet något om, ungdoms- och förenings
arbete (vi är tre lärare i kursen, vilket också är vansinne, men det hör 
inte hit). Då ska jag gå in i en kurs som jag inte har någon som helst 
erfarenhet av och kan ingenting, jag har aldrig läst något om 
föreningar. Ska jag vara lärare där kan man säga att vem som helst kan 
bli lärare... 

Jag skulle dela in ämnet i A-, B- och C- kurser. Då skulle man kunna 
bygga upp en progression och lärarna skulle kunna specialisera sig. 
Det skulle underlätta samverkan med andra ämnen, som det är nu är 
det nog svårt att samverka inom programmet eftersom man nästan inte 

276 
vet vad programmets kurser innehåller. 

Den här läraren kan sägas ha ena benet i en specialistdiskurs eftersom han 
arbetar både som karaktärs- och kämämneslärare. Han har böljat ha alltfler 
timmar inom kärnämnena och han har förhållandevis många akademiska 
poäng. Lärarens uttalanden visar på en önskan och en strävan mot en 
starkare klassifikation. Hans ideal förefaller i linje med kärnämnenas utform
ning med kurser som organiseras utifrån en mer hierarkisk och strikt 
indelning. 

Kritiska uttalanden i dessa avseenden hör dock till ovanlighetema. 
Lärargruppens heterogenitet och skiftande kunskapsgrund uttrycks aldrig 
som ett större problem. Det som klagas över är den stora arbetsbördan. Detta 
intryck stärks av den skattning som lärarna ombads att göra angående 
eventuella brister i sin ämneskompetens inom något av ämnets tre kunskaps
områdena utveckling, förskola och fritid. 

Intervju. 1998-08-15. 
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Få lärare upplevde att de har bristande ämneskunskaper inom de två 
kunskapsområdena utveckling och förskola/fritidshem. Det handlar oftast 
om punktvisa brister inom dessa områden. 

När det gäller området fritid ser bilden dock annorlunda ut. Här är 
bristerna i ämneskunskaperna tydligare. Många säger sig ha bristande eller 
delvis bristande kunskaper, något som också framkommer i flera intervjuer. 
Att dessutom området saknat anpassad litteratur och att möjligheter till egen 
fortbildning varit knappa, har medfört att många tvingats att använda mycket 
kraft åt att fortbilda sig på egen hand. Mycket tid har också gått åt till att 
söka undervisningsmaterial. 

Hos oss är det jag som har haft fritidskurserna. Det är klart, om jag 
jämför med de första åren, så visst har jag förkovrat mig. För några år 
sedan så var jag ganska bunden till det material jag själv läst in mig 
på. Nu är jag mer obunden och kan hitta naturliga exempel på ett 
annat sätt. Men nog förstår jag de lärare som tycker att fritidsdelen är 
jobbig.278 

Samtidigt som många konstaterar att det åtminstone delvis finns brister i 
ämneskompetensen ses det ändå inte som ett överhängande problem. Visst är 
ämneskunskaper viktiga, men kontakten med eleverna och den sociala delen 
av undervisningen är än viktigare. Det verkar dessutom som om lärarna utan 
att reagera alltför kraftigt på att de har bristande ämneskunskaper ställt in sig 
på att på olika sätt ändå försöka att hitta lösningar. Här kan man se att det 
dominerande förhållningssättet präglas av en integrerad kod som i hög grad 
sammanfaller med det som brukar betraktas som en kvinnlig kod. Att se till 
helhet och mening snarare än att se sig som ämnesföreträdare präglar svaren: 
Det måste ju fungera. 

Lärarnas professionella identitet kan som jag tidigare sagt knappast 
självklart och enkelt förankras i den egna kunskapsgrunden, i ett eget ämne 
eller i en vetenskaplig disciplin. Snarare visar lärarnas prioriteringar i kombi
nation med lokala omständigheter att de inordnar sig i en generalistdiskurs. 

Till BF-lärarens ansvarsområde hör också den arbetsplatsförlagda 
utbildningen, APU. Yrkesläraren skall tillsammans med handledaren på 
faltet lägga upp utbildningen på arbetsplatsen. Han eller hon har också 
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Se bilaga 4. Tabell 6:3. Lärarnas upplevelser av huruvida de har bristande 

ämneskunskaper. 
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279 ansvar för handledarkontaktema och tillsynen över verksamheten. Vissa 
lärare har dock aldrig tidigare haft ansvar för detta medan de lärare som 
arbetade inom den gamla barnskötarutbildningen i varierande grad har 
arbetat med den typen av uppgifter. Skillnaden var att när de gjorde det, var 
praktikens omfattning och progression centralt fastlagda. Skolorna hade 
utifrån dessa direktiv och timplaner utarbetat en praxis för praktikens 
genomförande. Nu finns enbart målbeskrivningar som skall tolkas och 
verkställas och ett lägsta tak för praktiktidens omfattning, nämligen 15 
veckor. I de utredningar som föregick reformen ställs ändå höga krav på 
lokal nivå: den arbetsplatsförlagda delen skall ha lika hög kvalitet som den 
skolförlagda, handledarna skall ha handledarutbildning, och yrkesläraren 
skall tillsammans med arbetsplatsen lägga upp utbildningen. Ansvaret för 
genomförandet har kommunen, skolan och yrkesläraren. För att kunna 
upprätta en balans och progression mellan teori och praktik krävs insikt i de 
teoretiska kurserna, ett arbete som naturligtvis försvåras om läraren inte 
behärskar de teoretiska delarna av ämnet. "Sen är det här med APU:n, att fa i 
ordning hur många timmar man ska ta från olika kurser och så hur man ska 
göra för att det ska bli bäst. Jag tror att det kan ta flera år innan man kommit 
fram till vad som är bäst." 

Att hitta "ett bästa sätt" i en decentraliserad organisation kan vara ett 
aldrig sinande arbete. Det går ju alltid att göra lite annorlunda, ett faktum 
som blir extra påtagligt inom traditionslösa områden. 

Lärarna fick skatta hur de ansåg att man vid sin skola kunnat svara mot 
de krav som ställs när det gäller utveckling av kontakter och anskaffande av 

281 •• praktikplatser för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Även om vissa 
kommuner har en väl utvecklad praktikorganisation inom både förskola och 
fritid så speglade lärarnas svar förhållandevis många brister med tanke på de 
kvalitativa krav som framhålls i utredningar och styrdokument. Särskilt 
gäller det fritidsområdet. Skolornas och lärarnas strävan att hitta lösningar 
färgar av sig i kommentarerna och inom vissa falt har man lokalt lyckats. 
Samma tendens finns när det gäller den handledarutbildning som också faller 
på BF-lärarens ansvar. Närmare hälften menar att man inte har någon som 
helst handledarutbildning för fritidsområdet. 

Regeringens proposition 1987/88:102. Utveckling av yrkesutbildningen. 
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Rutinerna och förutsättningarna för arbetet ser alltså olika ut vid skolorna, 
och de har också vuxit fram på olika sätt. De kommuner som av tradition har 
en utvecklad praktikorganisation inom verksamheter inriktade mot barn
omsorg knuten till tidigare barnomsorgsutbildningar har ett försprång, som 

283 dock inte alltid nyttjats. I vissa fall har man anlitat någon annan tjänsteman 
vid skolan, syo, sekreterare som ibland varit en bra resurs för lärarna, medan 
det ibland vållat problem. 

Lärarnas uppdrag att ansvara för den arbetsplatsförlagda utbildningen ser 
alltså olika ut vid olika skolor, och det gäller också frågan om huruvida det 
finns tid avsatt i tjänsten för utveckling av kontakter och annat. 

Tabell 6:2. Tid vid skolan, avsatt i tjänsten för utveckling av kontakter med 
förskole- och fritidsverksamhet, (ka och ka- kä) (antal) 

Ja Delvis Nej Total 
Förskola 25 9 39 73 
Fritid 22 13 35 70 

Det är inte regel att man har avsatt tid för utveckling av dessa områden vilket 
många uttalanden bekräftar: "Vi har ingen tid avsatt och får lägga ner 

284 mycket tid och arbete på att söka platser." "Ett fruktansvärt stort arbete 
måste läggas ner som extrajobb på praktikplatsarbete, utan rimlig ersättning 
eller nedsättning i tjänst." 

Vissa har lyckats bra eller delvis bra men de har också avsatt tid för 
arbetet. Även om några lyfter fram att man hittat bra lösningar så anser flera 
av dem som har avsatt tid att den tiden är för knapp och den inte på långa 
vägar täcker den verkliga arbetsinsatsen. Det är också främst för praktik
besök som lärarna har ersättning, samtidigt som det arbetet bara är en liten 
del av det hela. 

Lärarna får alltså ta ett stort ansvar för arbetet med den arbets
platsförlagda utbildningen och de är enligt en skolledare också de bäst 
lämpade: 

283 
Bilaga 4. Tabell 6:7 har kanaler för utveckling av kontakter inom förskole- och 

fritidsverksamhet. 
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Det har gått ganska bra med praktikplatser, men egentligen vet jag 
inte, det är ju tjejerna som håller på med det här med praktikplatser. 
Vi tror inte att vi skolledare är mest lämpade att ordna praktikplatser, 
vi talar inte det språk som är nödvändigt för den uppgiften så vi har 
nog inte fullständig insikt i den verksamheten. Lärarna ordnar praktik
platser och är kontaktpersoner, ett arbete som de klarar bra eftersom 
de själva har erfarenhet inom yrket. Därför tror jag att det är viktigt att 
yrkeslärarna tar hand om det här med praktikplatser... men det under
lättar inte deras arbetsbörda. 

Skolledaren menar alltså att lärarna har erfarenhet inom yrket. Men en av 
lärarna har endast en begränsad erfarenhet av någon del av programmets 
olika verksamhetsområden och den andra läraren har ingen sådan erfarenhet 
alls. Ingen av dem har erfarenhet av att organisera det här arbetet. Ändå 
tillskrivs de den kompetensen och får ansvara för hela praktikorganisationen. 
Skolledaren förefaller att definiera verkligheten och även i det här fallet 
lärarna, utifrån en specialistdiskurs. Men lärarna som är generalister och inte 
specialister har endast erfarenhet inom en begränsad del av de områden som 
praktiken omfattar. Det betyder att det krävs mycket arbete för att organisera 
och genomföra praktiken, ett arbete som blir osynligt i skolledarens 
perspektiv eftersom han utgår från att de är specialister: de kan ju det här, det 
som han själv inte behärskar och inte har någon inblick i. Därför har också 
lärarna svårt att avgränsa och synliggöra sin arbetsinsats. De exploateras 
också i samma grad som de inte har ersättning för att arbeta med 
praktikorganisationen. 

Även om lärarna inte kan få mer tid trots att nya arbetsuppgifter läggs på 
dem, måste ändå arbetet göras, och i de uppgifter som APU:n innehåller 
möter lärarna många svårigheter, särskilt när det gäller fritidssektorn. Även 
om de föredrar att själva se sig som generalister, förefaller det oundvikligt att 
de känner sig som specialister i förhållande till praktikhandledarna inom 
denna sektor: "Att fritidssektorn drar ner märks, sen tycker jag att vi ligger 

287 före i sättet att se på saker och ting, dom har inte kunnat ge så mycket". 

När det gäller samverkan med kommunens fritidssektor kan det göras 
mycket mer. De trevande kontakter vi haft har inte varit fruktbara 
hittills. Det känns inte riktigt meningsfullt att använda kommunens 
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personal till föreläsningar och annat- det känns som om vi ligger 
före.288 

Det vi upptäcker är ju att personalen inom fritidsektorn har en väldigt 
låg utbildningsnivå, teoretiskt också, och där hinner vi ju ikapp och gå 

289 
förbi dem väldigt snabbt. 

Med andra ord upprättas gränser och en stark klassifikation mellan BF-
lärarna och praktikhandledarna. Men lärarnas uppgift blir att bryta ner den 
gränsen för att försvaga klassifikationen: de ska nämligen utbilda hand
ledarna samtidigt som teori och praktik skall integreras. Detta uppfattas av 
några som en mycket grannlaga uppgift. 

Vi har handledarutbildning och planeringsmöten. Dessutom har jag 
försökt att hitta ställen att möta dem så att de känner sig på 
hemmaplan, för jag vill ju inte utgöra något hot för dem. Vissa 
grupper av handledare har kommit längre, ofta de som har mer teori i 

i i t • 290 
sm utbildning. 

Eleverna skall introduceras till praktikplatsen och fa redskap att koppla 
samman de teoretiska inslagen med de praktiska vilket bland annat sker 
genom särskilda praktikuppgifter. Lärarna skall också besöka eleverna på 
praktikplatserna eller på annat sätt vara länken mellan skolan och praktik
platsen. Ett utdrag ur en lärares dagbok ger en bild av vilka överväganden 
som måste göras i de sammanhangen: 

Eleverna är duktiga och målmedvetna. Samtalet flyter lätt. Hand
ledaren otydlig och osäker, oklar över sin roll. Hon är inte utbildad för 
yrket. Vi reder ut en del oklarheter och jag funderar över om jag tagit 
med det centrala. Besöken är lärorika och ger en viss fortbildning och 
är dessutom trevliga, men svåra. Man är samtalsledare, informatör och 
handledare åt handledarna. Samtidigt skall jag synliggöra och bedöma 
eleven. Särskilt vid nya praktikplatser blir man granskad, testad och 
ibland ifrågasatt. Många intressen som inte tillfullo kan förutses skall 
tas tillvara på en kort stund. Vid nästa besök blir jag testad av 
gubbarna. Även här trevliga möten med var och en av eleverna. Jag 
beslutar mig för att ordna en handledarträff kring bedömning och 
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betygssättning. En annan tanke som cirkulerar är hur jag skall följa 
upp APU:n så att all den kunskap de har med sig blir synliggjord. Här 

291 
fick jag en hel del ideer för samarbete. 

Nästa svårighet uppstår när vi i skolan har teoretiserat och förberett 
eleverna. De har förutom praktiska uppgifter att utföra också teoretiskt 
baserade frågeställningar som de inte kan fa svar på av handledarna 
eftersom de aldrig har diskuterat dessa frågor på praktikplatserna. Så 
eleverna kan fa höra att det är larvigt eller annat. Här kommer man i 
en konfliktsituation för man vill ju inte förringa den kunskap de har 

o ~ , 292 

ute pa fältet. 

Det här ä r också ett exempel på de svårigheter som genereras av och inom 
generalistdiskursen. När lärarna möter yrkesverksamma "gubbar" på faltet 
måste de upp till bevis; dvs de måste visa att de har en kompetens som 
gubbarna kan värdesätta. I deras ögon representerar läraren förmodligen en 
tvivelaktig teori, medan de själva står för en värdefull praktisk kompetens. I 
generalistidealet ligger att olika kunskapsformer har sitt värde varför man 
inte vill förringa den kunskap som finns ute på fältet. Men hur skall lärarna 
fa respekt för sitt kunnande och för det som kallas för larvigt teoretiserande? 
En lärare inom en specialistdiskurs uppfattar förmodligen detta som mindre 
problematiskt, åtminstone på ett subjektivt plan. Som specialist är man ofta 
fast förvissad om att man vet bäst även om andra inte inser det. Det här 
betyder förmodligen att basen för BF-lärarnas professionella identitet med 
nödvändighet blir mera bräcklig. För en positiv självbild är det viktigt för 
alla lärargrupper att de upplever sig som kompetenta. Självklart är det också 
positivt om andra delar den uppfattningen, men BF-läraren/generalisten är 
förmodligen mer beroende av att andra grupper erkänner hennes/hans 
kompetens än vad specialisten är. 

Mina resultat tyder sammanfattningsvis på att lärarnas professionella 
identitet formas av många olika samverkande faktorer: den egna uppväxten, 
deras utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet har inte fäste i en specialist
diskurs. BF-ämnet har en bred och generell karaktär, vilket också bidrar till 
att lärarna, även just genom ämnets karaktär formas i enlighet med ett 
generalistideal. Lärarnas och skolledningens ageranden och prioriteringar 
vid ansvarsfördelningen av både teoretiska kurser och arbetsplatsförlagd 

Dagboksanteckning. 
292 

Intervju. 1998-09-12. 

122 



utbildning förstärker ytterligare denna utveckling. Att utveckla en 
generalistdiskurs kräver mycket arbete. Att själv "skapa" en utbildning och 
ett ämne som bygger på tvärvetenskap och där teori och praktik skall 
integreras och där dessutom praktikorganisationen skall utvecklas kräver en 
omfattande arbetsinsats. Särskilt omfattande blir detta arbete i en decen
traliserad organisation där skolledningen definierar det arbete som skall 
genomföras utifrån andra referensramar vilka gör att lärarna inte får några 
råd eller förståelse för det stora arbete som krävs. Samtidigt kan dessa 
förhållanden ge stort utrymme för lärarna att styra och genomföra arbetet 
som de själva vill, vilket kan sägas vara i linje med den generalistdiskurs 
som de själva sedan tidigare tillhört. 

LÄRAREN SOM FÖRETA GARE; MARKNADENS DISKURS. 

Läramas specifika kunskapsgrund och kontrollen över vem som får utöva 
yrket ses som två viktiga kriterier för ett yrkes professionella status. Jag har 
redan konstaterat att BF-lärarna knappast lever upp till det kriteriet. 
Autonomi i yrkesutövandet och möjligheter till inflytande och kontroll över 
utvecklingen av yrket är andra kännetecken för en fullvärdig profession. 
Läraryrket har betraktats som relativt fritt samtidigt som vissa röster har 
hävdat att lärare tidigare varit dåliga på att ta tillvara de möjligheter som 

293 givits när det har gällt att utveckla yrket. 
Den andra inriktningen, som jag berörde i kapitel ett, lärarprofessio-

nalism, handlar i stället om själva yrkesutövandet, huruvida läraren kan 
genomföra ett bra arbete i relation till de förutsättningar som finns. Här finns 
långtifrån några fasta kriterier, vilket i sin tur kan hänföras till läraryrkets 
komplexitet. Att vara professionell i den här bemärkelsen behöver inte 
innebära att lärarnas status höjs. Snarare framstår begreppet professionella 
lärare som idag används i skolans styrdokument som ett retoriskt redskap 
för att legitimera alla de nya krav som ställs på lärarna. Det innebär att 
skolan och kommunen kan ha stor vinning av dessa "professionella lärare" 
eftersom deras främsta uppgift är att svara mot de krav och behov som måste 

Granström, "Om svårigheten att tacka ja till profes sionell utvecklin g." Granström hävdar 
att lärarna under 1980- talet inte tog til lvara de möjligheter som gavs för att professionali sera 
yrket. I stället använde man resurser til l ämnesfo rtbildning. En anledn ing till att det blev så 
menar Granström kan vara de skilda villkor och traditioner som lärare har och också den 
ovana som lärare har med tank e på den tidig are centralstyrda organisationen att ta ans var för 
sin egen professionella utveckling. 
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hanteras för att skolverksamheten ska fungera och utvecklas. Exempel på 
detta framträder tydligt i BF-läramas berättelser. 

Det är ju också i den decentraliserade skolans perspektiv som den 
294 professionella reflekterande läraren vuxit fram. Kraven på lärarna, att 

utveckla det egna yrket har som jag tidigare berört ökat, och läraren skall 
bidra till a tt utveckla det egna ämnet, programmet och organisationen. Sam
tidigt hyllas marknadsprincipen om konkurrens och valfrihet vilket tvingar 
fram insatser för att elever ska lockas till skolbänken. Lärarnas ansvar för att 
utveckla sin kompetens och den organisation de verkar inom kan därför 
sägas stå och falla med deras egna initiativ och arbetsinsatser. De förutsätt
ningar de arbetar under blir då särskilt viktiga att identifiera. 

Jag har tidigare visat att käm- och karaktärsämneslärarna har fortbildat 
sig i ungefar lika hög grad när det gäller lärarkunskap. Fortbildning skulle 
kunna ses både som ett medel att höja den professionella statusen och kvali
teten i yrkesutövandet. Det verkar som om BF-lärarna också har ansträngt 
sig för att fortbilda sig inom sitt ämnesområde. Av de totalt 89 lärarna har 
visserligen bara ett fåtal genomgått en formell fortbildning inom 
kunskapsområdena utveckling och förskola, men ungefar hälften har 

295 fortbildat sig inom området fritid. Det är också för fortbildning inom fritid 
som de flesta, drygt hälften, fått medel eller delvis fått medel i form av 
litteratur och resor till kursorten och i enstaka fall också resurser i form av 
tid i en del av tjänsten. Många menar ändå att de inte kunnat fortbilda sig 
tillräckligt eftersom de inte fatt resurser. Skolledningen tycks inte överlag ha 
sett det som nödvändigt att höja lärarnas professionella kunskapsgrund inom 
ämnet. I stället har lärarna i hög utsträckning fått fortbilda sig informellt 

297 genom självstudier. Kortare fortbildning och självstudier är också van
ligare än formell fortbildning men ofta handlar det om både och. Någon 
enhetlig bild finns inte över lärarnas ämnesfortbildning och ibland har de 
svårigheter att själva identifiera hur mycket tid de egentligen har lagt ner. 

Vi gick ju den där tiopoängskursen, och det är klart, det var ju av
stampet på något vis. Sen så har man ju försökt komma över litteratur, 
men att säga hur mycket tid är svårt. Det är svårt att förklara på något 
vis men ungefär så här är det; ett nytt område öppnas för människan, 
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alltså för mig, då tar man ju alla tillfällen i akt att fa ny kunskap i det 
området. Därför tror jag att numer, är det en ganska omedveten 
handling, att man läser artiklar och man försöker ta reda på så mycket 
som möjligt när man har APU-kontakter och man försöker gå på 
föreläsningar. Det är ju den medvetna delen, sedan, den omedvetna är 
de urval man gör i det egna läsandet. Det är svårt att ange i tid, men 

298 
man tar till sig allt det nya som kommer. 

Samtidigt speglar läramas kommentarer en annan sida. Vissa har inte använt 
särskilt mycket tid till att förkovra sig inom ett specifikt kunskapsområde, 
inte därför att det inte varit nödvändigt eller för att man inte haft intresse av 
att läsa, utan därför att det faktiskt inte har funnits någon tid att ta av. Att ha 
ett professionellt förhållningssätt kräver mycket och skapar också en hel del 
dåligt samvete. Olika krav konkurrerar om den tid som finns. "Jag har 
faktiskt slitit livet ur mig. Om jag seriöst vill göra ett bra jobb måste du 

299 "plugga" samtidigt som du arbetar. Det är därför vi bränner ut oss." 
Även om lärarna fortbildat sig, både formellt och informellt så har de inte 

fortbildat sig för att utveckla någon specialistkompetens. Till något sådant 
har det varken funnits tid, ork eller resurser för. Att bara hålla sig flytande 
kräver mycket energi. 

I stället har lärarna sökt andra vägar för att förkovra sig och utveckla 
programmet, nämligen genom att starta BF-lärarnas Nätverk Norrland. 
Initiativet kom från lärarna själva och nätverkets platta organisation innebär 
att medlemmarna styr innehåll och utformning av nätverksarbetet. Fokus i 
nätverkets mål och innehåll riktas mot att tolka de statliga målen för att 
kunna genomföra ett bra arbete och att utveckla programmet. Det tyder på att 
nätverksarbetet inte i första hand är riktat mot att utveckla en specialist
kompetens i ämnet. I stället utbyter man erfarenheter kring hur man löst de 
problem som lärare inom den målstyrda skolan ställs inför. Nätverksarbetet 
präglas alltså av bredd, flexibilitet, deltagarstyrning och samverkan. Det 
utformas således också i enlighet med principerna för en integrerad kod och 
en generalistdiskurs. Lärarna väljer tillsynes att driva utvecklingen av sitt 
arbete åt det hållet. 

Lokala signaler i form av frånvaro av stöd och riktlinjer kan antingen 
tolkas som bristande intresse eller som en outtalad bekräftelse och god
kännande av det sätt som lärarna hanterat sitt fortbildningsbehov. Nätverk 
Norrland har dock givit lärarna möjligheter att utveckla sin kompetens 

298 Intervju. 1998-10-22. 
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avpassat för de lokala behoven, något som Ingrid Carlgren ser som 
300 statsmakternas syfte med "den professionella läraren". 

Majoriteten av nätverksmedlemmarna är kvinnor och majoriteten av 
lärarna, oavsett kön, har en historia inom traditionellt kvinnliga yrkes
områden, något som kan bidra till att utvecklingen tagit denna väg mot 
generalister snarare än specialister. Eventuella förhoppningar hos en och 
annan lärare, om att nätverksarbetet i högre utsträckning skulle riktas mot 
specialistkompetens inom ämnet har kanske funnits, men inte fått ta plats. 
Det visar också hur maktförhållanden inom lärargruppen styr utvecklingen, i 
det här fallet hos en grupp som omgärdas av en svag klassifikation och en 
svag inramning. Kontrollen sker genom att vissa uttalanden och värden 
tabubeläggs medan andra legitimeras och synliggörs. 

Att informera om ett nytt program kräver insatser. Förutom punktvisa 
större informationsinsatser handlar arbetet om att ständigt i vardagen vara 
beredd att informera, förtydliga, förklara, dementera och försvara. Det gäller 
att förhindra sjunkande elevunderlag och ibland har det gått så långt att det 
är fråga om att törhindra en nedläggning av programmet. 

Ett exempel på hur lärarna strävar att lyfta programmet är den massiva 
uppslutning som frågan om programmets namn har fått. Många menar att en 

30? 
ändring av namnet skulle kunna bidra till att höja dess värde. " Framförallt 
ses namnet som missvisande, eftersom det framstår som ett "barnprogram" 
och därför kanske kan avskräcka vissa från att söka. 

Med rätt vinkling och rätt marknadsföring tror jag att programmet 
kommer att leva kvar mycket länge. Men som läget är idag då det 
fortfarande likställs med barn- och ungdom tror jag att vi fort kommer 

303 
att tappa fler elever. 

I uttalandet skymtar behovet av att frigöra sig från det lågstatusområde som 
barnutbildningar tillhör. Många namnförslag är i linje med de teoretiska pro
grammens anspelningar på ett närliggande vetenskapligt falt t.ex. Beteende-

300 
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vetenskapligt program, Pedagogiska programmet, något som kan tolkas som 
304 alliansstrategier som syftar till att höja programmets värde. 

Har då lärarnas insatser bidragit till att programmet blivit mark-
nadskrafitigt? En skolledare uttrycker sin uppskattning av det arbete som 
lärarna genomför för att marknadsföra programmet. Han lyfter också fram 
svårigheterna i att få utdelning på dessa strävanden just med tanke på att 
många faktorer inverkar. 

Det vi gör och framförallt lärarna, de håller på med ett jättebra 
initiativ. De gör egna foldrar och går ut till niorna, men så länge inte 
fritidschefen eller vem det nu kan vara också följer med på de här 
informationsmötena kan det nog vara svårt att vända på trenden och få 
fler sökande. Det är klart att det är svårt att driva ett yrkesprogram om 
inte branscherna är aktiva. 

Lärarnas försök att hålla verksamheten flytande i enlighet med statl iga och 
lokala krav tyder på att de strävat efter att arbeta professionellt. Men lärarnas 
arbetsförhållanden undergräver möjligheter att i sociologisk mening höja 
yrkets professionella status. Dels är vägen lång att nå akademisk specia
listkompetens inom området, kanske till och med oframkomlig. Det verkar 
inte heller vara det som lärarna i första hand pr ioriterar, även om de menar 
att det är viktigt med ämneskompetens. Dels har de ökande kraven inneburit 
att man har så mycket att göra med att sätta sig in i ämnet, fortbilda sig, 
ansvara för marknadsföring och programutveckling, att friheten begränsas. 
Allt detta tyder snarare på en deprofessionalisering än professionalisering. 

Både fortbildningsförfarandet och de marknadsföringsinsatser som 
lärarna genomför är i linje med den statliga diskursen. "De professionella 
lärarna" är ju också som läroplanen och staten definierar dem nödvändiga för 
att förverkliga skolans mål. BF-lärarnas möjligheter och strategier vad 
gäller att fortbilda sig i ämnet och att marknadsföra programmet formar 

Muntlig information från skolve rkets representant vid na tionell nätverksträff i Stock holm 
den 22 oktober 1998. Den mängd av synpunkter och namnförslag som inkommit till 
skolverket har till vidare lagts åt sidan . Motiver ingen är att det pågående revideringsarbetet 
med att minska antalet ingångar till gymnasieskolan kommer att påverka programmens 
framtid. En eventuel l namnförän dring bör dä rför, enligt skolverkets handläggare, samordnas 
med detta revideringsarbete. 
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deras professionella identitet. Och återigen kan konstateras att de tenderar att 
även i det här avseendet skriva in sig i en generalistdiskurs. 

VI och DOM -ATT SKAPA KONSENSUS och STÄRKA SINA 
SYMBOLISKA TILLGÅNGAR 

Gymnasieskolan kan ses som ett falt, där en strid pågår om vilka symboliska 
tillgångar som ska ha ett värde. 1994 års gymnasiereform innebar att staten 
ändrade på spelreglerna för den kampen bl.a. genom kraven på att lärarna 
ska samverka. Detta borde ha ökat BF-lärarnas möjligheter att stärka sina 
positioner, men ett fälts strukturer skapas inte bara genom statliga dekret. 
Gamla traditioner väger också mycket tungt. Kärn- och karaktärs
ämneslärarnas uttalanden bekräftar skolverkets utvärdering, att programmet 
har relativt låg ställning i gymnasieskolan, och många exempel på ned
sättande etiketteringar har florerat. Däremot anser inte alla av kärnämnes -
eller BF-lärarna själva att de senare har särskilt låg status i gymnasieskolan 

308 även om flera av BF-lärarna menar att så är fallet. I vissa situationer 
behandlas de som om de besitter en viss kompetens, vilket ger dem möjlig
heter att hävda sig i hierarkin. Enligt min uppfattning bygger den kompe
tensen på att BF-lärarna har förtrogenhet med s.k. alternativa arbetsformer. 
De har på olika sätt och genom olika vägar förvärvat ett habitus som faktiskt 
utgör ett kulturellt kapital i det falt som den reformerade gymnasieskolan 
utgör. 

Karaktärsämneslärarna är, som framkommit tidigare, inskrivna i en 
generalistdiskurs eftersom de inte har en specialiserad kunskapsbas som 
grund för sin yrkesutövning. Det betyder att klassifikationen mellan olika 
lärare ämnesmässigt är svag. Också i den pedagogiska praktiken är den svag 
eftersom lärarna i stor utsträckning ser samarbete som ett ideal och faktiskt 
också i hög grad samverkar. Man schemalägger själv och prövar sig fram på 
mer eller mindre framgångsrika vägar. Deras sätt att arbeta har många olika 
förtecken. Man talar om blockläggning, periodisering, parallelläggning, 
temastudier, projektorganiserade studier och problembaserat lärande. En del 
framhåller också att man i högre utsträckning än tidigare arbetar utåtriktat 

309 mot andra samhällsinstitutioner. Både mer genomgripande samverkans-
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11 av 90 kä och 21 av 73 ka och 1 av 11 ka och kä anser att ka- lär har lägre status. 
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De 76 karaktärsämneslärarna och de 13 lärare som både arbetar som karaktärs- och 

kärnämneslärare fick frågan om huruvida de arbetar med så kallade icke traditionella 
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former där organisationen delvis förändras och där ibland samtliga 
lärarkategorier skall delta förekommer liksom enklare former. m 

En form av samverkan är arbetslag. I kapitel fem framkom att både käm-
och karaktärsämneslärare vill arbeta i arbetslag där båda lärarkategorierna 
ingår, och många menar också att de redan gör det. Vissa arbetar redan i lag 
där både kärn- och karaktärsämneslärare ingår, medan vissa enbart arbetar 
tillsammans med andra karaktärsämneslärare. Andra arbetar i flera lag där 
sammansättningen varierar. Man experimenterar för att hitta former för att 
omsätta arbetslagstanken i praktiken. Arbetslag är nödvändigt, säger samt
liga BF-lärare, men man har lärt sig att ha tålamod, "Rom byggdes inte 
heller på en dag."J" 

Det är också särskilt i uttalanden kring samverkan och arbetslag som 
lärargruppen tonar fram som ett vi. En social identitet grundas ju i viss 
utsträckning på att man har något gemensamt, något som gör att man känner 
sig som ett kollektiv. Eftersom lärarnas professionella identitet jämfört med 
många andra lärarkategorier har en svag förankring i ett klart avgränsat ämne 
och i en gemensam lärarutbildning blir andra faktorer byggstenar. Några 
sådana kan vara de som har att göra med samverkan och arbetslag. Uppen
barligen menar många att deras erfarenheter från tidigare lärararbete är 
relevanta och värdefulla för den nya organisationen och i linje med den 
statliga diskursen. Den vi - känsla som kommer till uttryck bygger på att BF-
lärarna upplever att de skiljer sig på ett positivt sätt från dom, dvs 
kämämneslärama. När det gäller samverkan och lärarlagsarbete anser lärarna 
att de har ett klart försprång framför dessa. 

Det hatbitus som lärarna besitter när det gäller alternativa arbetsformer 
verkar många ha utvecklat långt innan de blev lärare. I stort sett ingen av 
mina intervjupersoner har vuxit upp i familjer där teoretiska och akademiska 
studier varit en självklarhet. Nästan samtliga gick tvååriga gymnasie-

arbetsmetoder. 75 lärare av de totalt 89 lärarna svarade. 22 lärare svarade ja, 39 lärare svarade 
delvis medan 14 lärare svarade nej. 
310 

Forskning om samverkan mellan lärare h ar enligt Little tidigare ofta varit inriktad mot att 
hitta gemensa mma metoder för att just främja elevern as inlärning. I en forskningsöversikt 
visar Little hur studier identifierat olika former av samverkan mellan lärare. Den mest 
avanserade modellen skulle vara någon form av arbetslag där lärarna delar undervisningen. En 
annan form är där lärare rutinmässigt delar med sig av material och dessutom ger varandra råd 
och ideer medan en ytterligare form är vanliga spontana samråd. Beroende på flera 
samverkande faktorer kan dess a olika form er ta sig olika uttryck. Little Judith (1999). "The 
Percistence of Privacy: Autonomyand Initia tive in Te achers'Professional Relations. Teachers 
College Record". Refererad i: Gannerud, Genusperspektiv på lärargärning, 181. 

Intervju. 1998-10-22 

129 



utbildningar och flera av dem sökte sig fram, hoppade av och böljade en 
annan utbildning. Flera antyder också att vissa yrkeslärare kommit att bli 
modeller för deras yrkesval. En lärare vill "göra upp" med sin egen skoltid 
genom att bli en annan slags lärare än den han själv mötte under sin skoltid. 
Ytterligare en annan lärare ser också den egna gymnasietiden som en stark 
kontrast till BF-programmet. Det traditionella gymnasiet med dess lika 
traditionella arbetsformer har således inte uppfattats som en god förebild, 
trots att flera ändå hävdade sig väl där och erhöll goda betyg. De valde ändå 
inte en traditionell akademisk utbildning, utan flera blev i stället pedagoger 
inom förskola/fritidshem eller lärare inom barnskötarutbildningar. Där fick 
de arbeta med metoder som kan ses som icke traditionella i gymnasieskolan: 
Lagarbete och projektorganiserade studier förstärkte ett habitus som bäst 
kommer till sin rätt i en integrerad kod. I den reformerade gymnasieskolan 
utgör detta habitus ett symboliskt kapital; åtminstone borde så vara fallet. 
Men flera menar att den pedagogik som tillämpas där gör att de måste vrida 
klockan tillbaka. Den gamla traditionen styr: "Vi kommer från en orga
nisation som haft arbetslag och arbetat utifrån helheten, tillsammans med 

317 

kärnämneslärare. Jag har svårt att arbeta utan att ha ett helhetstänkande." 
Att karaktärsämneslärarna har kommit långt när det gäller samverkan 

bekräftas också av en lärare som ha en fot i vardera lägret, eftersom han 
arbetar både som käm- och karaktärsämneslärare. "Kärnämneslärarna är mer 
fokuserade på ämnet medan karaktärsämneslärarena banar väg för samarbete 
mellan lärare. " 

Samtidigt som man ser att det nya systemet kräver något som man i vissa 
fall sedan lång tid tillbaka har erfarenhet av och modeller för, så måste man 
ligga lågt och till och med backa, när man konfronteras med kollegor: "Det 
man måste göra då, är att invänta de andra, de måste få växa in i den här 

314 tanken." En annan lärare säger så här. 
Det styrs ju nu uppifrån att vi ska jobba i lag med kärnämneslärarna. 
Det har vi ju velat tidigare men inte fatt samma stöd av ledningen. Nu 
kör vi det här ett varv men vi är ju steget före de andra och då blir det 
ju att gå på tomgång. Vi har ju hållit på sedan 1970-talet. Ja man har 
ju alltid utbyte av att arbeta med andra, så det blir ju inte tomgång så. 
Samtidigt vill man ju inte att de skall känna sig överkörda... man far ju 
inte ta på sig en besser-wisser roll, för då förlorar man dem ju direkt. 
Vi har ju redan en modell för hur vi vill arbeta, har haft så många 

En lärares berättelse. 
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grundläggande diskussioner om mål, om kunskapssyn, om elevsyn, 
om vilka roller vi har...och nu framstår just dessa frågor som stora 
frågetecken när vi skall bölja arbeta i lag här... 

Lärarna förhäver alltså på intet sätt sig själva, varken genom att hävda sina 
uppfattningar eller genom att pådyvla andra lärargrupper sina arbetssätt. 
Flera olika anledningar lyfts fram till att det blir så. En är att det är svårt att 
vara profet i sin egen församling och att lärarna väljer att hålla en låg profil: 

Man vågar inte stå upp för vad man tycker, man backar lätt för stora 
församlingar... det är med sorg jag ser att BF-lärare inte vågar stå upp 
mot andra lärargrupper. Det är det jag menar med yrkessjälvkänsla, att 
man vågar säga att man är bra på någonting.... Nu menar jag inte 

316 
med det här att jag är sa bra men att BF är ett verkligt fint program. 

Läraren i citatet ovan beklagar att lärargruppen inte vågar framhäva sin 
kompetens men kan samtidigt inte själv frånhålla sig att understryka att hon 
själv ju inte är särskilt bra. Flera lärare menar alltså att de pedagogiskt sett 
ligger före sina kollegor men att de inte nyttjas för att förverkliga de statliga 
intentionerna. Visst måste de ibland hävda sig och sitt arbete, eftersom de 
måste försvara eleverna och ämnesområdet, men de spelar ändå inte en 
framträdande roll i utvecklingen av skolans organisation och arbetsformer. 
För en nyetablerad lärargrupp är det heller knappast lätt att skriva de andra, 
de med en lång hemortsrätt i gymnasieskolan, på näsan hur man ska arbeta. I 
stället använder BF-lärarna en icke- konfrontationsstrategi: de bjuder in de 
andra till samarbete i förhoppning att deras linje till slut skall segra. I den 
bemärkelsen är deras eget agerande strategiskt, att försöka vända upp och 
ned på existerande statushierarkier har förmodligen små utsikter att lyckas. 
Men den låga profil som BF-lärarna uppenbarligen intar är också i linje med 
ett kvinnligt habitus: att framhäva sig själv och sin kompetens kan uppfattas 
som en övermaga självhävdelse. 

Samtidigt som både ledning och kollegor verkar inse och ibland också 
antyda att man sett BF-lärarnas kompetens, så tvekar de att aktivt och öppet 
använda denna. BF-lärarna blir i stället rådfrågade och får i bästa fall en 
klapp på axeln som tack. I några fall upplever lärarna att man utnyttjar deras 

Intervju. 1998-09-11. 
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kunskaper och erfarenheter utan att de fördenskull tillskrivs ökat symboliskt 
värde. 

Sen när vi nu har inlemmats i den kommunala skolan så har man där 
aldrig tagit vara på den kompetensen och det handlar ju naturligtvis 
om vilket ämne det är. Hade vi arbetat med fysik och matte så är jag 
övertygad om att vi haft en helt annan genomslagskraft... men det är 
nog inte lätt för de manliga ledare vi har att hantera en grupp av starka 
kvinnor. 

Jag tycker inte att man använder vår kunskap och det är ju en brist. 
Jag kan väl hellre tycka lite tvärtom, att ibland väljer man att inte lyfta 
oss därför att man är rädd att programarbetslag eller arbetslag skall fa 
BF- karaktär, något som kan vara lite hotfullt på något vis. Jag är lite 
förvånad att man använder oss så lite. Det här gäller 
omvårdnadslärarna också, de har också arbetat i arbetslag, att man 
använder oss så otroligt lite på det sättet. 

Kollegor, särskilt de som arbetar nära, uttrycker sig eller handlar däremot 
aldrig nedvärderande. "Jag märker egentligen aldrig att vi behandlar 
varandra olika eller värderas olika. Snarare far vi höra ibland hur kreativa 
och duktiga vi är." 

Allt detta är dock till syvende och sist mycket tveeggat. Visst möts BF-
lärarna ibland av uppskattning, men i många andra sammanhang känner de 
sig utnyttjade eftersom de inte far någon mer handfast belöning för sitt 
arbete. Sammantaget leder detta till en känsla av underlägsenhet och till att 
arbetssituationen tär på krafterna: 

Egentligen skulle jag vilja ställa upp på en förfrågan om att utveckla 
en pilotverksamhet här på skolan, men man orkar inte i längden att 
ställa upp för att sedan hela tiden ha en känsla av att man inte 
respekteras ändå, snarare utnyttjas. 

Samtidigt skulle kanske vår status höjas om vi fick visa vad vi kan i 
samband med införandet av arbetslag, men man vet aldrig, effekten 
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kan bli en annan, att våra erfarenheter sugs upp av andra och av 
320 

systemet och vi bränns ut och ersätts av andra. 

Karaktärsämneslärarna är som framkommit tidigare ingen enhetlig grupp, 
och alla har inte samma erfarenheter av samverkan och arbetslag. Men trots 
detta talar man om sig som vz, som om man vore en grupp. En barna
vårdslärare verkar mena att eventuella skillnader är berikande för gruppen 
som helhet: 

Vi karaktärsämneslärare har samma inställning men jag tycker att vi 
som är bamavårdslärare tar ett större helhetsansvar, men det kan ju 
bero på kvinnligt, manligt också. Men jag vill inte vara utan dessa nya 
kollegor. Jag skulle kvävas i våra traditionella strukturer om vi bara 
vore bamavårdslärare- det behövs nya fläktar som tar bort vårt 
överambitiösa arbetssätt- annars kan det ju aldrig komma in något 

321 
nytt. 

Att lärarna inte uppfattar statusen inne i organisationen, på ett strukturellt 
plan, som särskilt hög, framstår rätt tydligt. Inte minst framkommer värde
skillnader i att man trots att man skall arbeta i lag och med samma elever 
ändå har betydligt högre undervisningsskyldighet. "Vi har 648 timmar, alltså 
mer än andra. Då far man höra exempelvis igår på fackmötet att "jamen ni 

322 leker ju". Här hördes flera röster: 

Vi har ju 648 och man hör ju från vissa att de menar att, ni har ju små 
klasser och det är ju ett praktiskt program ... då behöver man kanske 
inte förbereda sig. 

Vi ska jobba mest i alla lägen, ändå ska vi ligga på 27,28 timmar 
• 324 medan de andra har 21. Det är ju ekonomiska motiv. 

Intervju. 1998-09-29. 
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En skolledare konstaterar också att undervisningsskyldigheten ser mycket 
olika ut hos lärargrupperna och att det nog tyvärr av ekonomiska skäl inte 
går att göra så mycket åt detta: 

Totalt är det en stor skillnad, adjunkterna har 504 och de här har 648. 
Grundskollärarna har ju inte så hög undervisningsskyldighet, utan 
gymnasielärarna på yrkesprogrammen ligger ju sämst. 

Nu när usken ska försvinna år 2000 har de nog en viss förhoppning. 
Men det jag tror är att yrkeslärarna kommer att bli väldigt besvikna, 
för om man skulle räkna om deras undervisningsskyldighet till 21 
timmar så skulle det handla om miljontals kronor eftersom 30 procent 
av vår lärarkår är yrkeslärare. Där skötte fack och stat sig dåligt. Man 
tog inte sitt ansvar i samband med kommunaliseringen. Man flydde 
undan och förde över det på kommunerna, förväntade sig större kraft i 

325 
kommunerna, men det kommer de inte att få se. 

Även om lärarna på ett plan inte upplever sig som nedvärderade, så talar 
andra faktorer för att de ändå är det. De drar det kortaste strået när det gäller 
att tillskansa sig fördelar, både lönemässigt och i fråga om undervis-
ningsskyldigheten. Varken kollegor eller skolledning förefaller ha gjort 
någonting för att utjämna dessa påtagliga skillnader, vilket i sin tur tyder på 
att de faktiskt använder sig av stängningsstrategier. För skolledarna handlar 
det om ekonomi, medan kärnämneslärarna verkar anse att det finns sådana 
skillnader mellan lärargrupperna att skilda undervisningsskyldigheter till 
deras egen fordel kan motiveras. Viljan att bevara statushierarkier i det här 
avseendet framstår som tydlig, och staten och facket används i något fall 
som sköld medan andra faller tillbaka på traditionella värderingar kring 
praktiskt - teoretiskt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att kategorin BF-lärare bärs upp av 
människor med skiftande utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Olika 
lärarkategorier finns representerade vilket också innebär att gamla sociala 
identiteter kommer att överlappa den nya. Och trots sin kompetens verkar 
lärarna inte värderas särskilt högt, utan de gamla strukturerna slår igenom. 
Lärarna tycks med stöd av omgivningen skriva in sig själva i en 
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generalistdiskurs. Den svaga klassifìkationen och inramningen kräver dess
utom ett omfattande arbete för att hitta en struktur i den synnerligen kom
plexa verkligheten. Inom en specialistdiskurs däremot vilar ordningen 
betydligt stadigare på en stark klassifikation och inramning. 

Några citat får till sist illustrera de olika diskurser som formar lärarnas 
vardag. 

En decentraliseringsdiskurs ställer stora krav på lärarnas arbetsinsatser. 

Det som främst slitit på oss är den förändringsprocess som pågår, dels 
i samhället men så starkt i skolan nu också. Man är på väg, men vart 
man är på väg är inte så tydligt, hur vi skall ta oss dit är otydligt. Vi 
har en ledning som vill att vi skall utveckla men vad och hur det far vi 
i stort sett hitta på själva. Att i den grupp man arbetar skall tydliggöra 
det här kräver att man har klart för sig vart man själv står. Den 
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processen pågår pa flera plan och kräver mycket energi. 

Arbetsbördan har inte heller minskat genom att decentraliseringen går hand i 
hand med en viss ökad statlig kontroll: 

Sen om man ser på det organisatoriska så är det ju fortfarande så att 
man vill på ett sätt behålla kontrollen samtidigt som man ska ge oss 
friheten att styra och bestämma. Det här har vi upplevt både lokalt 
men också från skolverkets sida. Först var det fritt, gör vad ni vill, 
bestäm hur ni vill ha det med poäng och kurser och sen tog man 

328 
tillbaka det. men lokalt har vi fått fortsätta på vår linje. 

De lokala diskurserna bärs upp av lärarna själva snarare än av skolledningen: 

...jag vet inte om vi får så mycket stöd av ledningen, jag tar mig väl 
lite stöd och går ner och frågar om råd, men han kan ju inte råda så 
mycket, han vet ju inte heller. Programmet var ju nytt så de visste ju 

329 
inte, det var ju som mgen som visste. 

På subjektiv nivå känner lärarna sig kompetenta samtidigt som de upplever 
att de saknar tolkningsföreträde och inte förmår att sprida denna kompetens 
till andra aktörer i systemet: "vi har många erfarenheter som krävs idag, så vi 
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är väl rustade för morgondagens skola, men många av oss är inte rustade att 
kliva fram i ljuset". 

Många lärare tonar fram som professionella i den bemärkelsen att de 
strävar att utveckla sin kompetens: 

Skolan som system känns fyrkantig och stressig. Fick jag inte arbeta 
med utveckling skulle jag aldrig stoppa, det är så det måste vara i 
skolan. Läraren måste utveckla, inte någon utifrån, och det är det som 
genererar kraft och energi till att fortsätta. Här har jag fått möjligheter 
både genom skolan och genom att söka projektpengar. 

Lärarna inordnar sig också i en marknadsdiskurs. En skolledares uttalande 
visar att lärarnas arbetskraft därigenom exploateras under en slags 
frihetsparoll: 

Vad som bidrar till att klara av arbetet och också att dämpa 
kostnadsutvecklingen är att vi har en lojal och arbetsam personal som 
inte bara tittar på klockan, utan de jobbar entreprenörmässigt och 
känner att de vill konkurrera med sitt program gentemot andra 
program.... 

Vår ledningsfilosofi är definitivt att ge lärarna en jättestor frihet. Vi 
har ingen petledarstil. Vi kommer ju inte själva från yrkes
utbildningamas värld så vi tror oss faktiskt inte om att klara av dem så 
därför måste de som har kompetens på något vis vara självständiga 
och självgående. 

På ett subjektivt plan kan en BF-lärare känna sig både som pionjär och 
visionär: 

Ibland känns det som man får dra lasset själv, men jag menar inte att 
andra inte vill, egentligen så är det så att många egentligen vill för
ändra, men man blir låst av skolans gamla struktur. Men det böljar bli 
ett annat tänkande i skolan, att man tillsammans skall komma vidare, 
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och det känns fräscht och spännande. 
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I det här kapitlet har jag fokuserat de delar av karaktärsämneslärarnas arbete 
som berör deras egen väg till läraryrket, ämnesområdet och den arbets-
platsförlagda utbildningen, ämnesfortbildning och marknadsföring. Det 
handlar alltså om flera av de uppgifter som i anslutning till decentra
liseringen av gymnasieskolan på ett annat sätt än tidigare utgör lärarnas 
ansvar. Nästa kapitel, kapitel sju beskriver och analyserar lärarnas arbete 
med själva undervisningen och arbetet med eleverna. 
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7. Barn- och fritidsläraren i en inkluderande 
diskurs 

Den könssegregerade gymnasieskolan visar sig på BF -programmet genom 
att 80 procent av karaktärs- och 70 procent av kärnämneslärarna i mina data 
är kvinnor. Fördelningen av manliga och kvinnliga elever ser ut på liknande 
sätt. 

Forskare har visat hur kvinnor ofta har använts som lärare där vikten av 
personlig utveckling och barns och ungdomars fostran varit särskilt stor. 
Kvinnliga lärare sågs som naturligt lagda för den uppgiften och blev 
därigenom i sitt arbete ansvariga för vaije individs utveckling. Att stödja och 
hjälpa, att omvandla aggressioner och asociala beteenden krävde insikt i 

334 vaije individ, något som ansågs passande för kvinnor. Den omsorgs- och 
ansvarsrationalitet som kvinnor utvecklar som en följd av de erfarenheter de 
får som flickor, kvinnor och mödrar innebär också enligt Britt-Marie Berge 
att de utvecklat lyhördhet och en större handlingsberedskap i sitt lärararbete 
när det gäller människor och relationer. 

Gymnasieskolans mål är att ge kunskaper och färdigheter och att fostra 
eleverna till dugliga samhällsmedborgare. De fostrans- och kontrollfunk
tioner som använts i skolan under olika tidsperioder speglar de synsätt som 
kommit och gått. Den nedtonade statliga direktstyrningen av skolan har i och 
med målstyrningen ersatts av en mer osynlig styrning, vilket också, 
åtminstone indirekt, påverkar det som jag vill kalla själva kärnan i lärarnas 
arbete, nämligen arbetet med eleverna. 

PERSONLIG RELATION, KAOSKOMPETENS och 
G UMMIBANDSPEDA GOGIK 

En osynlig pedagogik kännetecknas, som jag beskrev i kapitel två, av att 
relationerna mellan lärare och elever är mer horisontella och mer personliga 
än i den traditionella, synliga pedagogiken. I det avseendet är BF-läramas 
praktik inskriven i den osynliga pedagogikens diskurs. De betonar starkt 
vikten av att lärare och elever skall ha en förtroendefull relation för att 
inlärning skall vara möjlig. Dessutom menar de att mänskliga relationer är 

Walkerdine, Valerie,"Utvecklingspsykologi och den barncentrerade pedagogiken". 
Berge, Britt-Mari with Hildur Ve, Action Research. 
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en del av kunskapsinnehållet eftersom programmets mål är att eleven ska 
lära känna sig själv och förstå andra, för att i förlängningen kunna arbeta 
med människor. 

Personliga relationer är en del av innehållet 

Att utveckla relationer ses därför som en kärnfråga. Dels gäller det att skapa 
och upprätthålla "goda" relationer mellan läraren och den enskilde eleven 
och gruppen och dels mellan eleverna inbördes. Detta präglar planerade 
aktiviteter likaväl som spontana möten och interaktioner med eleverna. 

Att gå in i mötet med den enskilde är ett enormt krävande arbete, tar 
oändligt mycket kraft, men är nödvändigt och ger bestående effekt. 
Här blir förhållningssättet viktigt, att vara personcentrerad, god 
förebild, flexibel och anpassningsbar är viktiga komponenter. Hela 
programmet går ju ut på att möta människor, då måste ju jag också 

336 
kunna det och vara förebild. 

Läraren som förebild blir alltså central, och flera lärare använder sig själva 
och sin personlighet som ett redskap i undervisningen. 

Det främsta verktyget i mitt lärararbete är jag själv och jag hoppas nu 
att skolan kommer att bli något annat än vad den varit och utvecklar 
ett målmedvetet arbete om hur man bidrar till att utveckla en ung 
människas ansvar för sig själv och sina studier. Denna del i 
lärararbetet är viktigare än ämneskunskaper, för utan det sker ingen 
inlärning. 

Lärarna har uppenbarligen anammat den konstruktivistiska kunskapssynen, 
338 och det gör att lärarens roll som kunskapsförmedlare tonas ner. Det gäller 

dock fortfarande att fa eleverna att vilja det rätta, d.v.s. att fa dem att 
acceptera de spelregler som läraren formulerar 

Det krävs av mig att jag ger av mig själv för att fa många att till sist 
lita på mig och lyssna på vad jag har att säga. Jag måste visa vem jag 

En lärares berättelse. 
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Se exempelvis Skolverket, Bildning och kunskap. Människans kunskapande förmåga 
framhävs, något som, enligt detta policydokument, kräver andra former än förmedlande 
pedagogik i skolan. 
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är och visa respekt för dem som individer och stötta dem så att de 
339 

väljer att tillmötesgå mina krav och så att de känner tillit. 

Läraren ser sig själv som en förebild när det gäller att hantera konflikt
situationer, bete sig ansvarsfullt och visa deltagande och empati även i var
dagliga händelser. På så sätt vill man skapa också ett förtroende mellan 
lärare och elev, vilket i den här pedagogiska diskursen ses som en nödvändig 
förutsättning för lärararbetet. 

Redan i dörren möter jag en elev som verkar ledsen och nedstämd. Jag 
ser på honom att han vill prata... när jag sätter mig bredvid honom 
brister han ut i gråt vi pratar... när jag tar armen om honom känner jag 

340 
att han tar emot detta. 

Här framstår de svaga gränserna återigen tydligt. Att läraren "ser" att eleven 
vill prata innebär att hon prioriterar om, trots att hon har ansvar för en hel 
grupp. Denna mjuka form av kontroll är förmodligen mer effektiv än den 
som den synliga pedagogiken bygger på: Pojken blir kvar, han går inte hem, 
inte till skolhälsovården och han flyr inte heller ut från skolan. Lärarens 
receptiva förhållningssätt spelar uppenbarligen en samhällsnyttig roll. Ett 
förhållningssätt som enligt Walkerdine har kvinnliga förtecken. Flera lärare 
understryker att deras styrka som lärare är att aldrig känna tvekan eller rädsla 
när det gäller prioriteringen av eleverna framför andra uppgifter i arbetet. 
Det förhållningssättet skapar dilemman, dels därför att elevemas behov är 
outtömliga och dels för att det ibland öppnar dörrar till elevernas privata 
värld. Det är inte alltid enkelt att veta hur det är klokt att agera med tanke på 
de inblickar de får i elevens liv. Var ska gränsen dras för elevemas 
personliga integritet och hur skall svåra insikter hanteras? 

Lärarna använder sig medvetet av flera olika tekniker för att upprätta 
personliga relationer till eleverna. Några lägger en grund redan vid termins
starten genom att bland annat ta var och en av eleverna i handen och med 
hjälp av ögonkontakt ge tyngd åt den välkomsthälsning som det första mötet 
innehåller. 

Eleverna får också tidigt presentera sig för flera av lärarna genom att 
skriva om sig själva. De uppmanas att berätta vad de själva ser som viktigt 
att förmedla, allt från vardagsinformation till mycket privata angelägenheter. 

Berättelse. 
340 
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Också det är i linje med en av den osynliga pedagogikens grundbultar; det 
privata blir offentligt i undervisningssituationen, åtminstone i den bemärk
elsen att läraren kräver tillgång till elevens inre. Den processen behöver inte 
nödvändigtvis vara ömsesidig, men det finns exempel på lärare som också 
lämnar ut delar av sig själv till elevernas beskådande: 

Det samspel vi kan utveckla beror på om de släpper in mig, vilket i sin 
tur kan bero på hur jag öppnar min dörr. Jag brukar ge dem mycket av 
mina egna tankar och värderingar, både positiva och svåra 

, 341 
erfarenheter. 

De här teknikerna kräver att elevemas integritet respekteras för att de ska må 
bra och vilja stanna kvar i skolan. Enligt lärarna är det viktigare att eleverna 
skriver om sig själva än vad de skriver, eftersom det alltid på något sätt 
bidrar till att få insyn i elevernas inre. En del lärare har vidareutvecklat detta 
metodiska inslag för att skapa och utveckla relationerna med eleverna. Alla 
elever har då en bok som de skriver i på uppmaning av läraren, och det kan 
röra sig om allt från egna tankar till utvärderingar eller läxförhör. Läraren 
samlar med jämna mellanrum in böckerna och får på så sätt kontinuerlig 
information om elevernas tankar om studierna och om annat som indirekt 
kan påverka studierna. Därigenom utvecklas vetskap om men också en 
närhet till eleverna samtidigt som förfaringssättet, att skriva, kvarhåller en 
viss distans. Detta kan ses som ett försök att metodiskt kartlägga elevernas 
inre, och samtidigt följa deras tankar kring studierna. Eleverna får också med 
jämna mellanrum reflektera över vad de själva skrivit, vilket ingår i en form 
av självreflektion. Det här är exempel på vad Foucault kallar för 
"technologies of the self d.v.s. tekniker som gör att individerna tvingas 

342 rannsaka sig själva. De teknikerna är enligt Foucault medel för att skapa 
den fria men disciplinerande människan, och det är också något som den 
osynliga pedagogiken syftar till. Det är också det som Walkerdine menade 
var en strategi från makthavarnas sida i det moderna fostransprojektet; Att 
lära känna individen är nödvändigt för att på ett djupare plan kunna påverka 
personligheten. 

En lärares berättelse. 
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Relationsutveckling som en kontrollteknik är inte bara centralt under den 
första tiden utan det går som en röd tråd genom hela utbildningen. En lärare 
som både arbetar som karaktärs- och kärnämneslärare uttrycker sin beundran 
inför sina kollegor: 

...de försöker se till varje elev, de engagerar sig i personen. De 
försöker inåt att nå personen för att nå gruppen, de böljar alltid att 
jobba gruppmedvetet. Det sätt som de får ihop gruppen på är att de 
försöker fa tag på individen. 

Grupprocessen är en del av innehållet 

Det är inte bara den enskilde eleven som är viktig. I lärarnas ögon är det 
minst lika viktigt att skapa ett gott gruppklimat där varje elev trivs, och 
därför försöker de också få grepp om de variationer som finns i gruppen. I 
stort sett samtliga lärare arbetar alltså intensivt, särskilt under det första året 
med att utveckla gruppen. Eleverna har redan i vissa fall när de kommer till 
skolan delats in i basgrupper, där de får finna sig tillrätta under den första 
tiden. Det ses som viktigt att alla skall ha sin tillhörighet och trygghet. 

Flera av lärarna använder också en annan metod för att lära känna 
eleverna och grundlägga en gruppkänsla. Under de första veckorna av 
utbildningen anordnar man någon form av lägerverksamhet. Kontakten med 
eleverna blir mer intensiv och mer naturlig eftersom sammanhanget medför 
att ingen kan falla in i sin gamla skolroll. Arbetet med regler och 
grupprocesser under lägerdagama är medvetet invävt i de olika aktiviteter 
som finns på programmet. Alla måste bidra, ta ansvar, visa respekt och 
hänsyn, vilket också är i linje med programmets mål. Syftet är att lära känna 
varandra för att på så sätt ta bort barriärer och skapa förutsättningar för att 
slappna av och kunna gå vidare. Lärarna iakttar särskilt vissa interaktiva 
beteenden som ansvar och hänsyn. Elever som eventuellt är utanför lotsas in 
i gruppen, och beteenden och uttalanden följs upp direkt eller vid ett 
passande tillfälle. En lärare berättar att hon brukar föra anteckningar för att 
komma ihåg vad som bör tas upp. En annan lärare summerar lägervistelsen i 
sin dagbok så här: "Vi tycker nu att vi har visat åt vilket håll vi vill arbeta 
och böljar vara på väg att få eleverna att känna respekt för varandra och för 
oss lärare." 

Intervju. 1998-08-15. 
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Man skulle kunna säga att inramningen i en bemärkelse är mycket stark, 
eftersom man tillrättalägger genom att rumsligt avgränsa gruppen så att en 
intensiv kontroll och skolning underlättas. En elev har exempelvis redan vid 
introduktionen av lägerdagarna låtit antyda att han kanske inte skall följa 
med. Han far till svar att detta är en obligatorisk del av kursen, varför han 
inte har något val. När han sedan inte kommer i anslutning till avfarden 
ringer läraren till hans familj och ber dem att omedelbart se till att han 
infinner sig. Den osynliga pedagogik, som relationsövningar och utom-
husaktiviteter av det här slaget ingår i, styrs således i vissa avseenden av 
klart uttalade regler. Lärarens roll som kontrollant tonas visserligen ner, men 
kontrollen byggs in i miljön och blir därigenom desto intensivare. Det 
betyder att samtidigt som vissa gränser försvagas blir andra desto starkare. 
Kravet på att delta i lägerdagarna är inte förhandlingsbart. Ingen kan und
komma de relationsövningar som lärarna definierar som en viktig del av 
innehållet i undervisningen. De övningarna har djupgående socialiserande 
effekter, och enda sättet att undgå dem är helt enkelt att utebli från 
undervisningen. Den elev som försökte undkomma var kanske medveten om 
den saken. Eleven som tidigare under sin skolgång förmodligen mött den 
synliga pedagogiken där det privata förblir privat, där man kan dra sig undan 
och tänka vad man vill, kan ha upplevt osäkerhet inför dessa icke 
traditionella övningar. 

Kaoskompetens och gummibandspedagogik 

Lärarna anser att de hela tiden måste utveckla metoder för att anpassa under
visningen till elevernas skilda behov och prestationsnivåer. Både 
högpresterande och lågpresterande elever, tysta elever och de som aktivt 
utmärker sig för att bli sedda ska få en chans att komma till sin rätt. 
"Eleverna driver fram förändring hos oss lärare, eftersom de inte skulle finna 
sig i långa ensidiga teoretiska genomgångar." 

Elevgruppens heterogenitet har medfört att lärarna har tvingats utveckla 
en "gummibandspedagogik" Man vet vart man vill komma, vad som är 
målet för utbildningen och för enskilda lektioner, men vägen dit får man hela 
tiden ändra beroende på vad som händer i klassrummet. Att anpassa tempot 
är också svårt eftersom spännvidden mellan elevernas arbetstakt är så stor. 
Det här är uppenbarligen inget man enbart kan läsa sig till: 

Dagboksanteckning. 
Dagboksanteckning. 
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Jag och mina kollegor har utvecklat en kaoskompetens. Det handlar 
om att klara av vardagens alla möten, att se individen, att se gruppen 
var den befinner sig i sin process och ta in det ämnesstoff som skall 
bearbetas och parallellt med detta koppla det till verksamheterna 
utanför skolan och livet i stort. Kompetensen växer fram ur att man 
hela tiden vistas där allt detta krävs, då måste man klara det. Samtalen 
med kollegor gör att man orkar, far perspektiv och kan lösa även svåra 

347 
saker. De flesta situationer kan inte förutses. 

Mål, innehåll och metod utgör en helhet 

Att personliga relationer och gruppen är en förutsättning för undervisningen 
kan generera en föreställning av att innehållet är underordnat formen. När 
lärarna beskriver hur de arbetar framkommer det att så inte är fallet. Snarare 
framstår mål, innehåll och metod som en helhet där metoden är en del av 
innehållet. 

Att inramningen är svag gör att lärarna ständigt måste ta ställning till vad 
som är rimligt att ta upp i klassrummet, och på vilket sätt det i så fall skall 
genomföras. Detta är ingen lätt uppgift, menar de, och det innebär en ständig 
balansgång eftersom innehåll och metod vävs samman i sitt uppkomna 
sammanhang. Lärarna arbetar exempelvis för att eleverna skall utveckla ett 
förhållningssätt i linje med målen genom att låta frågor om respekt, ansvar 
och hänsyn alltid vara närvarande. En lärare berättar exempelvis att det finns 
en pojke som har en tendens att vilja göra sig lustig på andras bekostnad, 
särskilt i anslutning till redovisningar, något som föranleder lärarna att 
reagera direkt som beteendet uppträder. 

Att ta tag i det som uppstår i klassrummet som kan fånga elevernas 
intresse och som samtidigt är meningsfullt med tanke på målet sker ofta i 
dialogen med eleverna. En lärare menar att hälften av tiden ibland kan gå åt 
till diskussioner, ofta av den karaktär som man skulle kunna kalla fostran. 

Det blir många avbrott, inte bara tillsägelser utan det handlar ju om att 
fånga viktiga saker. Hör jag någon prata om hur mycket alkohol de 
skall handla inför helgen så kan jag se det som lämpligt att ta en 
diskussion om det i klassen. På grund av deras öppenhet blir det ofta 
bra diskussioner vilket gör att jag faktiskt vet att det kan påverka deras 
värderingar vilket är helt i linje med programmets och flera av 
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kursernas mål. Andra lärare och de som inte vet vilka förutsättningar 
vi har och hur vi arbetar kan nog uppfatta mycket av det vi gör som 
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flum och låg nivå, men det handlar ju om okunskap från deras sida. 

Det handlar om att snabbt avgöra värdet av det som dyker upp och att inte 
släppa taget om det är fråga om värdefulla inslag samtidigt som vissa saker 
måste avstyras. Med tanke på den mängd av teorier och begrepp som finns 
bakom BF-programmets olika teoretiska kunskapsområden skulle det vara 
mycket enkelt att planera och genomföra "traditionella lektioner" menar 
lärarna. Att ha alltför stor tyngdpunkt på teoretiska begrepp är däremot inte 
särskilt framgångsrikt i de här grupperna. I stället handlar det om en ständig 
balansgång: 

Vi arbetar på alla plan samtidigt, på det personliga planet, på 
gruppnivå och sedan ämnesmässigt. Gör jag inte det skulle kanske en 
tredjedel av gruppen lämnas därhän, inte alls vilja följa med på resan. 
De skulle inte orka, inte vilja, inte förstå. Detta är en nödvändig metod 
för att fa det att fungera men svarar också mot flera mål både 
övergripande och mot kursmål... Jag vet att om jag lyckas med det 
kommer fler att motiveras, förstå och delta aktivt. Ett antal elever 
stänger av inför skolsituationer som de fatt nog av, att sitta och 
i 350 lyssna. 

Arbetet med kursinnehåll, examination och utvärdering har utifrån lärarnas 
beskrivningar sin utgångspunkt i målen. En situation som en lärare beskriver 
är hämtad från ett större arbete, som man valt att inte kalla grupparbete 
eftersom risken för att eleverna skall falla in i gamla "grupparbetsbeteenden" 
skall utmanas. I stället används mycket tid till introduktion där man återigen 
poängterar målet med just det här arbetet och motivet till metoden. Helhets
tänkandet menar läraren, skall speglas i att både introduktion, arbetsprocess, 
examination och utvärdering utgör pedagogiskt genomtänkta inslag som 
också sammanflätar innehåll och metod: 

När vi skall sätta igång och presentera våra arbeten så kommer två 
pojkar fram och säger att de inte kan ha sitt idag eftersom en av 
huvudrollsinnehavarna i den "praktiska" delen är borta. Jag pratar med 
dem om vår situation och att det inte är möjligt att flytta fram 
redovisningen. De säger nej! De vill inte redovisa. Jag ger mig inte för 
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deras argument utan hänvisar till deras träning i ledarskap och 
poängterar om vikten av att vara flexibel som ledare och att klara av 
oförutsedda händelser. Jag ger dem 5 minuter att strukturera om sin 
planering. Under tiden som pojkarna planerar om pratar jag med 
klassen och talar om vad som händer och varför jag gör som jag gör. 
Det här momentet är oerhört viktig i pojkarnas utveckling men också 
viktigt för hela gruppens läroprocess. 

Läraren har uppenbarligen utbildningens och kursens mål för ögonen när 
hon kräver att eleverna löser problemen snarare än att hon tillrättalägger 
genom att stödja kortsiktiga lösningar. Redovisningen blir inget självända
mål. I stället används processen till att lösa de problem som uppstår under 
vägen som en del i kunskapsinhämtandet. 

Utvärderingen genomfors därefter utifrån en gemensam modell där 
eleverna först utvärderar sin egen grupp och specialbevakar dessutom, 
utifrån givna kriterier, en annan grupp under respektive presentation. Grupp
medlemmarnas synpunkter presenteras sedan i storgrupp där strikta regler 
gäller både för vad som skall tas upp, hur detta framläggs och vilken ordning 
som olika inlägg far ha. Reglerna är alltså detaljerade och explicita, och 
utvärderingen genomförs också metodiskt utifrån dessa instruktioner. 

Helhetstänkande och progression beskrivs också av en annan lärare där 
eleverna genomför arbetsplatsförlagd utbildning i projektform. Handledarna 
kontaktades långt före kurstarten och inskolades i syftet och det tänkta 
genomförandet av projektet. Syftet är att eleverna skall utsättas för problem 
för att öka sin beredskap inför mötet med arbetslivet. 

Jag berättar för eleverna om APU - projektet och dess syfte och vi 
diskuterar upplägget. Jag informerar om mina höga krav på läxläs
ning, genomförande av arbetsuppgifter och examination. Jag tar också 
reda på eventuella lässvårigheter för att ev. hinna spela in boken på 
band. Jag talar också om att de vaije dag skriftligt skall "reflektera" 
utifrån vissa utgångspunkter. Jag vill att det de har i huvudet skall 
rinna ut i pennan eller spelas in på kassett. 

De tyckte att jag ställde alldeles för höga krav och ifrågasatte mig 
vaije dag. De ville till exempel ha instuderingsfrågor till böckerna, 
men jag svarade att jag inte vet hur man gör sådana... men man kan ju 
inte strida om allt, så här backade jag till slut. Efter första veckan hade 
det vänt och eleverna blev alltmer självgående och upplevde att de 

Dagboksanteckning. 
352 

Dagboksanteckning. 

147 



verkligen utvecklades, vilket motiverar att fortsätta med projektet. 
Slutresultatet blev alltså bra men arbetssättet kräver enormt mycket tid 
och kraft och kräver samverkan.353 

Att strukturera, vara tydlig och sätta gränser handlar i det här sammanhanget 
mycket om att tala om vilka krav och regler som gäller både angående 
uppförande och själva skolarbetet. Den osynliga pedagogiken med flytande 
gränser verkar generera behov av struktur och ordning, men samtidigt är det 
omöjligt att arbeta traditionellt. Resonemang kring regler angående förhåll
ningssätt och regler över hur arbetet skall genomföras blir den här lärarens 
sätt att klara balansgången mellan kaos och ordning. Men i och med att krav 
och kriterier för bedömning görs explicita, införlivas viktiga element från 
den synliga pedagogiken i lärarpraktiken. 

Bedömning en relativ fråga 

Oavsett arbetsform, ansvarar lärarna för bedömning och betygssättning av 
enskilda elevers prestationer. Det finns visserligen nationella kriterier men 
läraren skall ändå själv avgöra vad som faktiskt skall bedömas och hur en 
prestation skall värderas. Betygssättningen bygger enligt lärarnas beskriv
ningar på många olika former av bedömning. En lärare strävar uppen
barligen efter att tillämpa ett bredare kunskapsbegrepp genom att inte enbart 
bedöma enkelt mätbara kunskaper: 

Det finns en mycket studiemotiverad flicka som saknar empati, 
mobbar andra, har mycket svårt att arbeta i grupp, vägrar grupp
examinationer, satsar alltid på MVG. Jag blir mycket förvirrad över 
hennes beteende eftersom hon delvis verkar medveten om sitt 
handlande. Gruppen reagerar men hennes klasskamrater från 
grundskolan menar att hon blivit bättre. Med tanke på programmet 
och kursernas mål svarar hon ju inte upp till detta, kan inte bli 
godkänd, trots vissa mycket goda teoretiska prestationer. Hur skall 
hon kunna arbeta med människor, arbeta i arbetslag? Hur skall jag 
arbeta med henne och gruppen? 

Dagboksanteckning. 
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En lärare anser att de så kallade traditionella klassrumsgenomgångarna på ett 
ensidigt och ytligt sätt kan skapa eller förstärka en negativ inställning till 
skolarbetet. Inlärning och examination kan också med fördel ske utanför 
klassrummet och utanför skolan menar han. 

Man ser något annat när man är ute med eleverna så här, man lär 
känna dem, deras värderingar och hur de kan använda dessa i ett annat 
sammanhang än skolan. Det här är ett sätt att utveckla en relation till 
det man skall lära sig. Finns inte det så utvecklas inte motivationen 
och då kan man inte lära sig heller. Alla möten är ju en form av 
ledarskap och med tanke på kursmålen så är ju detta med möten, 

356 
förtroende och respekt en grund för ledarskap. 

Läraren menar att elever som kanske bara "strulat" genom hela skoltiden helt 
plötsligt kan bli positiva ledargestalter. Många elever växer, kanske för att de 
för första gången upplever att de lyckas, menar han. 

När man kommer ut i skogen kan den traditionellt flitige skoleleven 
bli sittande på en stubbe medan den stökige, omotiverade eleven kan 
fa möjlighet att använda sin energi och sina ledaregenskaper på ett sätt 
som främjar motivation och självkänsla. Målet med bam- och 
fritidsprogrammet kräver detta. Att enbart arbeta med teoretiska texter 
och att enbart förmedla denna typ av kunskap är bristfälligt på många 

357 
sätt. 

Lärarna framhåller att man i alternativa metoder far en annan syn på 
elevernas kunskap och kunskapsutveckling än vid så kallade traditionella 
metoder. Eleverna far möjlighet att sammankoppla fakta och teoretiska 
modeller med egna och andras erfarenheter och i naturliga sammanhang visa 
sin kunskap. Den breda, relativa, flexibla kunskapssyn som präglar inställ
ning och handlingar i samband med bedömning och betygsättning är i de här 
exemplen kanske svår att översätta i enkelt mätbara kriterier. Men de blir 
synliga den dag eleven far sitt betyg. 

Svaga gränser är inte heller helt oproblematiskt. Enligt Bernstein gynnar 
den osynliga pedagogiken medelklassens barn eftersom dessa i sin familj har 
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358 förvärvat den rätta koden. De eleverna är självgående och tar ansvaret för 
sina egna studier på det "rätta" sättet. Andra behöver tydligare anvisningar 
om vad som förväntas. En lärare är medveten om denna problematik: 

Paradoxen idag verkar vara att bokstavsbarnen kräver struktur och 
vägledning medan deras lärare är villiga att prova alternativ 
pedagogik. De elever som klarar fria former har däremot ofta 
konservativare lärare som fortsätter att strukturera deras gymnasietid i 
absurdum. 

Som tidigare framgått anser både kärn- och karaktärsämneslärare att man har 
en betydligt öppnare, friare, och kanske roligare relation till BF-eleverna än 
till andra elever. Det är i alla fall skillnad. En BF-lärare som dessutom 
arbetar i ett kärnämne i en International Class menar att klassrumssitua
tionerna i de olika elevgrupperna kan liknas vid skilda världar. Lektions
innehållet på det engelskspråkiga gymnasieprogrammet är klart avgränsat 
och relationerna mellan lärare och elever är mer opersonliga. 
Klassifikationen och inramningen är alltså betydligt starkare där jämfört med 
på BF-programmet. 

Sammanfattningsvis menar flera av lärarna att traditionella lektions
genomgångar är enkla och mindre tidskrävande än de flexibla elevanpassade 
arbetssätt som de förordar och av allt att döma också försöker tillämpa. 
Deras praktik är därför inskriven i en integrerad kod och tillsynes i den 
osynliga pedagogikens diskurs. Den svaga klassifikationen utgör en stark 
kontrast till den samlingskod som av tradition varit normen för gymnasie
skolan. Samtidigt är undervisningen fylld av gränser. Inte mellan ämnen och 
inte mellan privat/offentlig och inte mellan lärare och elev. Däremot finns 
gränser ofta tydligt inbyggda i metoden vilket innebär att metodinstruktioner 
får en tydlig plats i undervisningens olika delar. Å ena sidan präglas 
pedagogiken av en svag klassifikation och en svag inramning. Den osynliga 
pedagogiken styr egentligen främst utformningen av relationerna i klass
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rummet, och principen att elevernas inre utgör en del av undervisningen är 
också genererad ur denna diskurs. Eleverna har också inflytande när det 
gäller att välja delinnehåll och metoder och i sådana avseenden är inram
ningen alltså svag. Däremot är det inte den osynliga pedagogiken som ligger 
till grund för själva genomförandet av arbetet eftersom regler och instruk
tioner för detta är mycket klart uttalade. Den svaga inramningen och klassi-
fikationen stadgas upp genom att man utfärdar noggranna instruktioner för 
hur arbetet skall bedrivas, och kravet på kontinuerliga utvärderingar stramar 
också upp det hela. Det handlar verkligen inte om "anything goes", och det 
verkar som om lärarna gör detta mycket klart för eleverna. 

INKLUDERING och EXKLUDERING 

Att alla elever skall ha tillträde till gymnasieskolan för med sig att elever 
som inte är högpresterande eller skolmotiverade finns där, och enligt den 
statliga diskursen ska skolan anpassas även till dem. Det ligger i linje med 
vad Thomas Skrtic kallar det subjektivistiska deltagarperspektivet vilket 
innebär att problem i skolan ses som socialt konstruerade. Den enskilde har 
då rätt att utveckla sin egen särprägel, utan att särskiljas. I det perspektivet 
betonas också värdet av att andra och gruppen fostras i att visa respekt och 
gemensamt bidra till en positiv utveckling för alla, oavsett individens 
begränsningar. Social träning, medborgarkompetens och gemenskap är 
centralt, och det specialpedagogiska perspektiv som hör hit är inkluderande 
och bygger på demokratiskt deltagande. .Elever ska inte kompenseras för sina 
"brister" till dess att de uppträder normalt, utan i stället skall mångfald och 
heterogenitet bemötas. Deltagande i kollektivet skall alltså prioriteras 
framför särskiljande. 

Samtidigt har de specialpedagogiska insatserna i den svenska skolan av 
tradition varit kompensatoriska och förankrade i medicinsk och psykologisk 
vetenskap. Experttänkande, diagnostisering och särskiljande har därför 
dominerat. Men enligt Kenneth Howe har skolan varken den expertis eller 
den utvecklade pedagogiska kunskap som behövs för att rätt kunna använda 
dessa medicinskt/psykologiska diagnoser. Diagnoser har efterhand 
dessutom visat sig vara tidsbundna, vilket pekar på ytterligare en svaghet. 
Den kanske främsta kritiken gäller att elever utsätts för etiketteringar som 
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bidrar till att utveckla eller förstärka en "awikaridentitet", en utveckling som 
i förlängningen kan bidra till ökande eller nya behov. Detta restaurerande 
perspektiv bygger på tydliga gränser och differentiering och en special
pedagogik som förstärker konkurrens och segregation. 

Slagordet 'en gymnasieskola för alla' innebär ett fundamentalt brott med 
den gamla läroverkstraditionen. Läroverket var en urvalsskola där bara de 
sanna studiebegåvningarna hade hemortsrätt. Där gällde det för eleverna att 
hålla måttet, och de som inte klarade av det av egen kraft hade inget i 
gymnasiet att göra. Att göra upp med den traditionen är kanske inte alldeles 
enkelt även om processen har pågått ett tag. Skolverkets utvärdering av stöd 
i gymnasieskolan visar att nivågruppering, alltså grupper som är fasta över 
en viss tid, är en vanlig åtgärd. Den bygger på diagnostisering av elevernas 
kunskaper i svenska, engelska och matematik. Insatserna inriktas också 
främst på att stimulera elevernas läs- och skrivutveckling. Många gym
nasieskolor försöker också att stödja eleverna inom ramen för det nationella 
programmet, och i så måtto svarar den statliga diskursen också mot en 

364 inkluderande praktik. 
Skolverkets utvärdering tyder ändå på att det ännu inte i någon större 

omfattning finns väl genomdiskuterade handlingsplaner som grundas på 
teorier om och erfarenheter av elever som har svårt att finna sig tillrätta i 
skolan och med skolarbetet. Man menar att politiker, skolledare, lärare, 
föräldrar och elever alla har olika kunskaper och erfarenheter och också 
olika uppfattningar om när behov finns och hur dessa skall hanteras. 
Bedömningar och åtgärder bygger ofta på lärares och skolledares utsagor 
som i sin tur innehåller både inkluderande och exkluderande synsätt. 
Traditionen, aktöremas kunskaper, samt ekonomiska och politiska influenser 
avgör ofta vilka lösningarna blir. Gymnasieskolan, som tidigare enbart 
inrymde vissa elever har dessutom en sämre utvecklad beredskap än grund
skolan, särskilt när det gäller de så kallade "gråzonsungdomama." Gråzons
ungdomar beskrivs i skolverkets rapport som de som inte är diagnostiserade, 
de som inte redan har handlingsprogram och de som inte har tydliga 
urskiljbara behov som låg motivation, sociala svårigheter och koncentra
tionssvårigheter. Begreppet gråzonsungdomar tillhör alltså en exklude-
ringsdiskurs, samtidigt som de olika behov som ryms inom begreppet inte 
identifierats, och några pedagogiska åtgärder inte heller har utvecklats för 
dem. 

Skolverket (1998). Elever i behov av särskilt stöd. En temabild utgiven av skolverket. 
Gråzonsungdomar se skolverkets rapport. Elever i behov av särskilt stöd. 
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Den officiella statliga diskursen är alltså inkluderande i den bemärkelsen 
att alla elever ska få den hjälp de behöver för att klara av en gymnasie
utbildning. Men den ger inga anvisningar om hur den visionen skall 
förverkligas, utan den frågan har i decentraliseringens anda överlämnats åt 
skolpolitiker, skolledare och lärare att lösa på lokal nivå. Lärarna är de som 
dagligen möter eleverna, och de utvecklar också olika strategier i relation till 
skolans kultur, erfarenheter och förutsättningar. Hur förhåller sig då BF-
lärama till alla dessa diskurser? 

Många elever i skolsvårigheter finns på BF.367 Samtidigt var det för 
lärarna nästan omöjligt att skatta hur många. När lärarna skulle besvara 
enkäten och själva i tanken tvingades att diagnostisera eleverna blev det 
uppenbart att det faktiskt var väldigt många. 

Lärarnas svar bekräftar alltså att man inom gymnasieskolan har att 
hantera en stor grupp av elever för vilka det inte finns gemensamma begrepp 
och gemensamt utarbetade pedagogiska metoder. Det skulle kunna peka mot 
att gymnasieskolan inte har ett restaurerande förhållningssätt när det gäller 
de här eleverna. Men ett subjektivistiskt deltagarperspektiv är inte heller 
utvecklat, eftersom inga klart uttalade strategier finns för att hantera 
problemen, som i ett sådant perspektiv förläggs till skolmiljön istället för 
eleven. Enligt vissa lärare har varken eleven själv eller någon annan 
identifierat vilken eller vilka samverkande orsaker som ligger bakom 
problemen. Lärarna utvecklar dock sina egna teorier om orsakssambanden 
och lämpliga åtgärder. 

I den här åldern värderar man sig själv hela tiden... många av eleverna 
har en negativ bild av sig själva och sina möjligheter. Vem kan lära 
sig något om huvudet är fullt av annat som är viktigare. Då måste man 

368 
först lyfta pa locket... 

Att "lyfta på lock et' kan ses som en kontrollteknik för att fa möjlighet att se 
in i elevens inre. Men det är inte självklart vilka åtgärder det leder till. Som 
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jag ser det kan problemen psykologiseras eller individualiseras genom att de 
t.ex ses som en tonårskris. Men de kan också hänföras till brister i skolsitua
tionen. Vissa lärare menar t.ex. att elevens tidigare skolerfarenheter eller 
sociala situation lägger grunden till en passiv, likgiltig eller aggressiv 
inställning till skolan. 

Vissa av eleverna diagnostiserar sig själva som awikare utan att de 
tillsynes upplever det som negativt. De har ofta redan i grundskolan fatt väl 
fungerande stödinsatser som gjort att skolarbetet har kunnat upplevas som 
positivt. Det kan ibland röra sig om speciella metoder vid läs- och 
skrivsvårigheter. Andra elever med liknande problem har inte fått stöd, och 
de har inte utvecklat egna strategier för hur de skall hantera sin skolsituation. 
I det decentraliserade gymnasiesystemet blir det i stället lärarna, som får 
söka sig fram till hur de skall få även de här eleverna att nå målen. 

Det händer att läraren får kännedom om elevers behov i anslutning till 
skolstarten, ibland av eleven själv eller av anhöriga. Påtagliga funktions
hinder är lättare att snabbt se och göra något åt. Men vanligare är det, menar 
några, att det tar lång tid att se vad man kan göra. Det kan ibland vara för 
sent: 

En flicka böljade hos oss i höstas. Vi fick tillsammans med 
föräldrarna lägga ner en enorm energi på henne, efter utredning visade 
det sig att hon prestationsmässigt tillhörde särskolan. Spännvidden i 
den här gruppen låg om man ser till betyg mellan 4,2 och särskole-

• . 369 
mva. 

Oavsett orsak är det enligt lärarna särskilt tungt att arbeta med de omoti
verade, de med koncentrationssvårigheter, de svagpresterande och elever 
med sociala svårigheter. Vanligt är att elever visar tendenser på för 
skolarbetet destruktiva beteenden; de skolkar, har svårt att koncentrera sig, 
är passiva eller beter sig störande. För många har problematiken vuxit till en 
negativ spiral och utvecklats till en härva av hinder som blir tung eller nästan 
omöjlig att ta sig ur. Man menar att i den bristande motivationens spår följer 
ofta frånvaro, kunskapsluckor, icke godkända uppgifter, samtal, rådslag, 
påminnelser, nya provkonstruktioner, nya påminnelser, nya samtal... För 
BF-läraren gäller det här att inte släppa taget för att förhindra att eleverna 
undkommer alla krav och ramar, vilket ytterligare skulle försvåra eller 
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omöjliggöra fortsatt skolgång. En väg är att lärarna intensifierar individuella 
fostranstekniker som avser att ge effekter på vaije enskild elev. 

Etikettering verkar ibland paradoxalt nog vara en forutsättning för att 
praktiken ska kunna fungera inkluderande. 

Vi har en pojke som visade många tecken på DAMP. Han kunde inte 
arbeta i grupp och även andra arbetssätt blev för arbetsamt för honom. 
Frampå dagen blev hans koncentrationsstörning så svår att han måste 
gå hem. Han var ambitiös och motiverad och arbetade med dator. Den 
här pojken hade inte fått stöd i grundskolan och det var inte lätt att 
argumentera när han böljade hos oss heller, mot andra lärare som inte 
var beredda att bjuda till för att anpassa skolan efter honom när det ju 

370 
faktiskt var möjligt, bland annat eftersom han själv var motiverad. 

Det här exemplet och även andra visar att det inte är så lätt att formulera 
alternativ till den exkluderande diskursen. Etiketteringen verkar nödvändigt 
för att kunna beskriva eleverna och det innebär att dessa kategoriseras som 
awikare. Men lärarnas pedagogiska praktik utformas i vissa avseenden inom 
en inkluderande diskurs genom att man anpassar undervisningen till 
eleverna. Ett antal elever med svårigheter att uttrycka sig skriftligt far göra 
muntliga prov när de övriga har skriftliga prov. En lärare brukar genomfora 
de muntliga proven utanför skoltid, och några lärare låter berörda elever 
lämna in ljudband. 

Det är enligt flera lärare inte fel på eleverna utan snarare att felen ligger i 
omgivningen. Alltså handlar det inte om att restaurera eleverna: Vem är 
normal egentligen och i förhållande till vad? Det frågar sig en lärare. Hon 
menar att vissa lärare och även elever själva haft inställningen att "det redan 
var kört". I stället anser hon, att det är lärarens uppgift att tro på vaije elevs 
möjligheter. Det är aldrig kört! 

I natt låg jag och funderade över hur jag skall kunna stimulera och 
motivera denna grupp, skolarbetet prioriteras sist bland allt annat de 
gör och det jag försöker poängtera rinner efter sidorna på den stängda 
burken. I den här lilla gruppen är det bara en elev som är motiverad 
och aktiv, resten av gruppen är trötta och skolmisshandlade. 

Dagboksanteckning. 
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För att genomföra undervisningen måste man ha kontroll över gruppen och 
samtidigt hålla ett öga på de elever som behöver särskilda insatser: 

Just nu har vi en flicka som är mycket svagpresterande. Hon klarar 
barn- och fritidsämnet, men med mycket stöd, vi har fatt hitta på 
många vägar för att det till slut efter många turer skall gå. Hon tycker 
naturligtvis att det är jätteroligt och far i den dimensionen ett bidrag 
till att höja sin självbild- men hon har rester i många kärnämnen, 
samhällskunskap, svenska, engelska, matematik, och faktiskt, visst 
skulle hon klara av vissa av dessa ämnen om hon fick mer hjälp. 

En målstyrd, decentraliserad skola f ar inga paketlösningar från högre ort. I 
stället skall lösningarna formeras lokalt, och om det inte finns några sådana 
så blir det läraren som i den aktuella situationen far hantera problemen. 
Många händelser går heller aldrig a tt förutse och kan också av etiska skäl 
vara svåra att hantera och ventilera. En lärare beskriver en situation som 
inträffar i klassen när hon är bortrest i tjänsten. En elev med grava sociala 
svårigheter har brutit mot allt vad som kan kallas acceptabelt i skolan vilket 
gör att åtgärder måste vidtas. Det efterarbete som blir följden när hon 
kommer tillbaka och far kännedom om det inträffade beskriver hon så här. 

Efter det inträffade har jag ett stort dåligt samvete, om jag ändå varit 
där, det hade inträffat ändå, men då hade jag kunnat ta tag i och 
hantera situationen direkt. Klassen har varit orolig hela dagen efter det 
inträffade. Många har problem, långt ifrån alla men två elever har 
stora svårigheter att klara programmet, två lever i grav social misär 

373 
med bland annat missbruk, två LOS - elever. Dessutom en mycket 
känslig pojke som går om årskurs ett, en flicka som hoppade av förra 
året, är tillbaka men tenderar att skolka och en pojke som inte trivs i 
gruppen eftersom några som går i den här gruppen var hans 
klasskamrater i grundskolan, där han blev mobbad. 

Jag startar med att informera mig om vad som hänt och hur klassen 
upplevde det inträffade. Eftersom den berörde eleven inte är 
närvarande uppstår ett dilemma, hur kan jag tala om det som inträffat 
utan att han är med. Jag gör det ändå och poängterar för klassen 
nödvändigheten i att ta upp detta och att allt som görs och sägs skall 
ha ett gott syfte och aldrig far missbrukas... klassen är lättade efteråt, 
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det var skönt att lätta på trycket. Nu återstår arbetet med den 
berörde. 

Ämnets karaktär kan enligt lärarna också ibland väcka känslor som blir 
övermäktiga för vissa elever. Om arbetet på programmet präglades av ett 
förhållningssätt som genomfördes i linje med en synlig kod skulle kanske 
inte problemen bli så uppenbara för läraren. En lärare ger ett exempel på hur 
hon arbetar med några elever. 

En flicka, jag vet inte om hon orkar fortsätta eftersom kursernas 
innehåll och det vi tar upp väcker så många svåra minnen. Hon går nu 
i samtal. En annan elev har grava ätstömingar... många samtal med 
henne, många samtal med hennes föräldrar, många sammanträden 
med det team som arbetar med henne men framförallt många 
funderingar och större och mindre insatser för att tillrättalägga olika 
situationer i anslutning till skolarbetet. Här är det hon och jag, inget 
arbetslagsarbete eftersom respekten för hennes integritet kräver 
diskretion. 

I den decentraliserade diskursen överlåts åt lärarna att avgöra hur de skall 
prioritera sina arbetsuppgifter. Men vem kan egentligen avgöra om en 
prioritering är rätt eller fel? Även om det är frustrerande att inte hinna med 
allt som borde göras, så verkar det som om det framförallt är när lärarna inte 
hinner med eleverna som de drabbas av dåligt samvete och en känsla av 
otillräcklighet. En lärare menar att dagsformen ofta blir avgörande för vad 
man orkar: "ibland styrs det jag gör av hur mycket jag orkar ta tag i och 
driva." Uppenbarligen har lärarna klarat eleverna bra vilket har inneburit 
att de alltmer anlitats: "Vi får alltfler elever med sociala problem eftersom 
skolledningen räknar med att vi fixar det. Vi har gjort det under en följd av 
år men det har blivit svårare i och med nedskärningar." 

Skolverkets utvärdering framhåller också att BF-lärarna är särskilt väl 
378 skickade att klara elever i skolsvårigheter. 

Sammanfattningsvis utformas lärarnas praktik inom en inkluder-
ingsdiskurs och många faktorer bidrar till detta. Förutom programmets mål 
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och ämnets karaktär så styrs lärarna av en omsorgsrationalitet som gör att 
flera behov blir synliga och då blir det också svårt att blunda för och 
nonchalera behoven. Det verkar som om lärarna befinner sig i vad 
Walkerdine kallar en omsorgsfålla där arbetets omfattning tenderar att vara 
gränslöst. Att de dessutom anses som duktiga i arbetet med eleverna kan 
bidra till att de strävar att leva upp till den bilden. I så fall slår omsorgsfallan 
ännu hårdare till omkring dem. 

Lärarna använder termer från exkluderande diskurser för att tillrättalägga 
den pedagogiska miljön med ett inkluderande syfte. Bilden är dock inte 
entydig. I enkätsvaren ansåg t.ex majoriteten av BF-lärama att 'alternativ till 
gymnasiestudier var en rimlig åtgärd för elever i skolsvårigheter samtidigt 
som en stor del av karaktärsämneslärarna ansåg att samtliga lärare i skolan 

379 borde ha specialpedagogisk kompetens. Lärarnas dubbla inställning 
speglar gymnasieskolans komplexa uppdrag. 

Se kapitel fem. 
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8. De tio karaktärsämneslärarna - två år senare 

De lärare som deltog i skolverksprojektet uttryckte vid den första intervjun 
att de verkligen trivdes med arbetet på programmet och med eleverna men 
flera av dem var ändå tveksamma inför hur framtiden skulle komma att se ut. 
Arbetet medförde så stora påfrestningar att de uttryckte tveksamhet. 

För att få en glimt av de tio lärarna och deras arbetssituation två år efter 
intervjun tog jag kontakt med skolorna igen. Har saker och ting förändrats? 
Finns lärarna kvar och hur upplever de sin situation idag? Ambitionen var 
inte att fa en uttömmande bild av vaije lärare utan snarare att höra tendenser 

380 hos lärargruppen. Därför har enbart en lärare vid vaije skola kontaktats och 
beskrivningen färgas därför av den lärarens svar. Trots den kortfattade 
återkopplingen till de olika skolorna så framskymtar ändå vissa tendenser i 
lärarnas uttalanden som sammanfattas här. Sammanfattningen ligger mycket 
nära lärarnas egna uttalanden och jag väljer att analysera deras utsagor i 
anslutning till nästa kapitel, den avslutande diskussionen. 

Hälften av lärarna finns inte kvar på programmet 

Två år efter att de tio lärarna intervjuades finns fortfarande fem lärare kvar 
på BF-programmet medan fem har andra arbetsuppgifter. Två lärare, båda 
män, har tjänst inom högskolan varav en är doktorand. Två lärare arbetar 
med skolutveckling på länsnivå, inom konsultverksamhet och inom skol
verket. En lärare har kvar sin tjänstgöring i samma skola som tidigare men 
inom andra ämnen och program. En av de fem lärare som fortfarande finns 
kvar på programmet arbetar enbart halvtid vid skolan eftersom hon har halva 
sin tjänstgöring inom kommunens administrativa skolutveckling. De fyra 
lärare som på heltid finns kvar som lärare på BF-programmet, har förutom 
mindre projekt och utvecklingsuppdrag arbetet med eleverna och under
visningen som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Endast en av de skolledare 
som för två år sedan hade ansvaret för programmet, har fortfarande kvar det 
ansvarsområdet. De övriga har idag andra befattningar eller ansvarar för 
andra program. 
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Att börja sovra och sätta fokus på det viktiga i arbetet har blivit alltmer 
nödvändigt 

Vi upplever att det hela tiden signaleras eller växer fram outtalade nya 
krav från organisationen. Vi lärare skall sedan pröva oss fram och 
signalera tillbaka erfarenheter. Så har organisationsförändringen sakta 
vuxit fram. Vi tror hela tiden att vi ska klara av alla de signaler som 
kommer.38' 

Flera lärare har startat och medverkat i projekt och utvecklingsarbeten under 
de två år som gått. Några lärare vittnar också om att de alltmer anlitats för 
den lokala skolans utveckling under exempelvis studiedagar. Att både ha 
ansvar för undervisningen och utvecklingen av arbetet upplevs som men
ingsfullt, men det har alltmer blivit ett svårhanterligt dilemma som tvingat 
fram ställningstaganden. Det visar sig omöjligt att satsa helhjärtat på både 
den inre egna utvecklingen i undervisningen och elevarbetet och på att 
utveckla arbetslaget och organisationen. 

...det känns för mycket och man tappar fokus. Jag har varit tvungen att 
välja. Efter att ha haft flera stora utvecklingsprojekt närmast kopplat 
till organisationsutveckling måste jag hitta fokus i mig själv, den lilla 
gruppen och eleverna igen. 

Även om utvecklingsarbete är nödvändigt och intressant så tar det alltför 
mycket från själva undervisningen och eleverna. Frågan är om inte gränsen 
snart passeras om det lyfts in ännu fler uppgifter på oss, säger en lärare. 

Samverkan och arbetslag 

Att hitta fokus i den lilla gruppen är liktydigt med den grupp som arbetar 
närmast eleverna på BF. Den lilla gruppen är på en av skolorna främst karak
tärslärargruppen. Karaktärsämneslärama har bra samverkan sinsemellan, och 
man vill ha kvar denna eftersom det finns så många frågor som främst berör 
dem själva. Samtidigt menar de att det också är viktigt med 
ämnesövergripande arbete. Skolorna har också mer eller mindre diskuterat 
och arbetat med att utveckla ämnesövergripande arbetslag. Det är positivt att 
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försöka med ämnesövergripande lagarbete och man har kommit en bit på 
väg, men det är mycket kvar. Bara att organisera arbetslagen tar så mycket 
kraft och tid att andra delar av arbetet blir lidande. Man har till exempel inte 
kommit särskilt långt med att i arbetslaget hitta former för hur man skall 
arbeta med eleverna som individer. Ingen elev skall ju falla mellan stolarna, 
men så blir det dessvärre säger en lärare, åtminstone ur arbetslagssynpunkt. 
Hon menar också att karaktärsämneslärama, som till en böljan var före
gångare och lite av motorer inför helhet, lagarbete och samverkan, efterhand 
har mattats och är inte längre i täten. Det har förändrats, många andra lärar
grupper har idag kommit långt, vilket ju är bra enligt lärarna. Anledningen 
till att det blivit så finns att hitta i de skilda arbetsvillkor man har och de 
prioriteringar man tvingas göra, menar en lärare. 

...det verkar som om vi stannar av. Det verkar som om vi bara 
kommer till en viss nivå, samtidigt som andra springer förbi. En 
anledning är de skilda villkor som vi har. 

Vi har en mycket stor arbetsbelastning i elevgruppen och det arbetet 
måste alltid gå före. Sedan blir det en form av överlevnadsstrategi att 
dämpa andra krav. Det har sitt pris att driva alla saker som är viktiga 

383 
och vi har varit tvungna att prioritera. 

Arbetet med eleverna 

När det gäller arbetet med elevgruppen kan också vissa strategier skönjas. 
Generellt sett har man något mindre grupper än tid igare. Vid en skola söker 
man former för att tidigt stämma av om elever som påböljat programmet 
verkligen har för avsikt att gå där och om de har förutsättningar att klara av 
programmet. En och annan elev kan tidigt lotsas till andra utbildningsvägar 
eller till annan verksamhet vilket stabiliserat elevgruppen något. Det innebär 
ändå att det fortfarande finns många elever på programmet som har behov av 
insatser. 

En lärare lyfter fram den balansgång det innebär att själv vara det 
viktigaste verktyget i undervisningen och samtidigt kunna sätta gränser för 
vad som är rimligt och orimligt: 

Vissa saker som vi gjort tidigare när det gäller att utreda och stödja 
elever far bara inte förekomma igen. Vi kan aldrig bidra till att de 
mest svagpresterande eleverna skall kunna tolka det outsagda. Hur ska 
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de kunna förstå abstrakta resonemang? Det gagnar ingen, någonstans 
går gränsen. Vi kan inte inom ramen för allmänna resurser ha elever 
som är särskolemässiga. Här måste vi ha andra resurser och stöd att 
hitta rimliga former. Samtidigt vill man ju absolut inte stänga ute 
någon eller avskilja någon, därför måste beredskapen finnas tidi-

384 
gare. 

Vid en av skolorna har hanteringen av elevgruppens sammansättning tagit 
andra vägar. Förra året delades en grupp för att det skulle var möjligt att 
genomföra ett någorlunda värdigt arbete. Detta läsår har en liten grupp av 
elever på särskolenivå skapats, med inriktning mot BF-programmets mål, 
inom ramen för det individuella programmet. En av lärarna ansvarar för den 
gruppen. Elevarbetet ser man som ett seriöst sätt försöka att svara mot 
uppdraget om "en skola för alla." 

Marknadsföring tar tid och kraft 

Marknadsföring visar sig ställa stora krav på de små skolorna. Bristande 
elevunderlag är särskilt ett hot för dem. Redan under projektets gång hade 
BF-programmet i en av de små kommunerna sviktande elevunderlag, vilket 
medförde att inga elever togs in på programmet inför hösten 1999. Läramas 
tjänstgöring förändrades som en följd av detta. Man böljade redan tidigt att 
utveckla planer för ett lokalt program. Att BF-programmet lades i malpåse 
innebar således inte i det här fallet att lärarna blev arbetslösa, men det 
medförde mycket arbete både med undervisning i andra ämnen och inom 
andra grupper. 

Vid den andra lilla skolan har marknadsföringen av programmet och 
kampen om att få elever tagit mycket kraft och energi. "Jag känner mig 
verkligen som en egen företagare eftersom arbetet ständigt handlar om nya 

385 
saker som inte direkt är kopplat till undervisningen." 

Den intervjuade läraren berättar hur hon en dag under föregående vecka 
efter arbetsdagens slut kört bil 14 mil tur och retur, för att träffa föräldrarna 
till en eventuellt blivande elev. Hon träffade också rektorn för den skolan. 
Personliga kontakter är en strategi för att öppna för ett bättre framtida 
samarbete, något som är viktigt med tanke på att elevunderlaget kan komma 
att svikta. På programmet står också inom kort en utbildningsmässa där BF-
programmet skall synas på ett vinnande sätt. Planeringen av marknads-
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föringsarbetet inför den måste genomföras hemma hos kollegan, den andra 
BF- läraren, samma kväll, eftersom hon har "sjukt barn". "Det vore skönt att 
ha matematik eller engelska för det måste ju eleverna ha, där skulle man inte 
behöva marknadsföra sig."386 

Lärarnas värde 

Det verkar som åtminstone några av lärarna, allt oftare, under de två år som 
gått har anlitats att hålla i studiedagar för hela skolan angående flera 
generella lärarfrågor. Det här skulle kunna tyda på en bekräftelse av lärarnas 
kompetens när det gäller allmänna metodfrågor. Men riktigt så är det nog 
inte! Undervisningsskyldigheten eller ansvarspoängen som man nu kallar 
den, är fortfarande högre än kärnämneslärarnas. Vid en skola har karaktärs
ämneslärarna fortfarande 648 timmars undervisningsskyldighet medan de två 
andra skolorna har fatt en viss sänkning till 550 timmar. Frågan har 
naturligtvis diskuterats. 

Vi har påpekat, skrivit skrivelser, diskuterat. Skolledningen tycker att 
vi har rätt, men tyvärr tillåter inte ekonomin att ändra på saken. Vi 
anmodas att övertala andra lärargrupper att arbeta mer om det skall 
kunna bli någon utjämning. Skolledningen har i många fall varit 
tillmötesgående. Vi har till exempel fått minska vissa elevgrupper där 
det funnits många elever i skolsvårigheter, men det motiverar ju inte 

387 
att vi skall ha högre undervisningsskyldighet. 

En annan lärare säger angående diskussionen om undervisningsskyldighet 
som återkommit med jämna mellanrum. "Det verkar som om varken 
skolledning eller de andra lärarna tycker att vi skall ha lägre. Om vi skall fa 

388 sänkt så skall de andra också ha det, säger de." 
Ansvaret för den arbetsplatsförlagda utbildningen organiseras olika vid 

skolorna. Det finns exempel både på mycket väl fungerande och mindre väl 
fungerande organisation och en lärare menar att de fortfarande har APU -
ansvar utan att de får ersättning. 

Det som ändå kvarstår är att vi fortfarande har APU ansvar utan att få 
något för det. Vi har egentligen aldrig haft tid eller kommit oss för att 
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se efter vad vi egentligen gör när det gäller APU:n. Så vi far 
fortfarande bara ersättning för APU - besöken, allt annat arbete gör vi 

389 
gratis. 

Ingen, varken skolledning eller lärarna själva har i det här fallet egentligen 
identifierat och pekat på alla de uppgifter som är förknippade med APU -
arbetet. 

Framtiden 

Den dubbla inställningen inför arbetet verkar kvarstå. Å ena sidan tär den 
splittrade arbetssituationen och då särskilt eftersom många elever kräver 
mycket. Å andra sidan verkar eleverna och undervisningen fortfarande vara 
drivkraften. Läraren vid den lilla skola som inte längre har BF-programmet 
säger: "En dröm inför framtiden är ändå att starta BF igen, något som 
troligtvis kommer att ske redan nästa höst." 

Läraren vid den andra lilla skolan säger: 

Jag stortrivs fortfarande och nog vill jag fortsätta, även om man 
ständigt känner sig som en barbapapa. Samtidigt brukar jag tänka 
tillbaka på att jag faktiskt gick in i det här arbetet från början, utan 
utbildning och så. Visst var jag osäker, särskilt på ämnet men 
samtidigt kände jag en stor trygghet i min erfarenhet att arbeta med 
människor, där var jag säker. Men jag skulle också vilja läsa, det finns 

391 
sa mycket man vill. 

Ingen av de övriga lärarna säger sig heller vilja lämna eleverna och 
undervisningen för gott, även om man tillfälligt gjor t det genom att ta andra 
uppdrag. 

Sammanfattningsvis verkar det som mycket är som det varit även om 
vissa förändringar ändå har skett. Hälften av lärarna har bytt arbete. De 
lärare som finns kvar på BF-programmet verkar fortsätta att utvecklas i linje 
med ett generalistideal även om de i vissa avseenden skapar gränser. Att 
deras arbete består av många olika uppgifter som skall fullgöras utifrån 
många olika, ibland motsägelsefulla krav både från statligt och lokalt håll är 
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uppenbart. Det kommer jag att lyfta fram i nästa kapitel som är den 
avslutande diskussionen. 
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9. Sammanfattande diskussion 

I det här kapitlet skall jag sammanfatta resultaten. Jag inleder med att 
reflektera över studien och min egen roll för hur den har genomförts. Där
efter övergår jag till att diskutera resultaten i relation till avhandlingens 
frågeställningar och de teoretiska utgångspunkterna och avslutar med några 
kommentarer. 

REFLEKTIONER 

Det är jag som har valt skolor, försökspersoner och också valt att samman
ställa resultaten på det sätt jag gjort. Eftersom jag själv delvis är en del av 
BF-lärarnas diskurs har jag naturligtvis i någon utsträckning sett saker och 
ting med deras ögon. Vi talar ju i mångt och mycket samma språk. Jag har 
själv en gång, även om systemet förändrats, haft en roll och en situation 
liknande deras. Samtidigt vill jag hävda att jag då inte såg det jag sett nu när 
jag arbetat med forskarens ögon. Men mina upplevelser från den tiden kan 
nu plockas in i det mönster som jag ser i lärarnas situation. 

Att jag delvis tillhör BF-lärarnas värld har underlättat att få kontakter 
både när jag skulle distribuera enkäten och få intresserade lärare att delta i 
skolverksprojektet. De skolor, skolledare och de lärare jag kontaktade svar
ade alla direkt ja. Detta tillmötesgående speglar en välvilja till skolans och 
lärarnas utveckling. Det kan också peka på att de lärare som medverkat är 
särskilt aktiva och intresserade av skolutveckling, något som också kan färga 
av sig i deras uttalanden. Genomgående vill jag lyfta fram de goda 
intentioner som genomsyrar arbetstyngda aktörer på olika nivåer. Ingen 
tjänsteman, skolledare eller lärare från ett "konkurrerande" falt verkar i mina 
data tänka strategiskt för att ta för sig och därmed missgynna någon annan 
kategori, i det här fallet BF-lärarna. Flera utsagor pekar åt det hållet. Ingen 
uttalar att BF-lärarna är sämre eller att de skall missgynnas. När jag däremot 
ser på det hela uppifrån, utifrån ett strukturellt perspektiv visar andra utsagor 
sammantaget, att gamla värderingar bidrar till att reproducera skillnader 
mellan olika grupper av lärare. Men de nya kraven och aktörernas ambi
tioner att svara mot dessa suddar ut gränser, skapar också nytt och förändrar. 
Att flera BF-lärare också uttrycker att de inte vill tillbaka till det gamla 
vittnar också om att det inte är det man vill. Att arbeta med nya kollegor och 
att förändra framstår samtidigt som utvecklande som positivt även om det tar 
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tid, något som skulle ha kunnat bli tydligare om jag valt att sätta fokus på det 
i min undersökning. 

Jag har av och till jämfört BF-lärarnas roll och situation med kärn
ämneslärarnas. På det sättet har kärnämneslärarna ibland bekräftat BF-
lärarnas utsagor, något som stärker trovärdigheten och utgör en form av 
triangulering. Hur kärnämneslärarnas arbetssituation ser ut, vilka profess
ionella drag de besitter och vilka dagliga dilemman de utsätts för har jag 
däremot inte undersökt. Jag jämför alltså inte för att visa att "BF-lärarna har 
det värst" utan för att kunna ge viss stadga och en ram åt mina data. 

Det förtjänas att framhållas att kärnämneslärarna inte är en enhetlig 
grupp. De har sinsemellan olika förutsättningar och ställning. De skillnader 
som jag funnit mellan BF-lärare och kärnämneslärare berör ändå frågor som 
verkligen utgör tydliga skilda förutsättningar mellan de båda lärargrupperna 
som exempelvis ansvar för ett helt program, APU-ansvar, skilda under
visningsvillkor och ämnesområdets tvärvetenskapliga form etc. Att några av 
lärarna arbetar både som kärn- och karaktärsämneslärare innebär att deras 
erfarenheter rymmer båda lärargruppernas erfarenheter. Deras svar har inte 
utmärkt sig på något särskilt sätt utan faller väl in i mönstren för de övriga 
lärarna och stärker resultatet. Därför har jag inte heller lyft fram dem särskilt 
i resultatredovisningen. 

Kärnämneslärarna undervisar också de här eleverna. De tycker också att 
de är personliga och intressanta att möta men att det är slitsamt, ibland 
mycket slitsamt. Deras utsagor skiljer sig inte från karaktärsämneslärarnas i 
det fallet. Men samtidigt har kärnämneslärarna färre timmar att hushålla med 
för att ge eleverna möjlighet att nå målen. Vissa kärnämnen har också 
nationella prov som styr kravnivån. Det innebär att kärnämneslärarna kanske 
har en än mer pressad situation eftersom vissa av deras ämnen har den 
kontrollen och att dessa ämnen också i vissa fall kräver godkänd nivå för 
högskolestudier. Samtidigt undervisar kärnämneslärarna som regel andra 
grupper också. De kan välja varierande elevgrupper och de kan till och med 
välja bort dessa elever ett år eller för alltid. BF-lärarna däremot har som 
regel sin förankring i skolan enbart genom just de här eleverna. Många, ja 
flertalet av dem skulle inte vara anställda i gymnasieskolan om inte det här 
programmet fanns. Deras professionella existens står alltså och faller med de 
här eleverna vilket medför att lärarnas vardag präglas av dem och att deras 
identitet i hög grad formas utifrån dem. Det gäller för övrigt också andra 
kategorier av karaktärsämneslärare inom yrkesutbildningarna. 

Det är inte bara BF-programmet som var nytt i samband med 1990-talets 
gymnasiereform. Andra nya program startades också. De som arbetar med 
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de programmen har säkerligen liknande erfarenheter som BF-lärarna. En 
skillnad kan vara att BF-programmet ändå hanterades som om det inte riktigt 
var ett nytt program. En viss historia fanns ju i barnskötarutbildningarna och 
den historien kanske många aktörer, politiker, skolledare och lärare i det 
läget lät ta stor plats eftersom det var något att luta sig emot, något som jag 
tycker framskymtar i mina resultat. 

Både män och kvinnor har medverkat i studien. Enkätens män och 
kvinnor finns kategoriserade och skolverksprojektets lärare bestod också av 
både män och kvinnor. Jag har ändå inte använt de jämförande möjligheter 
som finns därvidlag. Även om enskilda lärare talar, bland annat genom 
citaten, så har jag ju egentligen aldrig gått in på individnivå utan talar om 
grupper. Jag har alltså betraktat gruppen BF-lärare i relation till kön, som en 
grupp som till stor del består av kvinnor och som oavsett biologiskt kön har 
en historia med erfarenheter från så kallade kvinnliga kontext. Detta 
förtydligar jag också i den kommande diskussionen. 

Förändringar har ägt rum under de år jag arbetat med avhandlingen något 
som medför att viss data framstår som inaktuell. På ett strukturellt plan har 
exempelvis möjligheterna för eleverna att läsa fler kärnämnen ökat och 
därmed har det banats en ännu bättre väg mot högskolestudier. I den 
pedagogiska praktiken har lärarna efterhand fått en större förtrogenhet med 
kursernas mål och innehåll, och det kan också tänkas att genuina samverk
ansmiljöer i flera fall vuxit fram mellan olika lärarkategorier. 

Både strukturella och kontextuella förklaringar finns alltså bakom föränd
ringar som äger rum och både strukturella och kontextuella förklaringar 
skymtar i mina resultat. Dessa går inte att skilja åt och jag gör inte heller det 
på något uttalat sätt. Däremot är det uppenbart hur strukturerna finns där och 
utgör en utgångspunkt för många tankar och handlingar och ibland en trygg 
tillflykt när alltför många frågor skall lösas på en gång. Många uppgifter är 
helt nya på alla plan och ett nyskapande blir nödvändigt. Här vävs strukturer 
och aktörernas upplevelser och intentioner samman i en ny konstruktion, 
något som blir den vardag som lärarna arbetar i och som sedan värderas av 
andra. 

Att jag valt medverkande lärare, att jag konstruerat frågor och samman
ställt och tolkat dessa innebär att jag styrt arbetet. Mina erfarenheter och för
givet- taganden har i hög grad styrt både innehållet och processen. Men hur 
har jag då handskats med de data jag fått? Har jag sovrat för att bekräfta 
något jag vill ha sagt eller har jag verkligen strävat efter att förstå lärarnas 
arbete och roll? I mina försök att distansera mig har jag därför nu efter att jag 
sammanställt, bearbetat och tolkat mina data, plockat fram berättelserna, 
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intervjuerna och dagboksanteckningarna igen. Det är med tillfredsställelse 
jag kan se att den information som jag av utrymmesskäl utelämnat snarare 
skulle stärka än försvaga mina utsagor och tolkningar. 

Totalt sett ger samtliga aktörers utsagor en kraftfull bild med kreativitet, 
optimism och arbetsglädje i förgrunden. Samma personer ger också ofta den 
andra ytterligheten: det är slitsamt och arbetet genererar känslor av otill
räcklighet. Risken finns att det senare, det negativa far alltför stor genom
slagskraft och blir det läsaren minns i mitt arbete. Men här vill jag verkligen 
motverka en sådan slagsida genom att understryka att jag många gånger 
fascinerats av just den kraft och den oförtrutliga optimism som tränger fram i 
lärarnas uttalanden. 

De olika metoder jag använt för datainsamlingen kompletterar och stödjer 
varandra och har utgjort förtjänstfulla redskap med tanke på avhandlingens 
syfte. Jag hade kunnat välja att gå längre i jämförelsen av kärn- och karak
tärsämneslärarna. Jag kunde ha gått djupare in i lärarnas berättelser och 
verkligen analyserat dessa utifrån "Life History Methods", enligt konstens 
alla regler i stället som jag nu gjorde, att använda dem för att vaska fram 
gemensamma karaktäristika hos lärargruppen. Under en period var jag på 
väg in i aktionsforskningens korridorer men avstod efter vissa överväganden. 
Jag kunde också ha trängt djupare in i läramas pedagogiska arbete genom att 
fokusera på deras undervisningsmetoder. Kanske hade jag då kunnat visa på 
effekter av dessa. Alla dessa möjliga vägar fanns med som tankegångar 
under olika skeden i min forskningsprocess. Men då skulle studien ha svarat 
mot ett annat syfte. Eftersom jag ser det som viktigt att sträva efter att ge en 
helhetsbild, så är jag ändå tillfreds med de datainsamlingsmetoder jag valde 
och det sätt på vilka de har givit underlag för mina resultat. Visst finns 
begränsningar. Med fördelen att få lärarnas egna beskrivningar följer ju å 
andra sidan nackdelen i att inte ha tillgång till andras uttalanden, alltså 
iakttagelser och uttalanden från utifrån kommande, från de som inte "talar 
samma språk". Jag är medveten om att andra problemområden då kanske 
skulle ha varit i fokus, något som inte behöver tala emot vad jag har kommit 
fram till. 

De teoretiska utgångspunkterna har till stor del styrt min analys. Det är ju 
med hjälp av dem som jag nu betraktat en för mig relativt välbekant 
verksamhet med andra ögon än tidigare. 

Teorierna gör det möjligt att krypa bakom orden och se hur historiskt 
formade för-givet-taganden och hur olika intressenters behov och samman
hanget styr och formar verksamheten och därmed lärarnas vardag. Jag har 
valt att analysera mina data med lärarna som utgångspunkt där den 
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kommunikativa händelsen, nämligen berättelser, dagboksanteckningar och 
intervjuer varit i fokus. Genom att tolka dessa har jag försökt förstå deras 
beskrivningar som ett möte mellan olika diskurser. Samhällets övergripande 
makt och kontroll finns också med i analysarbetet genom att utredningar och 
styrdokument har använts, även om den delen har fått en mer undanskymd 
plats i mitt arbete. Att diskursen både konstituerar den sociala verkligheten 
och samtidigt konstitueras i densamma och att utfallet påverkas av 
maktrelationer har också fått utgöra centrala inslag i analysen. 

Anledningen till mitt val av teoretiska utgångspunkter är som jag tidigare 
sagt, att området är komplext. Kanske hade färre teoretiska utgångspunkter 
kunnat ge en mer djupgående och renodlad analys. De teorier som använts 
överlappar ju delvis varandra men utgör ju också varandras komplement. 
Hittills har jag företrädesvis använt mig av de teoretiska utgångspunkterna i 
de resonemang jag fört i kapitel kapitel sex och sju. Nu när jag sammanfattar 
och diskuterar resultaten lyfter jag fram dem igen. 

BF-LÄRARNAI RELATION TILL STATLIGA och LOKALA KRAV 
och DERAS STÄLLNING I GYMNASIESKOLAN 

Staten, gymnasieskolan och BF-läraren i den pedagogiska praktiken 

De statliga propåer och doktriner som kan utläsas i utredningar och 
styrdokument har mer eller mindre direkt påverkat förutsättningarna för BF-
lärarnas arbete. Dessa centrala direktiv av både mer allmän karaktär och mer 
specifikt kopplade till just BF-programmet är visserligen mindre detaljregle-
rande nu än tidigare, men de syftar inte desto mindre till att styra läramas 
praktik. I stort sett allt reformarbete som genomförs i ett samhälle har olika 
retoriska nivåer och i det här fallet handlar det om ett strategiskt sätt att 

392 ladda vissa ord med betydelser som ibland är dubbelbottnade. Dessa 
retoriska begrepp används för att tilltala många olika intressenter så att dessa 
skall anamma de politiska ambitioner som ligger bakom visionerna i skolans 
styrdokument. 

392 
Se Säfström, Carl-Anders & Lars Ostman (1995). "Den nya utbildningsretoriken". I: 

Tomas Englund (red.) Utbild ningspolitiskt systemskifte. Stockholm: HLS, 156. De talar om 
den nya utbildningsretorik som vuxit fram i anslutning till 1990-talets skolreform och som har 
sina rötter i ett tidigare el ittänkande och e n specifik syn på kunsk ap. De använder då retorik 
som det offentliga samtalats normativa karaktär, för att strategiskt använda språket med sy fte 
att ladda vissa uttryck med en specifik mening. 
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De statliga direktiven skall sedan tolkas och tillämpas på lokal nivå. Men 
det är ju inte självklart att en statlig deldiskurs far genomslag i lärarnas 
praktik, bland annat eftersom gamla hegemoniska diskurser lever kvar i 
gymnasieskolan. Olika konkurrerande diskurser reglerar aktörernas hand
lingar på olika nivåer inom kommuner, skolor, grupper. Även enskilda 
individer bidrar utifrån sina möjligheter och behov till att direkt eller indirekt 
forma olika diskurser och den styrka eller tvärtom, den svaga position de far 
i praktiken. Utvärderingar av reformen pekar efter ett antal år på att 

393 exempelvis nya arbetsformer inte utvecklats i enlighet med intentionerna. 
Studier som visar att ungefar en fjärdedel av alla gymnasieungdomar inte 
fullföljer sina studier, tyder på att gymnasieskolans vardag inte tillräckligt 

394 präglats av inkluderingsdiskursen. Men förändringar har skett och den 
pedagogiska verkligheten är som alltid ytterst komplex, och denna truism 
sätter i hög grad sin prägel på BF-lärarnas arbete. Jag strukturerar 
sammanfattningen utifrån några av de deldiskurser som blivit synliga i mina 
resultat. De innehåller både statliga direktiv, lokala förutsättningar och 
läramas egna tankar och handlingar. 

De decentraliserade BF-lärarna - generalisier med svaga gränser 

Decentraliseringen innebär att möjligheter öppnas för lokala lösningar på 
frågor om hur skolans verksamhet skall organiseras och drivas. På så sätt 
tänker man sig att resurser bättre skall kunna fördelas i förhållande till 
kommuners och skolors olika behov, samtidigt som aktörer på alla nivåer på 
ett helt annat sätt än tidigare förväntas ta sitt ansvar för arbetet med skolan. 
Decentralisering är ett positivt laddat ord eftersom det ofta förknippas med 
maktförskjutning från staten till den lokala organisationen. Den anses 
därmed också leda till ett ökat inflytande och en högre grad av autonomi och 
arbetstillfredsställelse. Å andra sidan kan denna frihet för lärarna göra det 
svårt för enskilda grupper av lärare att överblicka helheten. Effekter av 
maktförhållanden på olika plan och mellan olika fält kan då få större 
spelrum. 

Skolverket, Reformeringen av gymnasieskolan. 
394 

Kerstin Hultgren, undervisningsråd vid skolverket menar att en anled ning till att elever i så 
pass hög gra d inte blir godkända i skolan kan grund a sig på att elever och lärare har dåliga 
relationer. Uttalande i Väs terbottenskuriren (2001). "Elevstöd sätts in för sent". 3 maj , 10. Se 
även liknan de uttalande n i samma fråga från skolråd Car l Åsemar i Västerbottens Folkblad 
(2001). "Allt fler hoppar av". 10 april, 5. 
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Decentraliseringsdiskursen med den ökade lokala friheten visade sig 
också redan vid rekryteringen av lärarna. Kommuner och skolor tog i decen
traliseringens anda tillvara sina möjligheter att se till egna lokala behov. 
Hälften av BF-lärarna hade barnavårdslärarutbildning, och förskollärare var 
en rätt stor ny grupp som kom att anställas inom gymnasieskolan. Dessa två 
lärargrupper tillhör yrkesområden som traditionellt har förknippats med 
kvinnor. Tillgången på lärare och tolkningen av programmets koncept bidrog 
troligtvis till att det blev så. Övriga lärare som anställdes var en blandning av 
olika lärarkategorier och personer från andra verksamheter. Inga bestämda 
kompetenskrav ställdes för det här nya ämnet. Rekryteringen av lärarna 
föreföll i flera fall ha syftat till att lösa övertalighetsproblem bland 
kommunens egna anställda och även inom den egna skolan, något som 
speglar utbildningens och faltets svaga gränser. Några speciella krav på 
formell kompetens ställdes alltså inte. Ingen, varken skolledare eller de 
lärare som efterhand anställdes, visste heller i det läget vilka reella kompe
tenser som egentligen var önskvärda. När lärarna efterhand fick klart för sig 
vad som krävdes för uppgiften och inom det nya området fritid, så fanns ofta 
varken tid eller pengar och ibland inte heller förståelse från skolledningen 
för att skaffa sig den kompetensen. Att lärarna inte utgjorde någon enhetlig 
grupp bidrog troligtvis till att de inte kunde stå på sig och fullfölja kravet. 

I decentraliseringens kölvatten följde en mängd nya arbetsuppgifter för 
lärarna. När det yttre regelverket eroderade måste lärarna skapa egna regler 
för sitt arbete. BF-lärarna som långt ifrån var en enhetlig grupp, skulle alltså 
ta sig an ett helt nytt program med ett stort tvärvetenskapligt ämnesområde 
där mängden av mål och betygskriterier var mycket omfattande. De skulle 
förutom att tolka dessa, välja innehåll och metoder samt bidra till skolans 
och programmets utveckling genom att fortbilda sig och delta i utveck-

395 lingsprojekt. De skulle också tillämpa ett nytt betygssystem som staten 
bara tillhandahållit i rudimentär form. En fungerande praktikorganisation 
fanns vid tiden för datainsamlingen bara i vissa fall. De skulle på ett nytt sätt 
integrera teori och praktik genom att själva avgöra omfattningen av och 
kopplingen mellan teoretiska och praktiska kurser. De skulle skaffa praktik
platser och ordna handledarutbildning, göra praktikbesök och vara både 
pedagogisk och social länk mellan skola, elev och praktikplats. Även de BF-
lärare som aldrig tidigare organiserat och haft det pedagogiska ansvaret för 
arbetsplatsförlagd utbildning fick i många fall ta det ansvaret, ibland utan att 

Berg, Gunnar, et al., Skolan i ett institutionsperspektiv. 
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resurser avsattes, något som går stick i stäv med de uttalade statliga 
ambitionerna. 

Decentraliseringen har alltså på ett avgörande sätt präglat BF-läramas 
arbete. Det gäller i och för sig för samtliga lärargrupper. BF-lärarna måste 
dock till skillnad från kärnämneslärarna bötja helt från böljan eftersom de 
inte har någon gemensam ämnestradition att falla tillbaka på. Ingen lärarut
bildning hade heller ritat upp konturerna till hur den goda BF-läraren skulle 
vara och vilka arbetsuppgifter hon skulle genomföra. Den lokala 
skolledningen hade inte heller särskilt stor kännedom om programmet, och 
hade dessutom fullt upp med många övergripande frågor som rörde hela 
reformen och även andra nya program. Några svar på de oklara frågorna från 
centralt statligt håll fanns inte heller att få, just som en följd av decen
traliseringen. 

Det decentraliserade målstyrda systemet kräver alltså mycket på lokal 
nivå. Ett nödvändigt första steg kan tyckas vara att identifiera vilka uppgifter 
lärare och lärargrupper har. I det här fallet verkar det aldrig ha varit fråga om 
att göra det, något som förde med sig att de skillnader i förutsättningar som 
uppstod mellan olika lärargrupper inte blev synliggjorda. Till detta bidrog de 
själva genom att inte skapa tydliga gränser mellan olika arbetsuppgifter. 
Många valde till exempel helhet framför specialisering när lärarna sins
emellan skulle fördela kurser. De menar att därigenom skulle helhets
tänkandet och integration främjas. Förfaringssättet är dock mycket tids
krävande eftersom förkovran i ämnet och arbete med mål och kriterier blir 
mer omfattande. Vissa lärare fördelade visserligen kurser sinsemellan bero
ende på vilka kompetenser de hade men för andra var det önskemålen eller 
tillfälligheter som fick styra hur arbetet fördelades. Fortbildningsbehovet i 
ämnet visade sig också vara mycket stort, särskilt inom fritidsområdet. BF-
lärarna fortbildade sig både formellt och informellt genom att läsa in det som 
var mest akut, men de specialiserade sig inte heller här inom avgränsade 
ämnesområden. Arbetet i BF-läramas nätverk, som de själva startat, var inte 
heller inriktat mot specialisering av ämnet utan mer mot att gemensamt 
förstå de statliga intentionerna och utveckla programmet. Någon entydig 
strävan efter att utveckla specialister inom den teoretiska delen av ämnet 
verkar inte ha funnits, varken genom fördelning av arbetsuppgifter, genom 
specialiserad fortbildning eller genom nätverksarbetet. 

Decentraliseringen och målstyrningen har alltså bidragit till att BF-
programmet har skapats ur en "bottom-up-process" där lärarna i hög grad 
fått vara ensamma aktörer. De rådande lokala omständigheterna men också 
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lärarnas egen historia har därvidlag medverkat till att forma programmet och 
dem själva i enlighet med en generalist- snarare än en specialistdiskurs. 

De reflekterande och samverkande BF-lärarna 

Systematisk reflektion och dokumentation av lärararbetet syfta r till att ö ka 
lärares autonomi samtidigt som deras professionalitet därigenom skall 
utvecklas. Genom ökad reflektion antas läraren bli mer självständig och mer 
professionell. Att vara professionell och att vara reflekterande går alltså 
hand i hand i den statliga diskursen trots att det sällan är uttalat vilken 
betydelse som reflektionsbegreppet har. M ikael Alexandersson menar dock 
att begreppet reflektion i den statliga diskursen har ett normativt snarare än 

397 
ett kritiskt frigörande syfte. Den ideala reflekterande praktikern o ch den 
professionella läraren eftersträvar då att försöka lösa praktiska problem på 

398 
den egna skolan. En professionell lärare är alltså idag, enligt det sättet att 
se, definitionsmässigt den reflekterande läraren. 

Läraren i den målstyrda skolan har alltså ett tungt ansvar, och hela 
målstyrningsidén verkar stå och falla med henne eftersom den reflekterande 

399 läraren ses som lösningen på målstyrningens dilemma. Läraren skall 
genom att reflektera och dokumentera, alltså genom att forska, i samverkan 
med andra upptäcka vad som behöver göras för att förbättra skolan och 
lärararbetet. Reflektionen kan alltså betraktas som en strategi för kunskaps-
och verksamhetsutveckling i skolan. Förutom att reflektionsbegreppet är 
mångtydigt, så finns det enligt vissa skolforskare inte heller några gemen
samma uppfattningar om vad kärnan i själva lärararbetet egentligen är. Det 
innebär att det är diffust vad i lärararbetet som är mest centralt att fokusera, 
något som i förlängningen medför svårigheter att veta vad som är mest 
viktigt att "forska kring" oc h utveckla. Det kan med andra ord bli svårt att 
både på individuell och kollektiv nivå komma fram till vad som är viktigt att 

Alexandersson, Styrningpa villovägar, 24. 
397 

Ibid, 25. Alexandersson noterar att reflektionsbegreppet används olika inom den 
pedagogiska debatt som pågått under 1990-talet. Begreppet ges skiftande innebörder i 
utredningar, styrdokument, fack- och forskningslitteratur och i pedagogiska debattartiklar. 
398 

Ibid, 65. 
399 

"Teacher Thinkingforskningen" har alltså ett normativt syfte nära kopplat till 
organisationsförändringen samtidigt som det inte är självklart vad begreppet den reflekterande 
läraren står för. Egerblad, Thor & Tiller, Tom (1998). Forskn ing i skolans vardag. Lund: 
Studentlitteratur, 30. Se även Alexandersson, Styrning på villovägar, 25. 
400 

Alexandersson, Styrning på villovägar, 24. 
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stanna till vid och reflektera kring vilket inte underlättas av att innebörden i 
401 det verktyg som ska användas, reflektion, också är oklart. 

Är då BF-lärarna i någon mening reflekterande, professionella lärare? 
Bland många fanns helt klart ambitionen att delta i utvecklingsprojekt. Men 
eftersom reflektion kräver tid blir det i första hand fråga om huruvida den 
tiden finns och svaret blir i det avseendet nekande. De lärare som deltog i 
skolverksprojektet hade uppenbarligen svårt att ta sig tid att skriva dagbok. 
Viljan fanns, men det var alltid något annat mer akut som behövde göras. 
Dokumentation fanns inte inplanerad i dagschemat och det gick inte att ta tid 
från något annat. Lärarnas ambitioner byttes efterhand ut mot dåligt samvete. 
Arbetsuppgifterna trängdes, flöt samman och krävde ofta insatser av här -
och nu- karaktär. Tid för individuell och kollektiv reflektion finns inte 
inbyggt i rutinerna. Betecknande för den situationen är att lärarna har svårt 
att uppskatta hur mycket tid som används för olika arbetsuppgifter. 

Det verkar i stället som om den lärare som vill skapa utrymme för 
reflektion tvingas bort från klassrummet och arbetet med eleverna. Fem av 
skolverkslärarna har två år efter mina intervjuer valt att arbeta med 
skolfrågor och pedagogisk utveckling på heltid utanför gymnasieskolan. De 
lärare som fortfarande arbetar kvar tenderar att "tvingas" att välja ett fokus 
inom skolan. Trots att ansvaret för och medverkan i både nationella och 
lokala utvecklingsprojekt är stimulerande och givande så blir andra viktiga 
arbetsuppgifter alltför lidande. Särskilt kommer eleverna i kläm. Att 
samtidigt både vara "forskare i sin praktik" och ha ett inkluderande förhåll
ningssätt gentemot eleverna verkar näst intill omöjligt. Lärarna menar dock 
att förutsättningarna därvidlag ser olika ut för olika lärargrupper eftersom 
lärare som har mer självgående, homogena elevgrupper troligtvis också kan 
prioritera annorlunda. 

Staten föreskriver samverkan mellan lärare, och i en samverkansdiskurs 
är den ensamarbetande läraren ingen god lärare. Den förändrade styrningen 

402 av skolan förutsätter också samarbete på olika plan. I lärarlag skall 
konsensus skapas över hur utbildningsmål, kursmål och betygskriterier ska 
tolkas och tillämpas. För att skapa de gemensamma normer och regler som 
nu inte längre utformas på nationell nivå, ska lärarna alltså samverka. Även 

Carlgren & Marton, Lärare av i morgon. Förfa ttarna pekar på det oseriösa sätt på vilket 
man uppma nat lärare att "forska" uta n att egentlig en ha en gemensam utgån gspunkt för vad 
läraruppdraget egentligen innebär. Carlgren säger till exe mpel på s 217 att det råder okla rhet 
om vad läraruppdraget går ut på att det därför saknas ett samlande fokus för kollektiv 
kunskapsutveckling i skolan. 
402 

Eriksson, Joakim. "Vem styr skolan" I: Alexandersson, Styrning på villovägar, 146. 
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om sådana ambitioner inte är helt nya inom det svenska skolsystemet så 
403 saknas utvecklade samverkanstraditioner. Lärare och särskilt gymnasie

lärare har under lång tid varit ensamarbetare, och studier visar dessutom att 
404 det är ett mödosamt och svårt arbete att samverka kring mål av olika slag. 

Men vid en så genomgripande utbildningsförändring som 1990-talets reform, 
där det handfasta stödet i form av statliga regler försvinner, är det kanske 
naturligt för lärare att spontant vända sig till varandra för att få ömsesidigt 

.. , 405 stod. 
Att organisera arbetslag för att kunna samverka är alltså det verktyg som 

staten tillhandahåller lärarna. Vilket genomslag har då det statliga påbudet 
om samverkan fått bland BF-programmets lärare? Den bild som framträder i 
min undersökning har många likheter med den som framkommit i olika 
utvärderingar. Både käm- och karaktärsämneslärama vill samverka och 
gör det också i viss utsträckning, men många verkar inte, av olika skäl, ha 
kommit särskilt långt. Arbetslagen har enligt lärarna fastnat i organisatoriska 
frågor och ytligare ämnessamverkan. Det är därför tveksamt om det hela lett 
till att ett verkligt grundläggande samförstånd mellan lärargrupperna skapats 
i pedagogiska frågor. 

Samtidigt anser karaktärsämneslärarna i min undersökning själva, att de 
redan när de böljade arbeta på programmet hade föreställningar och 
modeller för hur arbetslag kunde organiseras och genomföras. Många av 
dem hade genom sin utbildning och sitt arbete främst inom barnomsorgen 
eller på bamskötarutbildningar influerats av barnstugeutredningens pedagog
iska ideer om helhetssyn, arbetslag och samverkan. De hade också sedan 
lång tid tillbaka i samverkan utvecklat dessa icke traditionella arbetsmodeller 
både vid planering, genomförande, examination och utvärdering. De var 
vana att bearbeta målfrågor på olika nivåer och också att genomföra och 
utvärdera sitt arbete utifrån de gemensamma målen. De erfarenheterna kan 
ha bidragit till att BF-lärama framstår som långt framme när det gäller 
helhetstänkande och samverkan och att de tycker att karaktärslärarlaget ofta 

407 fungerar bra. De befinner sig i en kultur som prioriterar samverkan både 

403 
Ibid, 156 

404 
Alexandersson, Styrning på villovägar, 155. 

405 
Hargreaves, Andy (2000)." Four Ages of Professionalism and Professional Learning". 

406 
Skolverket, Reformeringen av gymnasieskolan, 17. 

407 
Lärarnas egna uttalanden. Se även Skolverkets rapport, Fem gymnasieprogram under 

omvandlingstryck. 
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formellt och informellt genom att dela erfarenheter och stödja varandra i 
, 408 vardagen. 
BF-lärarna i min undersökning kände sig alltså till en böljan som motorer 

i samverkansfrågor och menade att gymnasieskolan inte kommit särskilt 
långt på vägen mot att utveckla lärarlag och samverkan. Men den känslan 
har kommit av sig. Andra lärargrupper har i vissa fall till och med hunnit 

409 
ikapp och förbi. Lärarna fick redan från böljan för dåligt stöd för sina 
ideer. Även om vissa samverkansambitioner burit frukt så menar några av 
dem att de som en strategi för överlevnad, måste värja sig mot den splittring 
som alla de olika arbetsuppgifterna genererar. Att ta tid från elevernas aldrig 
sinande behov av lärarstöd och uppmärksamhet är otänkbart. Eftersom 
vardagen ständigt krävt att lärarna prioriterat arbetsuppgifter har alltså 
medvetna ställningstaganden för fokusering kring den nära arbetsgruppen 
och eleverna nu böljat att uttalas. 

Kaoskompetens och gummibandspedagogik 

Ett genomgående tema i lärarnas berättelser om sitt arbete handlar om 
eleverna och de stora variationer beträffande motivation och prestation som 

411 finns i elevgrupperna. Många av de lärare som kommer från barnskötar-
utbildningarna, där eleverna utbildades till ett specifikt yrke, har mött en ny 
verklighet eftersom sammansättningen av elever visade sig vara annorlunda 
på BF-programmet. Utbildningen innehåller mer teori och mindre praktik än 

Vissa forskare är tveksamma till värdet av denna typ av vardagssamverkan. Eva Gannerud 
framhåller däremot vikten av att synliggöra samverk an av det här slaget eftersom socio-
emotionellt arbete som kvinnor i högre g rad arbetar med, behöver den formen av samverkan, 
en form som av tradition har osynliggjorts i lärararbetet, Gannerud, Genuspersp ektiv på 
lärargärning, 184. 
409 

Skolverket, Reformeringen av gymnasies kolan, 15. I rapporten framhålls att samv erkan i 
samband med gymnasiereformen stannade vid organisationsförändringar samtidigt som lärare 
och skolor som hade arbeta t på det här sättet sedan tidiga re bromsades i sina ambition er att 
utveckla samverkan. 
410 

Risken finns enligt Andy Hargreaves i "Four Ages of Professionalism", sid. 166, att 
samverkan reduceras till tekniska fråg or av organi satorisk karaktär bland anna t som en följd 
av att samar betet ofta är inkläm t i ett snävt tidsschema. Konsensus kring en integ rerande ide 
hinner aldrig utformas och lärarna, eleverna och organisationen hinner aldrig skörda 
frukterna. Om inte förutsättningar finns tenderar i de f allen samverkansambitioner att överges 
i stället för att fördjupas. 
411 

Svea-Maria Kuoppa ger en målande beskrivning av de personligheter som kan finnas bland 
eleverna i en gy mnasieklass där spännvidden är stor. Kuoppa, Svea-Maria (2000). BusJcul. Ett 
projekt att utveckla lärarr ollen inom kärn ämnena och att kunn a anpassa undervisningen till 
elevernas speciella förutsättningar och behov på de yrkesfö rberedande programmen, främst 
på Livsmedelsprogrammet. Ht 1998- vt 2000. Umeå: Umeå universitet. 
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vad yrkesutbildningarna hade före reformen, och det passar flera av de här 
eleverna dåligt. Kravet på bredd i gymnasieskolan tillgodoses verkligen 
inom BF-programmet eftersom det både är studieförberedande, personlig-
hetsdanande och yrkesförberedande. Den yrkesförberedande delen har i sin 
tur också en stor bredd genom att den förbereder för yrken där arbete med 
människor utgör en gemensam bas. Programmets karaktärskurser har alltså 
en teoretisk grund som väl lämpar sig för personlighetsutveckling eller 

412 fostran. Det fostransansvar som samhället skall svara för genom gymnasie
skolan kan då motivera att både studiesvaga och omotiverade elever går där. 
Måluppfyllelsens fokus passar alltid i någon grad. Skolledare och studie- och 
yrkesvägledare tenderar också enligt lärarna att "lämpa över" vissa osäkra 
eller svårplacerade elever till detta "omvårdande" och personlighetsut
vecklande program. Inkluderingstanken får alltså i dessa fall i praktiken 
formen av förvaring, vilket i förlängningen påverkar läramas arbete genom 
att vissa explicita undervisningsmål blir svårare att uppnå. 

Elevgruppens sammansättning i kombination med lärarnas relations-
inriktade hållning har gjort att lärarna utvecklat olika tekniker som vid en 
första anblick tenderar att falla in under en osynlig pedagogik. Är det kanske 
så att denna pedagogik som enligt Bernstein har sitt ursprung i förskolan nu 
fått ett fotfäste på gymnasienivå? 

Osynlig pedagogik kännetecknas av ett personligt förhållningssätt mellan 
elever och lärare samtidigt som krav och kontroll blir mer otydliga, 
åtminstone i ett elevperspektiv. Även om det inte finns renodlade synliga 
eller osynliga pedagogiska praktiker så kan ändå tonvikten vara mot den ena 

413 eller den andra inriktningen. När jag böljade att analysera mitt material 
verkade det först tämligen uppenbart att den osynliga pedagogiken hade 
spridit sig uppåt i skolsystemet. Men allteftersom har en mer ingående 
granskning lett till andra slutsatser och jag har frågat mig: Vad är det 
egentligen som är osynligt i BF-läramas pedagogik? 

Den svaga klassifikationen av innehållet samt lärarnas betoning av 
personliga relationer gör att arbetet på programmet har mycket gemensamt 
med en osynlig pedagogik. I den osynliga pedagogiken är ju emellertid 

Begreppet medborgarkompetens beskrivs olika men en me r allmän tolkni ng skulle kunna 
vara "att skaffa medborgarkompetens inför fortsatta studier, framtida yrke och som deltagare i 
ett demokratiskt samhälle". Se Schüllerqvist, Ulf (1996). "Förskjutningen av svensk 
skolpolitisk debatt under det senaste decenniet". I: Englund (red.) Utbildningspolitiskt 
systemskifte, 54. 
413 

Kallos, Daniel (1979). Den nya pedagogiken. En analys av den s k dialogpedagogiken som 
svenskt samhällsfenomen. Stockholm: W.W. 
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regler och kontroll diffusa eller underförstådda, men på BF-programmet är 
dessa däremot i allra högsta grad synliga. 

Flera av lärarna beskriver hur de både informellt och formellt medvetet 
synliggör regler för eleverna. De ger tydliga inst ruktioner över vad målet är 
och vilka möjliga vägar som finns att nå detta och använder sedan processen 
som en del av måluppfyllelsen. Eftersom si tuationen många gånger kräver 
att regler skapas i sin kontext kan de kanske framstå som osynliga, intuitiva 
och godtyckliga. Men snarare är det så att färdriktningen och målet är 
mycket tydligt framskrivet av läraren, och de handlingar och elevbeteenden 
som inte svarar mot målet diskvalificeras både genom direkta tillsägelser i 
klassrummet och genom att ett godkänt betyg hamnar i farosonen. Både 
målet, ramarna och kraven i anslutning till arbetsprocessen synliggörs tydligt 
genom skriftliga anvisningar och inplanerad tid för eleverna. Huruvida de 
faktiskt framstår som tydliga även för eleverna är svårt att veta även om en 
stor del av arbetsprocessen består av påminnelser om målet och om de givna 
reglerna. Det som sker på vägen mot elevernas lyckanden och misslyck
anden, synliggörs ibland både för enskilda elever och grupper genom att 
läraren stannar till och förklarar vad som händer och vad som kan läras av 
det. När instruktioner måste göras övertydliga och när examinationer 
individanpassas så används de i flera fall som delar av den helhet som mål, 
innehåll och metod utgör. 

Det verkar inte bara vara lärarnas individcentrerade förhållningssätt och 
elevernas sammansättning, utan också programmets och kunskapsområdets 
karaktär som styr lärarnas handlande. Att använda en stor del av 
lektionstiden till att processa fram hur ett grupparbete eller en utvärdering 
skall genomföras och att "spilla tid" på att fostra enskilda elever under lek
tionstid ses av lärarna som medvetna strategier för att arbeta mot programm
ets och kursernas mål. Innehållet är en del av metoden och metoden är en del 
av innehållet. Ämnets karaktär och lärarnas sätt att arbeta för att skapa 
mening och sammanhang för eleverna bäddar för möjligheten att förena 
innehåll och metod vilket innebär att ämnesinnehållet inte kommer i 

414 skymundan även om betraktare utifrån skulle kunna uppfatta det så. 
Det finns i den osynliga pedagogiken ett högst synligt element, nämligen 

elevens inre, och det är också synligt på BF-programmet. Förutom ett 
relationsinriktat förhållningssätt i klassrummet så använder lärarna dessutom 
särskilda tekniker för att fa tillgång till elevens inre. Eleverna får skriva 

Carlgren & Marton, Lär are av i morgon, 22 0. Författarna betonar föreningen av hur och 
vad som en av lärararbetets viktiga uppgifter. 
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dagbok och reflektera över sig själva och några grupper "tvingas" att tidigt 
under utbildningen åka iväg för att delta i processer där de skall bearbeta sitt 
eget men också klasskamraternas inre. Själwärderande och gruppvisa 
processer ses alltså som en del av målet och samtidigt som ett medel att nå 
andra mål. 

Den dagliga utmaning som det innebär att arbeta på det här sättet, har 
genererat en förmåga som en lärare kallar kaoskompetens. Att hantera 
individen och gruppen och samtidigt förena mål, innehåll och metod ingår i 
en slags gummibandspedagogik, för att citera en annan lärare. 

Jag menar alltså att den stämpel av flumpedagogik som vissa sätter på 
BF-läramas undervisning är missvisande. Kanske är det så att denna från 
lärarnas sida mycket medvetna och tydliga pedagogik, av aktörer som inte 
känner till den, kan uppfattas som osynlig i jämförelse med traditionella 

415 arbetsmetoder och bedömningsformer i gymnasieskolan. Kanske besitter 
dessa inte de igenkänningsregler som krävs för att kunna identifiera den 
pedagogiken. 

Omsorgsfållan 

Gymnasieskolan som tidigare enbart var avsedd för vissa utvalda elever har 
efterhand kommit att bli en massutbildning. "En gymnasieskola för alla" 
kräver på statlig nivå att utbudet av olika program har en bredd som svarar 
mot elevers skilda behov. Samhället har inget annat än skola och dessutom 
en mycket teoretisk skola att erbjuda elever som är trötta på skolan. På så 

417 sätt har de här eleverna ingen valfrihet alls. Därför organiseras alltså 
utbildningar på ett sätt som innebär att olika elevgrupper särskiljs, även om 
differentieringen numer sker inom organisationen. Det visar sig också att den 
sociala snedrekryteringen till gymnasieskolan kvarstår trots att reformen 
hade ambitioner att motverka detta. Många elever från lägre samhälls-

Jag har redan i kapitel 6 berört att BF-lärama har varierande bedömningsformer. Se 
Skolverket (1998). Bedömning och betygssättning. Se även S kolverks rapport Reformeringen 
av gymnasieskolan, 86. 
416 

Bernstein, Basil (1983). "En modell över koder, modaliteter och den kulturella 
reproduktionsprocessen". I: Bernstein & Lundgren, Makt, kontroll och pedagogik. Bernstein 
menar att igenkänningsregler är de som individe n använder för att orientera sig i en kod 
medan realiseringsregler är det som individen använder för att producera vissa förhållanden. 
417 

Broady, Donald (2001). "Gymnasieskolan och eliterna" Pedagogiska magasinets 
skriftserie, nr 2, 57-61. 
418 

Det visar sig enligt Broady att 41 procent av alla läkarbarn, 37 procent av alla 
universitetslärarbam, 32 pro cent av alla civ ilingenjörsbarn jämfört med 7 procent av b arn till 
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klasser väljer yrkesforberedande program, även de som har bra betyg från 
grundskolan, medan elever som siktar mot högskolan inte i första hand väljer 
yrkesforberedande program. Eliten har fördelar av den ökande valmöjlig
heten. De besitter det habitus och därmed den orienteringsförmåga och de 

419 resurser som krävs. Spännvidden av elever på BF-programmet med både 
högpresterande, lågpresterande och lågt motiverade elever kan ses som 

420 effekter av detta. Det kräver i sin tur att någon form av differentiering 
genomförs inom klassen, vilket alltså blir lärarnas uppgift att verkställa. 

Det är alltså politikernas ansvar att erbjuda alla ungdomar plats i 
gymnasieskolan, men i nästa steg vilar det på läraren att ge dem en menings
full utbildning. För att möta dessa nya elevgrupper uppmanas lärarna från 
statligt håll att tänka och handla utifrån ett utvidgat kunskapsbegrepp och att 
utveckla alternativa arbetsmetoder. För att exempelvis de omotiverade och 
de svagpresterande skall förmås att stanna kvar i skolan går det inte längre 
att köra på i gamla hjulspår. Samtidigt finns det genom betygssättningen 

421 exkluderande element i den statliga styrningen. Marknadsdiskursen 
innebär dessutom att elevgrupperna utökas vilket också försvårar möjlig
heten att utveckla alternativa och individanpassade arbetsmetoder. 

I BF-lärarnas arbete har ändå inkluderingsdiskursen sitt fäste. Den 
enskilda eleven sätts i fokus, och syftet är att eleven skall inneslutas i klass
gemenskapen. Men en viss diskurskantring böljar göra sig märkbar. Lärarna 
har böljat diskutera frågan var gränsen egentligen skall gå! Skall särskole-
mässiga elever eller omotiverade elever med mycket grava sociala problem 
gå på programmet eller skall de tidigt anvisas alternativ både för sin egen 
och för andras skull, innan gruppen hunnit påverkas negativt? Att just dessa 
elever ökat i antal på programmet och att programmet ibland av ledningen 
används som buffert för "svårplacerade elever" verkar bidra till att olika 
strategier hos lärarna med exkluderande förtecken börjar skymta. 

föräldrar med okvalificerade yrken, lä såret 1998/ 99 gick det naturvetenskapliga programmet. 
Pedagogiska magasinet (2001), nr 2, 59. 
419 

Ibid, 59. 
420 

Ungdomsstyrelsens utredningar (1999). Svensk Ungdomspolitik- en underlagsrapport inför 
en bedömning inom Europarådet, nr 14, 69. Rappo rten framhåller att trots att benämningar 
som studie- och yrkesforberedande utbildningar i stort sett tagits bort från officiella skrifter är 
det fortfarande i verkligheten mycket stora skillnad er när det gäller social rekrytering till 
yrkesinriktade respektive studieinriktade program . Många elever från lägre samhällsklasser 
går enligt utredningen på yrkesprogram, trots att de har bra betyg. 
421 

Pedagogiska magasinet (2001) . "Varning för en trist tvåäm nesskola". Nr 3, 4-5. Skolans 
ökande fokusering på teoretiska ämnen på bekostnad av andra ämnen problematiseras. 
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Trots detta så styrs läramas praktik, på det stora hela taget, av principer 
för inkludering. De etiketterar inte för att särskilja när de "diagnostiserar" 
DAMP hos en elev, utan som ett led i att hitta inkluderande vägar. Detta 
förhållningssätt upplevs som krävande eftersom lärarna inte tycker att de kan 
bortse från elevernas behov. De försöker på många olika sätt att lotsa 
eleverna framåt genom samtal, övertalningar, omskrivningar och alternativa 
examinationsformer. Att lärarna dessutom måste se till att behålla eleverna 
så att inte elevgruppen blir alltför olönsam kan i vissa fall ha förstärkt detta 
inkluderande förhållningssätt. De politiska ambitionerna, att gymnasieskolan 
skall vara samhällets "växthus" för alla ungdomar och erbjuda det stöd de 
behöver, förverkligas på så sätt genom BF-lärarnas arbete. Lärarna själva har 
dock uppenbarligen hamnat i "omsorgsfallan". 

BF-lärarna som företagare 

I den statliga inkluderingsdiskursen är gemenskap och medborgarkompetens 
honnörsord. Men den vikt som de individuella valen och betygen tillmäts är 
uttryck för en helt annan och konkurrerande diskurs där marknadsprin-

422 cipema om konkurrens och åtskillnad är styrande. 
Den marknadsanpassade skolan bygger på föreställningen om att det är 

kvalitetsbefrämjande när skolor tvingas konkurrera om eleverna. Tomas 
Englund m.fl menar att marknadsanpassningen bidrar till att funktioner som 
urval och sortering träder i förgrunden medan talet om likvärdighet och en 

423 skola för alla tystas. I det läget förändras också kraven på lärares 
utbildning och rekryteringen av lärare eftersom olika elevgrupper kräver 
olika lärarkompetenser. Andy Hargreaves menar också att den marknads-
anpassade skolan legaliserar försvagade krav på lärares utbildning vilket 
också öppnar skolan för andra än de som är lärarutbildade, vilket ju kan 

424 sägas vara fallet när BF-programmet startades. Kanske var det därför som 
SCB, flera år efter att programmet startat konstaterade, utan kraftiga 
reaktioner från statligt eller lokalt håll, att det inte fanns några BF-lärare och 
att det tålde att "fundera över" hur en sådan lärare egentligen skulle kunna se 
ut. 

Marknadsanpassningen innebär inte bara att olika skolor konkurrerar om 
eleverna utan också att man i en och samma skola konkurrerar mellan olika 

Skolverket, Reformeringen av gymnasieskola, 19. 
423 

Englund, Utbildningspolitiskt systemskifte. Se även Hargreaves, "Four Ages of 
Professionalism" och Alexandersson, Styrning på villovägar. 
424 

Hargreaves, "Four Ages of Professionlism", 168. 
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425 program. Det gör man dock inte på lika villkor. De som ansvarar för de 
studieinriktade programmen har en betydligt mer självgående uppgift. Alla 
gymnasieelever måste läsa kärnämnen medan de ämnesområden som inte är 
obligatoriska, som till exempel BF-programmet karaktärsämnen, måste vara 
tillräckligt attraktiva för att locka till sig sökande. Den dalande sökfre-
kvensen på programmet innebär att särskilt BF-lärama vid de små gymnasie
skolorna för en ojämn kamp för sin existens. Att en av de små skolor som 
deltog i min undersökning inte kunde ta in några elever på programmet 
nästkommande höst, och att lärarna vid den andra lilla gymnasieskolan 
känner sig som företagare, är påtagliga effekter av marknadsdiskursen. Tid 
och kraft används för att programmet skall överleva, trots att tiden för 
undervisningen och eleverna redan är för knapp. 

BF-lärarnas status och professionella identitet 

Lärarnas status. 

De nationella ambitionerna att olika utbildningar och lärargrupper inom 
gymnasieskolans falt skulle närma sig varandra i och med reformen, har 

426 delvis fatt en motsatt effekt. Att ski llnader blir synligare när olika delfalt 
kommer in under samma tak är dock inte förvånande. Strider eller positio
neringar mellan olika delfâlt uppkommer när olika grupper försöker bevara 
eller tillskansa sig egna fördelar i förhållande till andra. Alla lärare har nu 
dessutom fått fler gemensamma frågor att ta ställning till och strida om: 
elever, timfördelning, grupptimmar, samverkansformer, mål, lokaler etc. 

Att yrkesutbildningarna och därmed också BF-programmet blivit mer 
teoretiska än tidigare innebär inte att dessa automatiskt fått en högre status. 
Programmets verksamhetsområden, barn- och fritid, tillhör lågstatusområden 
även i jämförelse med andra yrkesutbildningar, vilket förstärker dess låga 
ställning. Programmet saknar ett specifikt formellt värde inför högskole
studier. De elever som går på programmet kommer inte heller enligt 
Bourdieus sätt att se att utöka sitt symboliska värde genom den gymnasie
utbildning de går. Både programmet och eleverna bidrar således till att 
placera lärarna lågt i gymnasieskolans statushierarki. 

De olika programmen och deras olika status gör alltså att det inom den 
övergripande inkluderingsdiskursen upprätthålls en segregering av eleverna. 

Alexandersson, Styrning på villovägar, 127. 
SOU 1997:107. Den nya gymnasieskolan- problem och möjligheter, 31. 
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I samma riktning verkar instrumenten för resultatstyrningen och kraven på 
att lärarna skall betygsätta eleverna. När det gäller BF-programmets 
karaktärsämnen och bedömning av elevernas ämneskunskaper så är mål och 
kriterier de nationellt gemensamma utgångspunkterna. Att det däremot inte 
finns några nationella prov i karaktärsämnet innebär å ena sidan att BF-
lärarna haft stor frihet att tolka målen och lägga kravnivå för undervisning 
och examination. Men frånvaron av centrala prov kan å andra sidan också 
ses som ett tecken på att statsmakterna inte haft något större intresse av att 
styra innehållet, vilket i sin tur befäster den låga statusen. Graden av kontroll 
som staten utövar över resultatet av olika lärargruppers arbete beträffande 
specifika ämnen står måhända i proportion till den betydelse olika 
utbildningar och lärare tillmäts. 

Den som har tillgång till det som värderas, alltså den som har tillgång till 
symboliskt kapital, har enligt Bourdieu större möjlighet att bemötas med 
aktning och fa tillträde till grupper med högre sta tus. BF-lärarna besitter inte 
särskilt stor portion av symboliskt kapital. Det framkommer tydligt när 
undervisningsskyldigheten diskuteras. Trots att BF-lärama får många lovord 
för det arbete de genomför, finns ingen vilja bland andra lärare eller 
skolledare att tillgodose deras krav. En anledning till att käm- och karaktärs
ämnesgrupperna har skilda undervisningsvillkor finns att hämta i de skilda 
traditioner de härstammar ur. Av BF-lärarnas utsagor att döma förankrar 
många kärnämneslärare sin professionella identitet i en samlingskod. I 
förhållande till en sådan diskurs definieras dock BF-lärarna som "de andra" 
och som tillhörande ett annat falt lägre ner i statushierarkin. 

Eftersom kärnämneslärarna fortfarande representerar fältets symbol
värden, har BF-lärarnas strategier gått ut på att ta del av dessa symbolvärden 
i stället för att utmana dem. De ville till exempel ändra programmets namn 
till beteendevetenskapliga eller pedagogiska programmet, för att tvätta bort 
den lågt värderade barnstämpeln. De hävdade också att programmet och 
karaktärsämnet faktiskt var teoretiskt, mycket mer teoretiskt än vad många, 
som inte känner till programmet, förstod. De teoretiska programmen utgör 
tydligen också i deras ögon en norm, och det gäller att minimera avvikelser 
från denna trots att det kanske finns anledning att arbeta åt det motsatta 
hållet. Varför inte göra ämnet mera praktiskt i ställe t och varför inte nyttja 
möjligheten att arbetsplatsförlägga mer än femton procent av karaktärsdelen 
när nu läroplanen ger den möjligheten? Varför inte hävda värdet i att vara 
en fullfjädrad generalist? 

Det verkar alltså inte som om BF-lärarna lyckats bryta doxans makt trots 
att diskursiva brott erbjudits. Min erfarenhet är att yrkeslärarrepresentanterna 
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vid implementeringen av BF-programmet tidigt gav upp försöken att göra 
sina röster hörda. Inte heller när det gällde samverkan och arbetslagsarbete, 
lyckades BF-lärarna förvandla sina erfarenheter av detta till ett gångbart 
symboliskt kapital. 

Decentraliseringen har knappast bidragit till att lärarnas status har ökat 
trots att maktstrukturer enligt Bernstein tenderar att försvagas under 

427 
organisationsförändringar. Lärarnas sätt att arbeta med programmets tvär
vetenskapliga kurser, deras akuta ämnesfortbildning och marknadsför
ingsarbetet genomfördes på ett sätt som knappast skulle kunna höja deras 
status. 

Lärarnas habitus gör att de själva positionerar sig på ett sätt som inte 
bidrar till högre status. Traditionellt kvinnligt symboliskt kapital värderas 
inte i en manlig tradition och att lärarnas habitus präglats av att de verkat 
inom kvinnliga områden innebär att de inordnat sig i den fållan. 

Många faktorer bidrar alltså till att BF-lärarna av andra placeras lågt ner i 
statushierarkierna men också att de själva intar den positionen: 

-Deras egen, både privata och professionella bakgrund när det gäller 
utbildning och lärarroll, är inte förankrad i det som traditionellt brukar 
tilldelas hög status. 

-De arbetar och skapar sin professionella identitet i relation till ett 
gymnasieprogram som inte har något formellt meriteringsvärde. Pro
grammets yrkesförberedande status är också låg, eftersom den presumtiva 
arbetsmarknaden är diffus. 

-De undervisar och identifierar sig med ett brett tvärvetenskapligt 
kunskapsområde som tillhör ett lågstatusområde. 

-Deras lärarhabitus vad gäller exempelvis samverkan är visserligen i linje 
med den statliga diskursen men knappast med den dominerande traditionen i 
gymnasieskolan. Deras ambitioner och försök att vara motorer i det arbetet 
har inte tagits tillvara och värderats utan snarare har organisa tionen indirekt 
använt deras kompetens, utan att de fördenskull belönats, något som kan 
framstå som exploatering. 

-Deras inkluderande förhållningssätt när det gäller elevarbetet löser 
många problem i gymnasieskolan. Samtidigt är behoven outtömliga och 
deras omsorgsrationella förhållningssätt "fjättrar" dem vid eleverna, något 
som inte heller belönats eller värderats och som därför också skulle kunna 
handla om exploatering. 

427 
Se kap 2. 
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-De har högre undervisningsskyldighet än kärnämneslärama vilket talar 
för att deras arbete anses enklare och därmed mindre värt. 

BF-lärarnas professionella identitet i ett könsperspektiv 

Att lärarnas professionella identitet påverkas av de statliga diskurserna och 
av det värde de som grupp tillskrivs och tillskriver sig själva har framgått 
tidigare. Jag har vidare utgått från att lärania finns i "en kvinnlig diskurs", 
dvs att både utbildningens och lärarnas egen historia, programmets innehåll, 
lärargruppens sammansättning och de förhållningssätt som präglar deras 
arbete har kvinnliga förtecken. Att deras professionella identitet därför också 
i hög grad influeras av detta ser jag som ofrånkomligt och väljer därför att 
sammanfatta och diskutera deras professionella identitet med tonvikten i ett 
könsperspektiv. Som framkommit i kapitel fyra så består gruppen BF-lärare 
av både män och kvinnor, även om majoriteten i mitt material, ungefar 80 
procent, är kvinnor. Eftersom jag inte berör individnivå så berör jag inte 
heller företeelser, skillnader eller likheter därvidlag utan betraktar lärarna 
som en grupp framsprungna ur och verkande i en kvinnlig kontext. 

Som jag berört i kapitel två så formas den sociala identiteten enligt vissa 
forskare i en interaktion mellan individen och hans eller hennes kontext t. ex. 
familjeförhållanden, skolgång, kamratförhållanden, fritid och könstillhörig
het. Det innebär att lärarnas professionella identiteter inte utvecklas 
avgränsat i relation till enbart utbildning och yrke. 

Det innebär alltså att kön influerar BF-lärarnas arbete och deras 
professionella identitet på många sätt. En ökad jämställdhet mellan könen 
finns invävt i politiska ambitioner på statlig nivå samtidigt som skolor
ganisationen, planering av skolans verksamhet och sociala praktiker i skolan 
kan verka i en annan riktning. Bilden blir än mer komplex eftersom lärarna 
själva bidrar till denna konstruktion. 

Flera genusfors kare har försökt att möta denna komplex itet genom att utforma tanke
modeller för analys utifrå n olika nivåer. Sandra Harding menar till exempel att analys i ett 
könsteoretiskt perspektiv bör omfatta tre interaktiva dimensioner nämligen individuella, 
strukturella och symboliska. Harding, The Science Question in Feminism. På samma sä tt har 
Joan Scott utvecklat en modell för analys av klass och kön i ett historiskt perspekti v. Hon 
använder fyra olika, icke hierarkiska aspekter, nämligen institutionella, normativa, symboliska 
och subjektiva. Scott, Gender and the Politi cs of Histo ry, 44. Även om jag beaktar lärar nas 
arbete och roll i relation till kön utifrån olika aspe kter så använder jag inte dessa modelle r 
explicit utan snarare finns de som inspiration till en tankemodell. 
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Vad anser BF-lärama att de är bra på? Vad är de stolta över i sitt 
yrkesutövande? Hur värderas de av andra och är det så att deras professio
nella identitet präglas av andras värderingar? 

Det finns en viss samstämmighet hos BF-lärama i skolverksprojektet 
beträffande uppväxtförhållanden, utbildning och yrkesverksamhet, som 
verkar ha format deras habitus i samma riktning, när det gäller inställning till 
utbildning och undervisning. De tio lärarna var inte hårt styrda hemifrån och 
de prövade sig fram. Trots att de inte alls har någon enhetlig utbildning har 
de åtminstone delvis utvecklat en gemensam professionell identitet som i 
flera avseenden ligger i linje med den statliga diskursen. Statliga honnörsord 
som brukar förknippas med kvinnliga lärares arbete som helhet, samverkan, 
personliga relationer och "eleven i centrum" är inte bara ord för BF-

429 lärarna. Deras praktik och deras professionella identitet präglas av dem. 
Dessa begrepp utgör därför också en god grund för deras yrkesstolthet. 

Denna positiva självbild förstärks också av krafter utanför lärarnas led. 
430 Skolverket menar i sin utvärdering att BF-lärama är duktiga. De är 

kreativa, de använder "moderna" arbetssätt och den "omvårdande skolkultur" 
som präglar BF-programmet lovordas eftersom läramas förhållningssätt 
gynnar elevemas personliga utveckling. På det lokala planet uttrycker 
skolledarna också beröm över sina BF-lärare eftersom de på egen hand har 
löst många problem. Samtidigt sjunker sökfrekvensen och antalet elever på 
programmet som är i behov av särskilt stöd ökar. Att lärarna dessutom får 
möta kritik i form av uttalanden om flumprogram samtidigt som de får 
beröm för att de klarar arbetet på ett bra och innovativt sätt ger motstridiga 
ingredienser i identitetsbildningen. 

Statens och de lokala behoven står även i kontrast till ambitionerna inom 
431 andra falt. Den fritidsforskare som såg sitt falt, fritidsvetenskap, bli så 

misshandlat på både statlig och lokal nivå när det blev ett nytt kunskaps
område inom gymnasieskolan har helt andra krav eller behov i sikte än att ge 
omotiverade och studiesvaga elever en möjlig tillvaro i samhället. Den 
faltstrid som eventuellt hade kunnat uppstå kvävde sig själv. Den 

Gannerud, Genusperspektiv på lärargärning, 19. Hon menar att det för kvinnliga 
pedagoger är viktigt att som grund för sina handli ngar i arbetet innefatta konsekv enser för 
andra. Det är ju dessa handlingsbeslut som Hildur Ve och Britt-Mari Berge m.fl kallar 
omsorgsrationellt handlande, något som alltså ligger nära skolans övergripande mål. 
430 

Skolverket, Fem gymnasieprogram under omvandlin gstryck, 43. Se även Skolverkets 
temabild av Elever i behov av särskilt stöd, 47. 
431 

Se slutet av kapitel fyra där jag citerar en del debattinlägg som denna fritidsforskare skrivit 
i en facktidning. 
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fritidskunskap som inlemmades i gymnasieskolan hade från statligt och 
lokalt håll många delsyften som inte i första hand krävde lärare som var 
specialister inom ämnet medan den vetenskapliga fritidsforskningens repre
sentant hade ambitioner inom ett falt som i det här sammanhanget skulle 
kunna förknippas med specialistkompetens och stark klassifikation. De 
etiketter och schablonbilder som andra ger BF-programmet blir också delar 
av deras identitet. 

Att det handlar om många krav skymtar i lärarnas symbolbilder av sig 
själva: "barbapapa" "kameleont" och "allt-i-allo". Men dessa drag hör av 
tradition inte hemma i gymnasieskolan. BF-lärarna är "mammiga" vilket för
knippas med lägre stadier. Att vara mammig är inte ett jobb och därför kan 
man motivera att BF-lärarna har högre undervisningsskyldighet. BF-läramas 
arbetssätt kanske ses som uttryck för medfödda kvinnliga egenskaper i stället 
för kvalifikationer som bör premieras. 

Vid lanseringen av programmet försökte man från statligt håll att tona ner 
"vård- och omsorg" för att därigenom kunna attrahera både pojkar och 
flickor genom att kunskapsområdet förstärktes med fritid. Däremot framkom 
inga ambitioner att gå den andra vägen, att uppvärdera kunskapsområdet 
barn, genom att ge pojkar möjlighet att se värdet i att arbeta med barn. Att 
manliga normer ligger till grund för gymnasieskolans statushierarkier är 
uppenbart. 

Både lärarna själva, skolverket och skolledning anser alltså att BF-lärarna 
gör ett bra arbete i relation till de nationella och lokala krav som ställs. De 
framstår såtillvida som professionella eftersom de verkar ha "en ständig 
konversation med situationen." Och visst reflekterar de, inte minst när det 
gäller att förbättra situationen för eleverna. Indirekt är ju de reflektionerna 
mycket viktiga för systemet. Samtidigt har lärarna haft så fullt upp med att 
lösa akuta problem med bland annat omotiverade elever, att de inte haft tid 
att reflektera i systematisk och kollektiv mening, så som de statliga 
ambitionerna föreskrev.432 

Att dessa nya lärare med utgångspunkt i ett omsorgsrationellt 
förhållningssätt har tagit plats i gymnasieskolan skulle kunna bädda för 
utveckling mot en ny professionalism som Andy Hargreaves och Ivor 

Se kapitel ett där jag cite rar Donald Schöns uttalande om att ref lektion måste omfa tta "en 
ständig konversation med situationen" dvs att ständ igt vara uppm ärksam på vad som händer 
eller håller på att hända och utifrån det fat ta kloka beslut och handla båd e på kort- och lång 
sikt. 
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433 Goodson menar styrs utifrån mänskliga, moraliska och etiska värden. 
Denna ideala post-professionella lärare skulle ha sin bas i omsorg och 
engagemang i stället för att fokusera på materiella förhållanden och dessa 
värden skulle vara utgångspunkt för hur lärare värderas som professionell 

434 
grupp. Men den utvecklingen har det inte tagit även om BF-lärarna har 
uppskattats för sin insats och samhällsnytta. För de har knappast värderats i 
någon vidare mening och fått belägg för att deras insatser mer påtagligt skall 
tas tillvara och spridas inom systemet som helhet. Det ligger nära till hands 
att se att maktstrukturer förknippade med manliga normer åtminstone än en 
tid har ett alltför starkt faste i gymnasieskolan. De diskurser som BF-lärarna 
prioriterar högt, samverkan och inkludering, är just de som i konkurrens med 
andra diskurser har fatt stå tillbaka. BF-lärama förefaller ha genomgått en 
deprofessionalisering eftersom de upplevt att de varit tvungna att invänta en 
utveckling och till och med backa, inom områden som de delvis behärskade. 
Samtidigt upplever de sig som överutnyttjade och i vissa avseenden som 
exploaterade. Det omsorgsrationella förhållningssätt, som alltså vissa 
forskare ser som en möjlig potential för ett kvalitativt diskursbrott i skolan 
har i det här fallet, blivit en omsorgsfalla. 

A VSL UTANDE KOMMENTARER 

Förändringen av de statliga formerna för styrning av skolan har positiva 
förtecken i uttryck som professionell, frihet och inflytande. Men i verklig
heten utgör dessa begrepp snarare makthavarnas retoriska redskap för att 
legitimera skolpolitiska strävanden. De betydelser som ryms inom begreppen 
är ibland oförenliga och motstridiga. Den statliga inkluderingsdiskursen är 
exempelvis likt samverkansdiskursen knappast förenlig med en marknads
diskurs, något som i förlängningen genererar skilda förutsättningar för olika 
grupper av lärare. 

Kravet på en flexibel, anpassningsbar, professionell lärare som skall göra 
allt, framstår som en exploatering av lärarna. Utnyttjandet legitimeras genom 
en ny ansats inom lärarforskningen, som innebär att lärarna förutom allt 
annat också skall forska för att kunna förändra skolan. Det innebär att lärarna 
skall bana sin egen väg och därigenom indirekt ta ansvar för effekterna av 
sina val och handlingar. 

Goodson, Ivor & Hargreaves, Andy (1996). Teachers Professional Lives. London: Falmer 
Press. 
434 

Hargreaves, "Four Ages of Professionalism 
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Skolverkets rapporter utgör en del av samhällets uppföljning och kontroll 
av skolverksamheten och framstår i vissa fall för mig som ytliga och 
legitimerande snarare än djupgående och kritiska. Det decentraliserade 
systemet synliggör inte förhållanden på ett djupare plan. I stället inbjuder 
systemet till att det som statsmakterna eller de lokalt ansvariga inte ser eller 
inte prioriterar kan förbli osynligt vilket missgynnar grupper som inte har 
tolkningsföreträde. Genom att tona ner gränser mellan ämnen, timmar, 
utbildningar och gränser mellan olika lärargrupper vill samhällsansvariga ge 
sken av att statusskillnader mellan olika utbildningar och lärargrupper skall 
suddas ut. De alternativa arbetsformerna skall dessutom hävdas det, bidra till 
att alla elever på lika villkor skall få utvecklas och utbilda sig. Att vissa 
ungdomar däremot är där mot sin vilja innebär i stället för dem en total 
avsaknad av frihet. 

BF-programmet i sig självt manifesterar statens ambitioner om en skola 
för alla eftersom möjligheten för alla ungdomar att växa här, oavsett intresse 
eller läggning framhålls. Oavsett hur det svarar mot övriga utbildningsmål så 
rättfärdigas det eftersom det i alla fall är fostrande och personlighetsutveck
lande. Att den kompensatoriska inriktningen i gymnasieskolan enligt 
styrdokumenten skall ersättas med ett inkluderande förhållningssätt innebär 
att arbetet med ungdomar i svårigheter har flyttats från andra samhälls
institutioner till gymnasieskolan. Det förändrade synsättet i en decentra
liserad gymnasieskola medför att det är lärarna som skall ansvara för det 
arbetet. Detta hade i högre utsträckning kunnat ses som en positiv förändring 
om resurser hade tilldelats för de nya uppdragen inom den inkluderande 
diskursen. 

Många BF-lärare har rötter i bamstugeutredningens dialogpedagogik, och 
de menar att detta gett dem en beredskap att leva upp till vissa av gymnasie
reformens ambitioner. Att de dessutom var stöpta till en omsorgsrationell 
hållning gjorde dem "professionella" i den betydelsen att de genomförde ett 

435 bra arbete i relation till "rådande krav och omständligheter". Att ta ansvar 
för samverkan, arbetslag och att kunna möta elever i skolsvårigheter kom 
alla väl till pass eftersom gymnasieskolans tradition saknade detta. Samtidigt 
genererar effekterna av marknadsinriktningen och decentraliseringen ett i det 
närmaste omöjligt uppdrag. Det innebär också att BF-lärarna befäster sin 

Kallos, Den nya pedag ogiken, 73. Kal los hävdar att di alogpedagogiken i sin ursprun gliga 
form hade frigörande syften . När den introduc erades i den svenska förskolan handl ade det 
snarare om politiska reds kap för att ge för ändringsberedskap och legitimera den reform so m 
genomfördes. 
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professionella identitet inom ett lågstatusfält eftersom generalister eller 
lärare vars professionella kompetens sitter i att arbeta alternativt och hantera 
omotiverade och lågpresterande elever inte har något högt värde i gymnasie
skolan. Att tillskansa sig symboliska tillgångar framstår som avlägset 
eftersom specialistidealet fortfarande tycks vara normen i gymnasieskolan. 

Att hälften av skolverkslärarna inte längre arbetar på BF-programmet är 
anmärkningsvärt. Ett tänkbart skäl är att det decentraliserade systemet till
handahåller nya möjliga arbetsuppgifter för lärare, utanför skolan. Men det 
ligger också nära till hands att tänka sig att förutsättningarna och det låga 
värde lärarna tillmäts har fört deras uppmärksamhet till alternativa arbets
områden. 

Jag har hävdat att BF-lärarna själva, i interaktion med andra bidrar till att 
konstruera sin vardag och sin identitet. Att andra aktörer också bidrar till att 
konstruera BF-läramas vardag och identitet innebär inte att enskilda 
tjänstemän på statlig eller lokal nivå eller grupper av andra lärare på ett 
aktivt och medvetet plan strävar att skapa skilda villkor och skilda värden 
mellan lärargrupper. De aktörerna arbetar troligtvis, liksom BF-lärarna, för 
att "göra sitt bästa" utifrån sina föreställningar och utifrån de krav som de 
ställs inför. Det framstår som orimligt att politiker, skolverkets tjänstemän, 
skolledare och andra lärargrupper skulle kunna ha insyn och kunna förutse 
konsekvenser för alla grupper på ett djupare plan. Men det är också därför 
som jag med utgångspunkt i mina föreställningar velat sätta fokus på just 
BF-lärarnas situation. 

Utbildningssystemet utgör en spegling av samhället menar många 
skolforskare. Det innebär att forskning och utveckling av andra samhälls
frågor också berör skolan. Samtidigt ser jag det som en central forsknings
uppgift att med betydligt större kraft än tidigare kritiskt granska de 
yrkesförberedande utbildningarna och yrkeslärarnas roll, liksom lärarutbild
ningarnas sätt att organisera och hantera detta område. Fältet är som jag 
hävdade i inledningen till största delen outforskat och att initiera vidare 
forskning i syfte att utveckla detta ser jag som både nödvändigt och i högsta 
grad meningsfullt. 

Eleverna finns med som en levande och väsentlig del i min avhandling 
trots att inte någon forskningsfråga direkt handlar om dem. Att närmare 
studera hur gymnasieelever uppfattar och påverkas av ett omsorgsrationellt 
förhållningssätt framstår som aktuellt med utgångspunkt från mina resultat. 
Att undersöka hur den synliga och osynliga pedagogiken influerar olika 
pedagogiska praktiker inom gymnasieskolan är en annan intressant 
forskningsfråga. 
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För att skolforskning inte skall ha en ensidigt legitimerande karaktär utan 
kunna bidra till förståelse och förändring krävs att utgångspunkten tas i den 
verklighet som skall undersökas, alltså i yrkeslärarnas och elevernas 
verklighet och i de yrkesinriktade delarna av lärarutbildningen. 
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Summary 

Background and purpose 

Upper secondary education has its roots in many different educational forms, 
which have emerged in response to varying social needs at different times. 
Vocational education has increasingly come to resemble that which is geared 
towards university studies. Vocational courses have become longer and more 
theoretical and a political objective has been for the two educational tradi
tions to thus move more closely together, which in turn would ensure that 
the traditional status differentials between them are reduced. 

The upper secondary reform of the 1990s entailed changes at several lev
els. The shift in organisational form to decentralised management by objec
tives has caused a significant change in the role of the teacher compared with 
the past. It is now the responsibility of teachers to develop pedagogical 
methods in order to comply with the national educational objectives. They 
have to interpret the objectives and cope with a new goal-related grading 
system. They must take responsibility for their own professional develop
ment and for developing the organisation. In addition, upper secondary 
school is intended as a school for all, which means that the range of student 
ability and motivation can be wide. These are just some examples of the 
many new demands placed on teachers in the decentralised upper secondary 
school system. 

One of the programmes initiated in connection with the reform was the 
child recreation programme. Teachers appointed to teach programme-
specific subjects thereby constitute a new category, and it is they who are the 
subject of this thesis. The following questions will be addressed: 

Who are the teachers working with subjects specific to the child rec
reation programme, and how did they come to be appointed to the 
programme? 

To which pedagogical discourses can the teachers' practical experi
ence be ascribed? How is their work affected by the demands made 
of them both nationally and locally, and what position do they adopt 
in relation to these demands? 
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Which discourses characterise the teachers' professional identity? 
How do they regard themselves and their status in relation to other 
teaching categories? 

Teacher research and theoretical concepts 

Research on teachers in recent decades has aimed in various ways at improv
ing the education system and its effectiveness. Gerhard Arfwedson identifies 
three dominating research traditions over the past 50 years: Teaching Effec
tiveness, Socialisation and Teacher Thinking. Teacher Thinking (TT) re
search had a considerable impact during the 1980s and 1990s, both interna
tionally and in Sweden. The basic premise of this research is that teachers 
should acquire tools with which to systematically process, through reflec
tion, their thoughts about and experience of teaching. In other words, re
search should be initiated by the teachers themselves, who collectively de
velop their teaching through cooperation and systematic reflection. 

TT research was encouraged by the state in the 1990s. 'Reflection' be
came something of a catchword in the context of the upper secondary re
form, and the rhetoric about the reflective teacher also talks about the pro
fessional teacher. For this reason I chiefly use profession theories in analys
ing the content associated in the policy documents with the professional 
teacher. Using Bernstein's concepts of 'classification' and 'framing' I ana
lyse the work of teachers in a new organisation and a new programme. The 
terms 'integrated and collection codes', and 'invisible and visible pedago
gies' are also used to analyse the pedagogical discourse that guides teachers' 
pedagogical practice and their attitudes towards it. The concept of discourse 
is used to describe the regulating principles in government documents and at 
local level which can be assumed to influence the way teachers think about 
their work and actions in different teaching situations. Their professional 
identity is also shaped in different discourses concerning teachers in general 
and child recreation programme teachers in particular. 

Bourdieu's concepts of 'capital', 'habitus' and 'field' are applied primar
ily in order to understand child recreation teachers in relation to other cate
gories of teacher and their position in the upper secondary school system. 
Finally, a gender perspective has been applied to enable understanding of the 
discourse from which the programme and teachers have emerged and within 
which they are active. This perspective also contributes to the understanding 
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of the different ways in which gender influences teachers' practices and thus 
of how they are evaluated. 

I have also used several different theoretical perspectives, which I realise 
can be a risky venture. However, it is my belief that they complement each 
other. They are necessary in order to capture the complexity of the teaching 
profession. The theoretical concepts enable a degree of both structural and 
constructivist understanding of social phenomenon. 

Method 

My interest in this field of research emerged as a result of almost thirty 
years' experience as an upper secondary school teacher and teacher trainer. 
My own preconceptions and relationship to the area under investigation have 
strongly influenced the various stages of the research process. The paper is 
of a qualitat ive nature, since its purpose is to obtain a multi-faceted picture 
and deeper understanding of the teachers' work. The study's principal data is 
provided by the written accounts and diary entries of ten teachers. The 
teachers and three school principals were interviewed in autumn 1998. In 
spring 1999, 184 teachers were sent a questionnaire. Of these, 95 taught core 
subjects, 76 programme-specific subjects, and 13 did both. In addition to 
official documents, data from a smaller, unpublished survey, as well as the 
present author's own field notes, have been used. Participant controls and 
triangulation have been used in order to strengthen the reliability of the re
sults. 

Results 

The child recreation programme 

The new child recreation programme was presented before its inception as a 
programme for the future which would provide many employment opportu
nities, and it attracted a large number of students. In its first year the pro
gramme was the third largest at upper secondary school. 

The structure and nature of the programme are built on the principles of 
an integrated code: that is, the borders between the various component sub
jects are only loosely classified. The programme is made up of a relatively 
large number of component courses, with many goals and criteria that have 
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to be interpreted and which provide the foundation on which content and 
methodology are constructed. The broad, overall objective is that students 
should develop knowledge about people of all ages, develop a pedagogical 
approach and be able to use their knowledge within a variety of different 
organisations engaged in socio-pedagogical activities and recreation. 

The government discourses formulated around upper secondary teachers 
in general and child recreation teachers in particular thus take the form of a 
decentralisation discourse in which the professional teacher is equated with a 
reflective teacher working with others to find flexible solutions to different 
problems in order to achieve national objectives. The conditions formulated 
for the work of child recreation teachers belong more to a generalist dis
course than a specialist discourse with the emphasis on clearly-defined sub-
ject-specific competence. 

The work of core-subject and programme-specific subject teachers in the 
child recreation programme 

In order to construct a picture of the everyday reality of programme-specific 
subject teachers, a questionnaire was sent to both core-subject and pro-
gramme-specific subject teachers on what it was like to work in the pro
gramme. The purpose was to see whether the statements of the two groups 
supported each other or indicated different conditions for different groups 
within the same organisation. 

It was seen that core-subject teachers most often work within several 
different programmes, whereas programme-specific subject teachers usually 
work on the child recreation programme only. The majority (66% of core-
subject and 80% of programme-specific subject teachers) working in the 
programme are women. Both core-subject and programme-specific subject 
teachers have a variety of educational backgrounds, although this is more 
true of the latter group. This group also tends to have a basic educational 
background which is associated with more traditional female occupations. 
Neither of the groups appears to have any notable work experience in the 
recreational field, whereas a relatively large number of the programme-
specific subject teachers have worked in pre-school education. Programme-
specific subject teachers on the whole have considerably more teaching 
hours than core-subject teachers. Both groups are in favour of teamwork and 
intend to cooperate across subject borders. At the same time it seems to be 
difficult to establish real cooperation: it seems to founder on organisational 
issues. 
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The work of teachers has changed, and tasks previously carried out by 
others now have to be initiated and implemented by the teachers themselves. 
The groups agree that it is enjoyable and challenging to work on the child 
recreation programme but at the same time hard work and demanding. 
Working with these students calls for considerable pedagogical ability and a 
high degree of social competence, whereas it would appear that subject 
knowledge requirements are not so high. The reason for this is that these 
students represent a wide range of motivation and performance in compar
ison with other programmes. Many of the respondents feel that unmotivated 
students should be given an alternative to upper secondary studies, and the 
wish is expressed for special pedagogical training for all teachers and for 
fewer students in each class. 

Many respondents feel that the programme has low status because work
ing with people has low status and because society's reward structure ranks 
theory above practice. The programme's reputation as an easy option ema
nates from both other teachers and the media. What is more, some of the 
students do indeed waste their time, which contributes to the negative image 
of the programme and hampers the teachers' ability to maintain high stan
dards. 

The basis for professional status 

The ten programme-specific subject teachers in my longitudinal study come 
from four different schools. The schools vary in size, geographical location, 
tradition, and ways of organising and implementing the reform. The ten 
teachers - three men and seven women - were all in their thirties and forties. 
They have different educational backgrounds, but the majority have a two-
year upper secondary vocational course behind them and many of them 
started one course and then switched to another. None of them feels that 
their parents had any particular influence on their educational and career 
decisions, but believe that they made the right choice since they came to 
regard working with people as important. 

When the programme had already started the government decided that 
there would a great demand for programme-specific subject teachers. At the 
same time it was unclear just what teaching competencies would be required. 
The schools resolved the recruitment problem in a variety of ways: some 
teachers were already employed at the schools in the former children's nurse 
programme, others were recruited from the local authority childcare sector, 
and some schools solved their own and their local authority's problem of 
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overmanning by employing teachers who had extra hours to fill or were fac
ing redundancy. The subject competence requirement does not seem to have 
been particularly high, and there were few indications of a professional mo
nopoly or controls of who could work as a child recreation programme 
teacher. 

The traditional upper secondary school has been characterised by a col
lection code with strong classification and framing. This means, using Bern
stein's terminology, that these actors are steered by and socialised into a 
specialist ideal in which solidarity with a clearly defined subject is central. 
The child recreation programme, however, is characterised by a generalist 
ideal in accordance with an integrated code, in which divisions between sub
jects and teacher categories are loosely defined and the focus is on coopera
tion between different groups of teachers. This means that the teachers' pro
fessional identity is based on the experiences they gain in response to these 
requirements rather than on a closely defined subject. Many of the child 
recreation teachers could not even say which subject they would teach if 
they were to work outside the programme. In dividing up the courses for 
which they were to be responsible, many chose to teach all of the courses in 
order to ensure an overview and to be able to follow the students throughout 
the three years. In o ther words, many put a holistic view before specialisa
tion, despite the fact that this generates more work. 

Besides being responsible for a broad multi-disciplinary subject area the 
teachers are also responsible for developing and administering the students' 
work experience. Many of the respondents said that they do this work with
out any extra resources in terms of either hours or money. 

The teachers try to keep their school activities running smoothly in ac
cordance with national and local requirements, which indicates that they are 
striving to work in a professional way. They try to arrange for their own 
professional development and they market the programme, but their work 
situation undermines their ability to raise their professional status in a socio
logical sense. The increased demands and all the new responsibilities limit 
their freedom, which would indicate that they are undergoing a deprofes-
sionalisation rather than a professionalisation process. The teachers them
selves do not choose routes leading to specialisation when they choose fur
ther professional development. For example, the work of the child recreation 
teachers' 'Network Norrland' is characterised by participant control, breadth 
and flexibility rather than subject-oriented professional development. 

Despite the fact that their backgrounds and education vary, the teachers 
seem to share certain experiences which constitute important building 
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blocks. They have experience of cooperation and working in teams, some
thing that is invaluable in terms of the government discourse. They regard 
themselves as more than competent in this respect but report that their ideas 
are ignored. Despite their competence they do not seem to be particularly 
highly valued, and the old hierarchy of values continues to prevail. 

Child recreation teachers in an inclusive discourse 

In working with students, relationships and group processes are of para
mount importance. This is regarded by the teachers as an essential pro
gramme component since the overall objective is that the students should 
develop both themselves and a pedagogical approach. They devote time and 
employ different techniques to creating relationships and developing the 
group. The teachers feel that this is necessary in view of the complex student 
groups: traditional 'chalk and talk' teaching is convenient but not possible 
with all these different demands and with these heteogenous groups. Instead 
the teachers have developed a 'chaos competence', which means that they 
are constantly prepared to deal with unforeseen events. A state of 'total pres
ence' in the classroom is required, the teachers say, in order to achieve a 
balance between goals, the group and the individual. These conscious strate
gies are compared by one teacher to rubber-band pedagogy. 

Upper secondary educational goals and child recreation programme goals 
overlap, and the ways in which teachers choose to deal with this means that 
the classification is weakened in a number of ways. For example, the distinc
tion between private and public in the teaching situation and in the relation 
between teacher and student is blurred: teachers demand access to the stu
dents' inner being in order to best understand how to influence them in ac
cordance with the programme objectives. In this respect they apply one of 
the invisible basic teaching principles. But they also attempt to clarify the 
rules for the work and assessment criteria, and in this respect their pedagogy 
is not invisible. 

According to the government discourse the upper secondary school 
should be a 'school for all', which is based on and presupposes an inclusive 
approach to students who risk being marginalised. This means that problems 
at school are seen as social constructs and that it is the school's responsi
bility to meet the students' various needs without this involving separate 
treatment. However, the upper secondary school has not evolved a special 
tradition for this, and it is up to the individual teacher to solve the problems. 
Child recreation programme teachers also try to find solutions, which is clear 
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both from the National Agency for Education reports and the statements 
from the school principals. At the same time, it is an endless task and thus 
extremely demanding. The nature of the subject, and the teachers' previous 
experience of working in typical 'female sectors' in which they developed a 
care-oriented approach, are some of the factors underlying the teachers' put
ting the needs of individual students first. A further reason could be that the 
upper secondary school's market-orientation requires student groups to be 
economically viable. This means that it is better if not too many students 
drop out, which makes smaller schools particularly vulnerable since classes 
there are already small. 

The ten programme-specific subject teachers two years later on 

Two years after the first interview, five of the original ten programme-
specific subject teachers are still on the child recreation programme. The rest 
are working in higher education, in schools development, or on other pro
grammes. The teachers still involved in the programme have been forced to 
start setting limits for themselves. Constantly assuming responsibility for 
new tasks and responsibilities, participating in continuing professional de
velopment, marketing the programme and coping with the work with stu
dents is simply too demanding. 

The mixed feelings about the work remain. Everyone still enjoys it. The 
work is stimulating, but too fragmented and wearing. The teachers still work 
in line with a generalist ideal, but a tendency to impose limits is becoming 
discernible. Specialisation and finding alternatives for some students who 
will obviously not complete the course are just two examples. 

However, much is still as it was. Working in teams has not progressed 
very far, and the differences in teaching hours compared with other groups 
remain, although they have been reduced in one of the schools. 

Concluding discussion 

The state, the upper secondary school and child recreation teachers in 
pedagogical practice 

The government discourses and local requirements have had a more or less 
direct impact on the work of child recreation teachers. Decentralisation has 
opened the way to freedom at local l evel. Freedom is a positively-charged 
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work at the same time as it embraces responsibility and compromise. The 
child recreation programme teachers as a group were defined in concrete 
terms when they were recruited in terms of the local priorities that were 
made. Side by side with subject and personal competence there were also 
economic and practical motives which in some schools were linked to over-
staff. The need for continuing professional development in the field of rec
reation could also be decided locally, but it was apparently not given particu
larly high priority by the local authorities. Responsibility for work-place 
training was also dealt with arbitrarily in contrast with the high ambitions 
there were for it at the outset. 

At local level the differences in the working conditions of the two catego
ries of teachers have not been taken up. Child recreation teachers have con
siderably more goals and criteria to interpret and concretise compared with 
core-subject teachers. Decentralisation and management by objectives have 
meant that the child recreation programme has been created through a 'bot-
tom-up process', where the teachers have very much been sole actors. 

Are child recreation teachers professional in the sense used in the gov
ernment discourse, where a professional teacher is equated with a reflective, 
flexible and collaborative teacher? It is obviously the case that time for sys
tematic reflection and collaboration is in short supply when the teachers' 
tasks and responsibilities are many, flow into one another and call for 'here-
and-now' responses. Furthermore, the teachers have prioritised work with 
the students since a care-oriented, inclusive approach means that they would 
otherwise have a bad conscience. But this work, by its nature, never ends, 
which means that the teachers are apparently caught in the 'caring trap. The 
teachers' sense of driving the development of the collaboration and teams 
has also declined. One explanation is that the teachers did not feel they were 
receiving any support for their competence. 

The market-oriented school means that not only do schools and local au
thorities compete with one another for students, but that competition occurs 
between programmes within the same school. However, this competition is 
not played out on equal terms. Those responsible for programmes leading to 
university studies and for core subjects have an easier task. All upper secon
dary students must study the core subjects, whereas subject areas that are not 
compulsory, such as child recreation programme-specific subjects, must be 
attractive to students. Here too the teachers' dilemma is that, if they are to 
attract sufficient numbers of students to their courses, they must set aside 
time for marketing, time which should really be spent with students. 
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The status and professional identity of child recreation programme teachers 

The national objective that the different programmes and groups of teachers 
at upper secondary level would move more closely together as a result of the 
reform has to a certain extent had the opposite effect. However, it is not sur
prising that the differences have become more apparent when different types 
of upper secondary education are gathered under the same roof. Conflict and 
jostling for position occur when different groups try to maintain or gain ad
vantage in relation to others. What is more, all teachers now have more is
sues in common to 'fight' about, namely student numbers, teaching hours, 
group hours, cooperation forms, rooms, etc. 

According to Bourdieu, a person who has access to that which is highly 
valued, symbolic capital, is more likely to be met with respect and to gain 
access to higher status groups. Child recreation programme teachers, how
ever, do not hold much of the upper secondary school's symbolic capital and 
therefore find themselves lower down the hierarchy than those that bear up 
the pedagogical doxy as defined by the upper secondary collection code. 
This becomes overt in discussions about teaching hours. Despite the fact that 
the child recreation teachers are commended for the work they do, there is a 
lack of will on the part of other teachers and school principals to meet their 
requests for a more equitable distribution of teaching hours. 

Similarly, child recreation teachers have not fought for their position but 
instead have in some respects used alliance strategies in order to acquire 
some of the traditional capital of the upper secondary school. For example, 
they claim that the programme is theoretical. The suggestion has been put 
forward that the name of the programme be changed to the pedagogical pro
gramme in order to mark its theoretical status while at the same time remov
ing the low status 'child' label. 

In other words, it seems as if child recreation teachers have failed to 
break the hold of the doxy, despite the fact that discourse shifts have been 
offered. The teachers' habitus, the range of abilities that guide their thoughts 
and actions and which to a certain degree were laid down in their childhood, 
schooling and work experience, also indicate that they position themselves in 
a way that does not enhance their status. 
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The professional identity of child recreation programme teachers from a 
gender perspective 

As has been seen, the teachers' professional identity is influenced by the 
government discourses and by the value ascribed to the group and which the 
group ascribes to itself. I have established that they can be placed in a gener-
alist discourse and that their professional identity cannot be primarily based 
on a common educational background or on the fact that they are specialists 
within a clearly defined subject area. I have also looked at the fact that the 
teachers are placed in a 'female' discourse: that is, that both the pro
gramme's and the teachers' own backgrounds, the programme content, the 
composition of the teacher category and the approach which characterises 
their work, have female characteristics. Their professional identity is influ
enced, in my view, by much of this, and I have therefore chosen to analyse it 
from a gender perspective. This means that the teachers' professional iden
tity is formed not only by the programme and profession but by all the con
texts in which they find themselves, and that they themselves also contribute 
to this construction. Their own statements indicate that their work is indeed 
characterised by such concepts as a unified approach, cooperation and focus 
on the student, and this ought to provide a solid foundation for their profes
sional pride. 

This positive self image is reinforced by National Agency for Education 
reports and the school principals I have interviewed. But declining student 
numbers and negative criticism that the programme is an easy option work 
against a positive identity. The teachers' images of themselves indicate that 
their work is filled with different demands: expressions such as barbapapa, 
chameleon and jack-of-all-trades are connected with lower school classes 
and being 'mumsy'. Images such as these have no symbolic value at upper 
secondary school. 

When the programme was launched at national level an attempt was 
made to profile it in such a way as to avoid association with 'typically fe
male' lower-status education. The caring component was therefore toned 
down, and recreation was emphasised in order to attract young men to the 
programme. By contrast, no attempt was made to go in the other direction, 
upgrading children's studies, by demonstrating to young men the value in 
working with children. It is clear that male norms provide the foundation for 
the upper secondary school's status hierarchy. 

One might perhaps be tempted to think that child recreation programme 
teachers could lead the way towards a new professionalism which, in the 
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view of some researchers, is guided by human, moral and ethical values 
based on care and commitment. Instead, however, it appears that child rec
reation programme teachers have undergone a deprofessionalisation process, 
since they feel that they have been forced to await developments and have 
even lost ground in areas in which they regarded themselves as competent. 
At the same time they feel themselves to be overstretched and in some re
spects exploited. In other words, their care-oriented approach, which some 
researchers see as a potential means of bringing about a qualitative discourse 
shift in education has in this case become a caring trap. 

The government's intention to give all students access to upper secondary 
school and to level out status differentials between different groups is com
mendable. The same can perhaps also be said about efforts towards decen
tralisation which it is believed will lead to greater freedom. However, the 
school is, at the same time, subject to market principles, which presumably 
opens up opportunities for those groups that already have interpretative 
precedence. These factors have the effect of consigning child recreation 
teachers to a low-status group 
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S i d a  1  ( 1 7 )  

BILAGA 1. Enkät till lärare som arbetar på gymnasieskolans barn- och fritidsprogram 

UMEÅ UNIVERSITET 
Signild Lemar 

1999-03-20 

Enkät till lärare som arbetar på gymnasieskolans Barn- och Fritidsprogram! 

Vid nätverksträffen i Gävle oktober 1998 så ställde jag frågan om det vore meningsfullt att beskriva nätverk 
Norrland. Ett positivt bemötande medförde att jag böljade tänka vidare på saken och har nu utökat frågeområdet 
så att de omfattar programmet och lärarna och inte bara nätverket. Jag avser att använda uppgifterna i ett 
kommande avhandlingsarbete om Barn- och Fritidsprogrammet och de lärare som arbetar där. 
Jag är tacksam för den information och de synpunkter jag far och avser att vid någon kommande nätverksträff 
framöver, eller på annat sätt, delge intressanta delar av resultaten. Du är självklart anonym. 

Jag riktar enkäten till alla som arbetar på BF- programmet- både karaktärsämnes- och kärnämneslärare. Vissa 
frågeområden skall besvaras av alla både kärn- och karaktärsämneslärare medan andra frågeområden enbart skall 
besvaras av karaktärsämneslärare. 

Jag skickar enkäter till de skolor och de personer jag hittar på nätverkets deltagarlista. Självklart skall du också 
besvara enkäten även om du inte deltar i Nätverk Norrland. 
Eftersom jag inte vet hur många lärare som arbetar på BF- vid vaije skola, vet jag inte heller hur många enkäter 
jag skall skicka. Jag skickar ett antal till vaije skola och hoppas naturligtvis att så många lärare som möjligt som 
arbetar på BF vill fylla i enkäten. Jag är tacksam om Du som får enkäter tillsända vill dela ut en enkät till de 
karaktärsämneslärare som arbetar på programmet och till de kärnämneslärare som du lämpligen tycker skall 
besvara den. Om ni behöver fler enkäter kan ni slå en signal så skickar jag flera eller att ni själva kopierar. 
Detsamma gäller antalet svarskuvert, ett par enkäter ryms i ett kuvert om det skulle fattas, annars, hör av er. 

Returnera senast tisdag den 27 april 1999. 

Skickas till 
Signild Lemar 
Pedagogiska institutionen 
Umeå Universitet 
90187 UMEÅ 

Signild Lemar 
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KARAKTÄRSÄMNESLÄRARE på BF FYLLER I SAMTLIGA SIDOR. 

KÄRNÄMNESLÄRARE på BF FYLLER i fråga 1- 22 och SISTA SIDAN 
SKOLORT: 

SKOLA: 

1.KÖN: 

Kvinna a Man a 

2.ÅLDER: 

20-30 år n 31-35årö 36-40årn 41-45 år ö 46-50 år a 51-55 åra 56-60 år n 61-65 år n 

3. 
ARBETAR SOM n kärnämneslärare på BF- programmet 

I följande kärnämne/ämnen 

ARBETAR SOM a Karaktärsämneslärare på BF- programmet 

Kommentar: 

4. Har arbetat på BF- sedan 199.... 

Kommentar 

5. a. Arbetar enbart på BF Ja n Nej a 

Kommentar: 

b. Om nej- vilka program arbetar du dessutom på? 

c. Min undervisningsskyldighet är timmar per år (ange undervisningsskyldighet per år) 

Kommentar: 
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6. Om du arbetar/arbetat på flera o lika program: Har du några spontana synpunkter på eventuella skillnader som 
finns i arbetet på BF jämfört med arbetet på andra program? 

(6 rader för kommentar ) 

7. a. Har du andra åtaganden och uppdrag i tjänsten ? (utvecklingsuppdrag, samordningsansvar, etc) 

Nej n Ja ö 

b. Om du svarat ja, beskriv kort dina eventuella uppdrag och dess ungefarliga omfattning 

(5 rader för kommentar) 

8. GRUNDUTBILDNING -

Markera den eller de utbildningar du har. 

a. Barnavårdslärare • 

b. Förskollärare D 

c. Fritidspedagog a 

d. Fritidsledare ö 

e. Idrottslärare • 

f. Hushållslärare a 

g- 2-ämneslärarutbildning för a 
gymnasiet- (ämne/ ämneskombinationer) 

Annan/andra grundutbildning/ar. 

Kommentar : 

9. Har du annan arbetslivserfarenhet än arbetet som gymnasielärare. 

Ja ö Nej a 

Om du svarat ja! Markera med ett eller flera kryss? 

a. Har arbetat inom förskola -fritidshem n 

Kommentar: 

b. Har arbetat inom ungdoms- och föreningsarbete n 

Kommentar: 

c. Har arbetat inom kultur och folkbildningsarbete a 

Kommentar: 
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d. Har arbetat inom anläggningar och fritidsmiljöer n 

Kommentar: 

e. Har arbetat inom turism • 

Kommentar: 

f. Annan arbetslivserfarenhet nämligen 

.Kommentar: 

10. Fortbildning-
Har du fortbildat dig inom området pedagogik, metodik, lärande, undervisning, alltså sådant som i första hand 
har med undervisningen att göra ( inte ämnesfortbildning) 

a. Formella (poäng) kurser Nej s 

Ja a Antal poäng (ungefär) 

Kommentar: 

10 b. Har du fatt medel (tid, pengar) för denna fortbildning Ja • Delvisa Nej a 

Kommentar: 

10 c. Har du genomgått kortare fortbildning inom området pedagogik 
metodik, undervisning (ej poängkurser) 

Nej u 

Ja 0 Ungefarlig omfattning (ca antal veckor) 

Kommentar. 
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10 d. I vilken utsträckning har du fortbildat dig själv inom området pedagogik, metodik, lärarkunskap? 
( självstudier, inläsning av litteratur) 
Skatta omfattning av självstudierna. Som jämförelse kan du ha andra kunskapsområden du utvecklat och 
självstuderat 

Har inte behövt Har använt ganska Har använt mycket Har nästan slitit 
använda mkt tid mkt tid till området tid till inläsn m,m livet ur mig 
till detta 

a  D  D D  

Kommentar: 

10 e. Upplever du brist i dina kunskaper och färdigheter inom området undervisning (pedagogik, metodik, 
lärarkunskap..) som ett problem för dig i ditt arbete på BF programmet? 

aJa a Delvis a Nej 

Kommentar: 

Ila. Arbetar ni i arbetslag där både karaktärsämneslärare och kärnämneslärare ingår? 

a Ja n Delvis n Nej 

Kommentar 

11b. Om du svarat ja! Hur fungerar arbetslagsarbetet? 
ö Bra n Ganska bra ö Mindre bra 

Kommentar 

lic. Om du svarat nej! Varför arbetar ni inte i arbetslag? Markera med ett eller flera kryss. 

a. Har inte hunnit utveckla arbetslag a 

b. Tycker inte att arbetslag är bra ö 

c. Vi har andra former av samarbete a 



d. Har prövat men det har inte fungerat n 

e. Annan anledning nämligen 

Kommentar: 

12. Målstyrning och decentralisering har inneburit att lärare far ta ett större ansvar för många arbetsuppgifter 
som tidigare utfördes av andra exempelvis, kursutveckling, arbete med mål och kriterier, budget etc 
Vad tycker du om detta? (Markera med ett eller flera kryss) 

a. Jag tycker inte att lärararbetet förändrats särskilt mycket a 

b. Jag anser att själva undervisningen kommer i skymundan för allt annat som tar tid a 

c. Jag tycker att arbetssituationen är bra som den är n 

d Jag hinner inte med eleverna som jag skulle vilja på grund av allt arbete n 

e Skulle vilja ha lägre undervisningsskyldighet för att hinna göra ett bättre arbete n 

Kommentar: 

13. Elevantalet på BF- programmet har, i hela landet, sjunkit under senare år. 

a. Vilka orsaker anser/tror du ligger bakom minskningen? 

b. Ser du några möjliga åtgärder för att vända på trenden och få fler att söka programmet? 

13c.. Hur ser utvecklingen ut angående sökfrekvens vid din skola? 

•Ökar öOförändrat ^Minskar något öMinskar kraftigt a Vi kommer inte att starta åk 1 nästa år 

Kommentar: 

13 d. Anser du att Barn och Fritidsprogrammet har någon framtid? ö Ja Q Nej 

Kommentar: 
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13e. Det sägs att BF- programmet har låg status. Håller du med om det? 

nja n Delvis n Nej 

Kommentar: 

13 f. Gör ni något särskilt för att "marknadsföra" programmet vid er skola? n Ja n Nej 

Kommentar 

13 g. Lärararbete kräver både ämneskunskaper, undervisningsförmåga och social kompetens . 
Vad anser du angående kraven på dig som lärare på barn- och fritidsprogrammet när det gäller 
Ämneskunskaper, undervisningsförmåga, social kompetens? 
(Rangordna alternativen efter betydelse. Markera genom att kryssa för den rangordning du ger vaije 
alternativ. 

a. Kraven på mig som lärare på BF angående ämneskunskaper 
Höga krav Låga krav 
ni u2 n3 

b. Kraven på mig som lärare på BF angående Undervisningsförmåga 
Höga krav Låga krav 
öl Ö2 n3 

c. Kraven på mig som lärare på BF angående Social kompetens 
Höga krav Låga krav 
al n2 n3 

Kommentar: 

13 h. Har karaktärsämneslärarna på BF- programmet lägre status än övriga lärare som arbetar på programmet? 

n Ja öNej 

Kommentar: 

14 a. Av det totala antal elever (ange ungefärligt antal elever) som jag möter i mitt arbete på BF-
programmet så har jag i klassen /klasserna/grupperna under detta läsår, ungefär följande fördelning av elever 
som har behov av särskilda stödinsatser 
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Skatta antalet och för in på de streckade linjerna 

a antal elever med inlärningssvårigheter 

b antal elever med läs & skrivsvårigheter 

c antal elever med sociala svårigheter 

d antal elever med koncentrationssvårigheter 

e omotiverade elever 

f antal elever med behov av andra stödinsatser, nämligen 

14 b. Upplever du detta med elever som har behov av särskilda stödinsatser som problematiskt? 
n Ja n Nej n Delvis 

Kommentar: 

14 c. Hur tycker du att man bör hantera det faktum att fler elever i gymnasiet har behov av stödinsatser ? 
Markera med ett eller flera kryss. 

a. Färre elever i vaije klass n 

b Lägre undervisningsskyldighet så att man far tid för dessa elever ö 

c.Flera av eleverna skulle behöva fa alternativ så att de får göra annat 0 
än att gå i gymnasiet. 

d. Fler resurspersoner, ex assistenter, kuratorer etc n 

e. Specialpedagogisk utbildning för alla lärare n 
f. Andra åtgärder, nämligen; 

Kommentar: 

15. Att bedöma tidsanvändning är svårt- men ganska nyttigt att göra. Dels varierar det i perioder, veckor och 
dagar, dels flyter tiden ihop. En uppgift som är känslomässigt belastande kan ju upplevas ta all tid även 
om den inte gör det. Därför blir det ju mycket subjektivt, men ändå är ju upplevelsen viktig, så försök att 
göra ett överslag och bedöm innehållet i en genomsnittlig vecka när det gäller 

Hur mycket tid per vecka lägger du uppskattningsvis ner på att tillsammans med exempelvis elever, 
föräldrar, skolledning, kollegor etc.. 

a. ..diskutera och samtala om och hitta vägar för att kunna bemöta elever som på olika sätt har behov av 
särskilda stödinsatser ? 
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Antal timmar; 

Kommentar:.. 

b. ..diskutera och samtala om planering och uppläggning av undervisningen 

Antal timmar 

Kommentar: 

c. ...diskutera och samtala om målfrågor och kriteriefrågor 

Antal timmar 

Kommentar: 

d. .. .diskutera och samtala om allmänna frågor som har med arbetet att göra 
(ekonomi, lokaler, inköp, tjänster ) 

Antal timmar 

Kommentar: 

e. diskutera och samtala om metodfrågor 

Antal timmar 

Kommentar: 

f. .. .diskutera och samtala om hur du fungerar som lärare 

Antal timmar 

Kommentar: 

g. .. .samtala med enskilda elever 

Antal timmar 

Kommentar: 

h. ..samtala med föräldrar till eleverna 

Antal timmar 

Kommentar 
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16 a. Nätverk Norrland startade 1996. Är du medlem i Nätverk Norrland? nja a Nej 

Kommentar: 

16 b. Vid vilka nätverksträffar har du deltagit? 
Markera med kryss 

n Järpen (jan 1996) 

ö Skellefteå (maj 1996) 

a Umeå (okt 1996) 

a Örnsköldsvik (maj 1997) 

ö Vännäs (okt 1997) 

n Stockholm- fritid o kulturmässa (maj 1998) 

n Gävle (oktober 1998) 

Kommentar: 

17. Vid nätverksträffarna har utgångspunkten varit deltagarnas önskemål. Innehållet har varit resonemang om 
uppläggningar av kurser, om kursplaner, om aktuella förändringsförslag etc. Vissa skolor har presenterat ideer de 
har arbetat efter, kriterier etc.. 

Vad tycker du om denna utgångspunkt för uppläggning och innehåll ? 

nBra ö Varken bra eller dåligt a Dåligt 

Kommentar: 

18. Vilka förtjänster och vilka möjligheter ser du med Nätverk Norrland ? 

19. Vilka nackdelar/svårigheter ser du med nätverket? 

20. Har du förslag till förändringar av nätverket i anslutning till innehåll, uppläggning, genomförande? 
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21. Har du svårigheter att delta i nätverksträffar 

Kommentar: 

Ja a Delvis u Nej n 

22. Kostnaderna för deltagande i nätverksträffarna varierar naturligtvis beroende på var träffarna äger rum, 
bostadsort, vilken typ av logi man väljer etc. 
Hur stora kostnader har deltagande i nätverksträffar varit förknippade med för din del ? 
Skatta dina kostnader för deltagande ? 

FRÅGA 23- (på nästa sida) fram till sista frågan BESVARAS ENBART AV DIG SOM UNDERVISAR PÅ 
KARAKTÄRÄMNESSKURSERPÅ BF- programmet 

OBS! SAMTLIGA- både KÄRN- och KARAKTÄRSÄMNESLÄRARE BESVARAR SISTA FRÅGAN 

23. Hur stor del (ungefär) i procent av din tjänstgöring har du arbetet på BF- programmets karaktärskurser 
under den tid du tjänstgjort på programmet. 

•0-25% Ö26-50% a51-75% n76-100% 

Kommentar: 

24. Hur fick du din anställning - tjänstgöring inom BF:s karaktärskurser? 

a. Fanns redan anställd inom skolan så det var naturligt när BF-skulle inforas n 

b. Via arbetsförmedlingen n 

c. Sökte arbetet via annons u 

d. Blev tillfrågad av rektor/skolledning u 

e. Blev tillfrågad av annan lärare D 
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f. Arbetade på BU och erbjöds "övergång" från landsting till kommun a 

g. På annat sätt nämligen 

Kommentar: 

25. Inom vilka karaktärsämneskurser arbetar du främst? 
Markera det som bäst stämmer överens med din situation-

a. Undervisar i stort sett på samtliga karaktärskurser 

b. Undervisar främst på kurser kring utveckling -livsvillkor- socialisation 

c. Undervisar främst på kurser inom fritid 

d. Undervisar främst inom kurser inom förskola-fritidshem 

e. Det växlar hela tiden, vilka kurserjag undervisar inom 

f. Om du inte tycker att alternativen ovan stämmer på dig kan du här 
skriva vilket/vilka kurser- områden du främst undervisar inom 

Kommentar: 

26. Vilka är de viktigaste skälen till att du undervisar inom just dessa kurser? (Markera med ett 

a. Kurserna utgör "mitt kunskapsområde" utifrån min grundutbildning 

b. Kurserna utgör mitt kunskapsområde utifrån formell fortbildning (ex poängkurser) 
jag genomgått 

c. Kurserna utgör "mitt kunskapsområde" utifrån informell fortbildning (läst själv, 
kortare fortbildningsdagar, kurser etc) 

c. Detta är mitt kunskapsområde utifrån den tidigare erfarenhet jag har som gymnasielärare 
d. (undervisat på liknande kunskapsområden tidigare. 

e. Detta är mitt kunskapsområde som jag utvecklat genom yrkesverksamhet utanför skolan 
(exempelvis arbetat inom barnomsorg eller fritidsverksamhet) 

e. Kurserna omfattar sådant som är mitt stora intresse och mina önskemål har bidragit till att 
jag fatt möjlighet att undervisa inom dessa kurser 

g. Ingen annan kan/kunde undervisa inom dessa kurser 

h. Jag är ensam karaktärsämneslärare på BF och far ta allt 
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i. Vi är fa lärare som delar kurser på bästa sätt n 

j. Annan orsak, nämligen 

Kommentar: 

Eftersom BF- programmets kurser ämnesmässigt är mycket breda har knappast någon lärare ämnesutbildning 
som täcker karaktärskursernas krav i sin grundutbildning. Alla som arbetar på programmet har därför mer eller 
mindre fortbildat sig informellt genom att självstudera olika områden eller formellt genom mer eller mindre 
omfattande fortbildningskurser. De frågor som fokuserar området fortbildning är indelade i kunskapsområden 
som dels omfattar kärnan i programmet: gemensamma kurser om utveckling, socialisation, kommunikation etc, 
dels områden som kan förknippas med de olika inriktningarna förskola/fritidshem och fritd och kultur. 

27.1 vilken utsträckning har du fortbildat dig inom kunskapsområdet UTVECKLING, SOCIALISATION, 
KOMMUNIKATION, PEDAGOGISKT LEDARSKAP etc som har betydelse för arbetet på Barn & 
Fritidsprogrammet 

a. Formella kurser (poängkurser) Nej n 

Ja n Omfattning antal poäng(ca) 

Kommentar: 

b. Har du fatt medel för denna fortbildning Ja a Delvis a Nej a 

Kommentar: 

c. Studiedagar eller kortare fortbildning för arbete inom området utveckling, 
socialisation, kommunikation, pedagogiskt ledarskap etc 

Har deltagit i konferenser, studiedagar och kortare kurser inom området 

Nej ö 

Ja ö Omfattning antal veckor(ca) 

Kommentar 
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27 d. Informell fortbildning- självstudier, inläsning av litteratur inom området 
utveckling, kommunikation, socialisation. Skatta omfattning. Som jämförelse kan 
du ha andra kunskapsområden du utvecklat 

Har inte behövt Har använt ganska Har använt mycket Har nästan "slitit 
använda mkt tid mkt tid till området tid livet ur mig" 
till detta 

U D Q D 

Kommentar: 

27 e. Upplever du brist i dina ämneskunskaper inom området utveckling, socialisation, kommunikation etc som 
ett problem för dig i ditt arbete på BF? 

Ja Delvis Nej 
q a a 

Kommentar: 

28.1 vilken utsträckning har du fortbildat dig inom OMRÅDET FÖRSKOLA- FRITIDSHEM-(barnomsorg) 
som har betydelse för arbetet på Barn & Fritidsprogrammet 

a. Formella kurser (poängkurser) Nej a 

Ja n Omfattning antal poäng(ca) 

Kommentar: 

b. Har du fatt medel för denna fortbildning Ja n Delvis a Nej n 

Kommentar: 

28 c. Studiedagar eller kortare fortbildning för arbete inom området 
förskola/ fritidshem(barnomsorg) 

Har deltagit i konferenser, studiedagar och kortare kurser inom området 

Nej ö 
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Ja ö Omfattning antal veckor(ca) 

Kommentar. 

28 d. Informell fortbildning- självstudier, inläsning av litteratur m.m inom området 
förskola/fritidshem(barnomsorg) 
Skatta omfattning av självstudierna. Som jämförelse kan du ha andra kunskaps
områden du utvecklat 

Har inte behövt Har använt ganska Har använt mycket Har nästan "slitit 
använda mkt tid mkt tid till området tid livet ur mig2 
till detta 

a a • • 

Kommentar: 

28 e. Upplever du brist i dina ämneskunskaper inom OMRÅDET FÖRSKOLA-FRITIDSHEM (barnomsorg) 
som ett problem för dig i ditt arbete på BF? 

Ja Delvis Nej 
ö  D ö  

Kommentar: 

29. a. Har ni utvecklat kontakter med kommunens förskola/fritidhem på ett tillfredsställande sätt ? 

•Ja n Delvis nNej 

b. Har ni på BF tillräckligt med praktikplatser inom området förskola/frit.hem 

c. Har ni bra kanaler för utveckling av kontakter mot förskola/fritidshem 

d. Har ni handledarutbildning inom området förskola/fritidshem ? 

e. Har någon avsatt tid i tjänsten för utveckling av kontakten med förskola/ 
fritidshem och verksamhetsområdets handledare 

Kommentar: 

Ja Delvis Nej 

o Ö Ö 

ö  D D  

a a ö 

Ö D D  

30.1 vilken utsträckning har du fortbildat dig inom OMRÅDET FRITID och KULTUR som har betydelse för 
arbetet på Barn & Fritidsprogrammet 
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a. Formella kurser (poängkurser) antal poäng 

Nej ö 

Ja a Omfattning antal poäng (ca) 

Kommentar:. 

b. Har du fatt medel för denna fortbildning Ja a Delvis a Nej 

Kommentar: 

c. Studiedagar eller kortare fortbildning för arbete inom området fritid och 
kultur 

Har deltagit i konferenser, studiedagar och kortare kurser inom området 

Nej n 

Ja n Omfattning antal veckor(ca) 

Kommentar 

d. Informell fortbildning- självstudier, inläsning av litteratur m.m 
Skatta omfattning av självstudierna. Som jämförelse kan du ha andra kunskaps
områden du utvecklat 

Har inte behövt Har använt ganska Har använt mycket Har nästan "slitit 
använda mkt tid mkt tid till området tid livet ur mig" 
till detta 

D • Dö 

Kommentar: 

30 e. Upplever du brist i dina ämneskunskaper inom fritids & kulturområdet som ett problem för dig i ditt arbete 
på BF? 

n Ja n Delvis n Nej 

Kommentar: 
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31. a. Har ni utvecklat kontakter med kommunens fritid och kultur på ett tillfredsställande sätt ? 

nja n Delvis aNej 

Ja Delvis Nej 

b. Har ni på BF tillräckligt med praktikplatser inom området fritid och kultur 

c. Har ni bra kanaler för utveckling av kontakter mot fritid &kultur 

d. Har ni handledarutbildning inom området fritid och kultur ? 

e. Har någon lärare avsatt tid i tjänsten för utveckling av kontakten med fritids 
och kulturområdet och områdets handledare 

Kommentar: 

32. Arbetar ni i arbetslag där enbart karaktärsämneslärare ingår? 

ö Ja a Delvis n Nej 

Kommentar: 

33. Idag talas om förändring av organisering och uppläggning av undervisning exempelvis genom förändrade 
schematekniska lösningar, förändrade lösningar av tjänstgöring och lärararbete, förändrade metoder exempelvis 
projektorganiserade studier, PBL.... 
Arbetar ni utifrån s.k. icke traditionell organisation och metoder aJa öNej n Delvis 

Om ja och delvis- Vilka förändrade organisatoriska lösningar och metoder använder ni eller håller ni på att 
utveckla? 

(20 rader för kommentar) 

DENNA SIDA BESVARAS AV ALLA 

34. Här finns utrymme att framföra sådant som du tycker är viktigt med tanke på BF- programmet- dess lärare 
och elever. 

a. Angående programmet som sådant tycker jag att 
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(6 rader för kommentar) 

b. Angående att vara lärare på BF- programmet tycker jag att 

(6 rader för kommentar) 

c. Angående de elever som går på BF- programmet tycker jag att 

(6 rader för kommentar) 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 



BILAGA 2. Frågeguider Sida 1(1) 

2 A. Guide som underlag till lärarnas berättelser och for den uppföljande intervjun. 

Hur såg vägen fram till läraryrket ut? 
Hur är det att vara lärare på programmet och hur arbetar du med eleverna? 
Vad kännetecknar en professionell lärare i allmänhet och professionella lärare på barn- och 
fritidsprogrammet i synnerhet? 
Hur ser framtiden ut för programmet och hur ser framtiden ut för dig som lärare på 
programmet? 

2 B. Guide som underlag vid intervju med skolledare. 

Blev programmet vad ni föreställt er? 
Positiva och negativa erfarenheter 

Hur rekryterades karaktärsämneslärarna? 
Hur blev det? 
Skiljer sig BF-lärarnas situation från andra lärares? 
Ser du någon potential- hos lärarna som du skulle vilja nyttja? 
Ser du några brister när det gäller lärarna? 
Vad skulle du vilja utveckla när det gäller lärarna? 
Programmets status? 
Programmets framtid? 

2 C. Guide som underlag för samtal med fyra lärarrepresentanter två år efter den första 
intervjun. 

Hur är det med arbetet på programmet och med eleverna? 
Hur går det med samverkan och arbetslag? 
Hur värderas ditt arbete? 





BILAGA 3. Tabeller till kapitel fem. Sida 1(5) 

Tabell 5:1 Fördelning i ålder mellan lärargrupperna, (procent) 

Ålder 20-30 31-40 41-50 51-60 61-65 Totalt Antal 
Kärnämneslärare 14 18 28 32 7 100 95 
Karaktärsämnes 4 17 50 29 0 100 76 
lärare 
Karaktärs- och 8 15 54 23 0 100 13 
Kärnämneslärare 

Samtliga lärare 9 17 39 30 4 100 

Antal 17 32 72 56 7 184 

Tabell 5:2 Lärargruppernas arbetslivserfarenhet, (procent) 

Arbetslivserfarenhet 
Ja Nej Totalt Antal 

Kärnämneslärare 82 18 100 95 
Karaktärsämneslärare 93 7 100 74 
Karaktärs- och 85 15 100 13 
kärnämneslärare 

Samtliga lärare 87 13 100 

Antal 158 24 182 

Tabell 5:3. Lärargruppernas arbetslivserfarenhet inom BF-programmets 
verksamhetsområden, (procent) 

BF-programmets verksamhetsområden förkortas i tabellen enligt följande: Förskola & 
Fritidshem (F&F) kultur och folkbildning (K&F), ungdoms-och föreningsarbete (U&F), 
anläggningar och fritidsmiljöer(A&F) och turism (T). Dessutom fanns alternativet annan 
arbetslivserfarenhet (AA) och alternativet flera andra former av arbetslivserfarenhet (F.A.F.) 

F&F K&F U&F A&F T A.A F.A.F. Total Antal 
Kärnäm 4 1 4 1 1 38 51 100 81 
neslärare 
Karaktärs- 17 0 0 0 1 22 59 99 69 
ämnesl. 
Karaktärs- 8 8 0 0 0 25 58 99 12 
och kärn
ämneslär. 

Samtliga 10 1 2 1 1 30 55 100 
lärare 

Antal 16 2 3 1 2 49 89 162 
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Tabell 5:4 Lärargruppernas undervisningsskyldighet per läsår i timmar, (procent.) 

Undervisningsskyldighet 
Mindre än < 504 i KJ

\ O -576 -648 Samtliga Antal 
lärare 

Kärnämneslärare 9 75 6 10 100 68 
Karaktärsämnes- 0 0 62 38 100 45 
Lärare 
Karaktärs och 0 38 38 25 100 8 
Kärnämneslärare 

Samtliga lärare 5 45 30 21 100 

Antal 6 55 34 26 121 

Tabell 5:5 Positiva uttalanden kopplade till eleverna som individer och till 
skolarbetet, (antal) 

Kärnämneslärare Karaktärsämneslärare 
Trevliga, utmanande, spontana 37 38 
Sociala, omtänksamma, positiv 10 8 
gruppanda 
Motiverade, duktiga, ambitiösa 16 25 

Tabell 5:6 Negativa uttalanden kopplade till eleverna som individer och till 
skolarbetet. (antal) 

Kärnämneslärare Karaktärsämneslärare 
Personliga och sociala problem 3 21 
Omotiverade, skoltrötta 22 20 
Lågpresterande 8 15 
Bristande förkunskaper och 5 15 
felaktiga förväntningar 

Tabell 5:7 Positiva uttalanden om BF-programmet (antal) 

Kärnämneslärare Karaktärsämneslärare 
Utvecklande, intressant, 22 49 
viktigt 
Pedagogiskt väl utvecklat, hög 8 6 
teoretisk nivå 
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Tabell 5:8 Negativa uttalanden om BF-programmet (antal) 

Kärnämneslärare Karaktärsämneslärare 
Otydlig profil, svårgreppbart 7 5 
Brister i organisationen 10 7 
För hög teoretisk nivå 2 5 
Låg status - 7 

Tabell 5:9 Positiva uttalanden om hur det är att vara lärare på BF-programmet. (antal) 

Kärnämneslärare Karaktärsämneslärare 
Stimulerande, trevligt, berikande 29 78 
Samarbetet mellan 9 10 
lärargrupperna och eleverna 
är stimulerande 
Intressant innehåll - 7 

Tabell 5:10 Negativa uttalanden om hur det är att arbeta som lärare på BF-
programmet. (antal) 

Kärnämneslärare Karaktärsämneslärare 
Krävande, stressigt, frustrerande 30 59 
Pedagogiskt krävande 10 11 
Övrigt - 32 

Tabell 5:11 Andel lärare som genomgått formell fortbildning inom området 
pedagogik/metodik, (procent) 

Ja Nej Total Antal 
Kärnämneslärare 53 47 100 92 
Karaktärsämneslärare 56 44 100 75 
Karaktärs-och kärnämneslärare 75 25 100 12 

Samtliga lärare 56 44 100 

Antal 100 79 179 

Tabell 5:12 Andel lärare som fått medel för formell fortbildning inom området pedagogik, 
metodik, (procent) 

Ja Delvis Nej Total Antal 
Kärnämneslärare 40 35 25 100 48 
Karaktärsämneslärare 31 51 18 100 45 
Karaktärs- och kärnämneslärare 33 33 33 99 9 

Samtliga lärare 35 42 23 100 

Antal 36 43 23 102 
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Tabell 5:13 Lärargruppernas korta fortbildning inom området pedagogik, metodik, 
(procent). 

Ja 

Kärnämneslärare 50 
Karaktärsämneslärare 45 
Karaktär- och kärn- 50 
ämneslärare 

Samtliga lärare 48 

Antal 77 

Nej Total Antal 

50 100 84 
55 100 65 
50 100 12 

52 100 

84 161 

Tabell 5:14 Lärargruppernas informella fortbildning inom området pedagogik och 
metodik, (procent) 

Har inte behövt 
använda mkt tid 

Har använt 
ganska mkt 

tid 

Har använt 
nycket tid 

Har nästan 
slitit livet ur 

mig 

Total Antal 

Kärnämneslärare 34 51 10 4 100 90 
Karaktärsämnes 18 38 37 7 100 71 
lärare 
Karaktärs och 33 17 42 8 100 12 
kärnämneslärare 

Samtliga lärare 28 43 23 6 100 

Antal 48 75 40 10 173 

T abell 5:15 Andel lärare som arbetar i arbetslag där både kärnämnes- och 
karaktärsämneslärare ingår.(procent) 

Ja vi arbetar i 
arbetslag 

Vi arbetar delvis i 
arbetslag 

Nej vi arbetar inte i 
arbetslag 

Total Antal 

Kärnämneslärare 49 21 30 100 94 
Karaktärsämnes- 49 31 20 100 76 
Lärare 
Karaktärs- och 62 31 8 100 13 
kärnämneslärare 

Samtliga lärare 50 26 24 100 

Antal 91 48 44 183 
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Tabell 5:16 Läramas upplevelser av hur arbetslagsarbetet fungerar. ( procent) 

Arbetet fungerar Arbetet fungerar Arbetet fungerar Total Antal 
bra ganska bra mindre bra 

Kärnämneslärare 37 41 22 100 59 
Karaktärsämnes- 22 48 30 100 54 
lärare 
Karaktärs- och 58 33 8 100 12 
kärnämneslärare 

Samtliga lärare 33 43 24 100 

Antal 41 54 30 125 

Tabell 5:17 Läramas motiv till varför de inte arbetar i arbetslag, (antal) 

Vi har inte hunnit Arbetslag är Vi har utvecklat Har försökt, men Antal 
utveckla arbetslag inte bra andra arbetsformer det fungerar inte 

Kärnämneslärare 24 2 12 1 39 
Karaktärsämnes- 18 1 4 1 24 
Lärare 
Karaktärs- och 1 1 2 0 4 
Kärnämneslärare 

Antal 43 4 18 2 67 

T abell 5:18 Läramas uppfattningar om huruvida programmet marknadsförs vid de olika 
skolorna, (procent) 

Ja Delvis Nej Total Antal 
Kärnämneslärare 55 42 3 100 69 
Karaktärsämneslärare 76 20 4 100 74 
Karaktärs- och kärn 100 0 0 100 12 
ämneslärare 

Samtliga lärare 68 28 3 100 

Antal 106 44 5 155 

Tabell 5:19 Har programmet någon framtid? (procent) 

Ja Nej Total Antal 
Kärnämneslärare 92 8 100 87 
Karaktärsämneslärare 93 7 100 76 
Karaktärs- och kärnämneslärare 100 0 100 13 

Samtliga lärare 93 7 100 

Antal 164 12 176 





BILAGA 4. Tabeller till kapitel 6. Sida 1(3) 

Tabell 6.1 Karaktärsämneslärarnas arbete inom olika teoretiska kunskapsområden 
angående utveckling; förskola, fritid. (Antal) 

Karaktärsämnes Karaktärs- och 
lärare kärnämneslärare 

Arbetar med kurser inom samtliga 37 1 
kunskapsområden 
Arbetar främst med kurser inom 17 2 
området utveckling, socialisation 
etc 
Arbetar främst med kurser inom 14 0 
området förskola/fritidshem 
Arbetar främst med kurser inom 15 6 
området fritid och 
fritidsverksamhet 
Det växlar hela tiden 16 1 

Tabell 6:2 Olika skäl till varför lärarna undervisar inom vissa kurser. (Antal) 

Karaktärs- Karaktärs-och 
ämneslärare kärnämn. lärare 

Mitt kunskapsområde utifrån grundutbildning 50 8 
Mitt kunskapsområde utifrån formell fortbildning 23 1 
Mitt kunskapsområdet utifrån informell fortbildning 27 3 
Undervisat inom liknande områden tidigare i gymnasiet 19 1 
Mitt kunskapsområde utifrån yrkesverksamhet 23 3 
Mina egna önskemål utifrån intresse 25 3 
Ingen annan kan/kunde området 6 3 
Ensam karaktärsämneslärare 0 0 
Få lärare som delar på bästa sätt 19 1 

Tabell 6:3 Lärarnas upplevelse av bristande ämneskunskaper inom kunskapsområdena 
utveckling, förskola respektive fritid (ka och ka-kä)(antal) 

Ja Delvis Nej Total 
Utveckling 2 28 47 77 
Förskola 4 27 42 73 
Fritid 16 40 22 78 
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Tabell 6:4 Har utvecklat kontakter med kommunens förskole- och fritidsverksamhet, (ka och 
ka-kä) (antal) 

Ja Delvis Nej Total 
Förskola 41 15 2 58 
Fritid 12 34 19 65 

Tabell 6:5 Har tillgång till praktikplatser inom förskole- och fritidsverksamhet.(ka och ka-
kä)(antal) 

Ja Delvis Nej Total 
Förskola 61 11 3 75 
Fritid 25 25 24 74 

Tabell 6:6 Har kanaler för utveckling av kontakter inom förskole- och fritidsverksamhet, 
(ka och ka-kä)(antal) 

Ja Delvis Nej Total 
Förskola 49 15 9 73 
Fritid 21 35 16 72 

Tabell 6:7 Har handledarutbildning inom förskole- och fritidsverksamhet? (ka och ka-kä) 
(antal) 

Ja Delvis Nej Total 
Förskola 43 19 13 75 
Fritid 22 20 30 72 

Tabell 6:8 Antal lärare som genomgått formell fortbildning inom 
kunskapsområdet utveckling, förskola respektive fritid, (ka och ka-kä) 

Utveckling Förskola Fritid Total 
Har genomgått formell 21 9 45 75 
forbildning 

Bilaga 6:9 Antal lärare som fått medel för fortbildning inom kunskapsområdena 
utveckling, förskola, fritid, (ka och ka-kä). 

Utveckling Förskola Fritid Total 
Fått medel för formell 4 4 26 34 
fortbildning 
Delvis fatt medel för denna 7 6 18 31 
fortbildning 



Tabell 6:10. Lärarnas informella fortbildning inom utveckling, förskola, fritid (ka och ka-kä) 
(antal) 

Har inte behövt 
använda mycket tid 

Har använt ganska 
mycket tid till 
området 

Har använt mycket 
tid till området 

Har nästan slitit livet 
ur mig 

Utveckling 13 24 33 4 
Förskola 24 21 22 3 
Fritid 8 24 26 7 
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