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Abstract 
 

The aim of this study was to describe, explain and understand the 
importance of preschool and leisure pedagogy for special education. 
Knowledge was therefore generated concerning teacher’s reflection on 
three themes: (1) the view of knowledge, people and society, (2) special 
education as organisation, activity and content, (3) a gender perspective and 
its implication for their realisation of a professional practice. An analytical 
aim was to understand the content of this reflection process by a group of 
teachers in a critical social perspective. The group included 14 persons. The 
empirical material consists of eleven analysed group meetings, two sets of 
interviews with the participants, educational policy documents, archive 
material and two background interviews. The perspective of the study is 
based on a participatory research approach and on democratic knowledge 
processes guided by critical social theory. The participants formulate the 
importance of sensory experiences, multiple forms of knowledge and on all 
people’s equal value. The qualification structure of the group includes 
overview as well as direct work with an interior and exterior organisation. 
The participants associate questions from the field with revealed 
opportunities and obstacles, relations, processes and contexts. The analysis 
shows that solely acceptance of the different child is not enough. 
Recognition precedes the appreciation of the unique and absolute Subject. 
The analysis by the group reveals a reproduction of subordination. The 
qualification structure of salaried employee and service production 
demands critical consciousness to avoid exploitation and control in a 
capitalist and market-oriented society. The double subordination of the 
group in the school world contains the power of recognising the 
subordination partly as an opportunity for a counter power based on the 
justified participation on equal terms, partly as a counter power to the 
current tendency to split pedagogical and collective work on value issues 
intended to develop recognition of all children and pupils.  

 
Keywords: Participatory research, Preschool, leisure and special education, 
Democratic knowledge processes, Qualification structure, Recognition, 
Counter power.  
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Förord 
 
 
Hur avslutas en deltagarorienterad studie? Jag tror inte de relationer och de 
band som skapas i ett nära och engagerat sammanhang någonsin går att 
avsluta. Till deltagarna i denna medforskargrupp vill jag säga: våra samtals-
träffar och intervjuer mellan åren 1999-2003 innebar reflektioner, 
utmaningar och ett pågående kunskapsarbete. Vi prioriterade alla dessa 
möten och intervjutillfällen. Tack för all den lust, glädje och nyfikenhet 
som präglade våra möten! 

Vår grupp tillhörde redan från början ett sammanhang som betytt mycket 
för avhandlingsarbetet. Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 
DELTA:s lärarlag gjorde det möjligt att fatta modet och utveckla en 
deltagarorienterad forskningsansats och att utmana ett traditionellt 
utbildningssystem.  

Stort tack till min handledare professor Gunilla Härnsten som 
uppmanade mig att utforska avhandlingens område i detta sammanhang. 
Genom åren har du varit ett ovärderligt stöd och inspiratör. Du är genuin i 
din syn på människor och på vad vi kan åstadkomma tillsammans av 
kunskapsarbete. Förutom Gunilla bestod lärarlaget av Fia Andersson, 
Elisabet Frykhammar, Peg Lindstrand och Britta Wingård – stort tack för 
allt engagemang! 

En viktig grupp för arbetet har också varit forskargruppen ”Forskning för 
livslång nyfikenhet” (FLIN). Tack alla ni för kreativa och upplyftande 
samtal. Tack särskilt till Elisabet Frykhammar, Christina Lönnheden och 
Marianne Westring-Nordh för era handfasta råd och betydelsefulla 
läsningar när jag var halvvägs i arbetet! 

Stort tack till vetenskapsrådet och forskningsprojektet ”Genusperspektiv 
i praktiknära forskning inom högskoleutbildning” som med finansiellt stöd 
gjorde det möjligt för mig att sammanställa arbetet mellan åren 2003 och 
2006.  

Tack till Rolf Hedin, Inge Johansson och Sharon Todd, de professorer 
som gav mig konstruktiv kritik och värdefulla kommentarer vid 
slutseminariet. 

Jag vill också tacka Britta Wingård och Jan Lännergren för bearbetning 
och översättningar av den engelska sammanfattningen. Och Britta, tack 
särskilt för ovärderligt stöd, både som kollega och vän genom alla åren! 

Tack också Lars Holmstrand för att du slutbearbetade de engelska 
sammanfattningarna. Du har också genom åren alltid varit till hands för 
mycket kreativa samtal! 



 

Tack också Birgitta Sahlin för din intensiva läsning in i det sista! Tack 
också Anita Söderlund för din goda support och läsningar av slut-
manuskriptet!   

Till Wivi-Anne Selestam säger jag också ett stort tack! Din redigerings-
hjälp betydde mycket för mig. 

Till alla er på Institutionen för individ, omvärld och lärande vill jag 
också rikta ett varmt tack för all uppmuntran och glada tillrop! 

Sist men inte minst riktar jag ett speciellt tack till min underbara familj, 
släkt och mina vänner som troget stått vid min sida. Jag är mina föräldrar 
särskilt tacksam för den uppmuntran jag fått och tålamod de visat när jag 
upprepat att jag inte haft tid att träffa dem. 

Min älskade make Roland har visat mig vad livet är och kan vara också 
när avhandlingsarbetet är över. Tack för det! Jag ser fram emot det! 

Tack också till mina två barn – Petter för att du intresserat lyssnat till och 
försökt förstå vad din mamma egentligen forskar om och Pernilla för att du 
får mig att se livet med nya ögon varje gång jag talar med dig! 

Och till Malcolm – mormor kommer nu!  
Avslutningsvis tackar jag Lärarhögskolan i Stockholm för forskar-

månader och Helge Ax:son Johnsons stiftelse för ett generöst finansiellt 
stipendium. 

 
 

Lövstabruk november 2007 
Eva Siljehag 
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1. En deltagarorienterad studie växer fram 
 
 
Under min utbildningstid inom kandidat- och magisterprogrammet vid 
Institutionen för specialpedagogik 1994-1997 väcktes mitt intresse för 
kunskapsfrågor och jag började ana betydelsen av deltagarorienterade 
forskningsprocesser. Två uppsatsarbeten (Siljehag, 1996, 1998) behandlade 
förskollärares och lärares tankar om sin pedagogiska verksamhet, hur de 
tänkte och varför. Jag använde mig av en fenomenologisk ansats i den 
första studien. I den andra uppsatsen arbetade jag och några lärare 
tillsammans i en forskningscirkel. I en uppföljande cirkel följde jag ett 
integrerat arbetslag. Tillsammans bearbetade vi de olika pedagogernas 
traditioner och syn på kunskap (Siljehag & Härnsten, 1998). Utifrån dessa 
arbeten med olika yrkesgrupper inom förskola och grundskolan växte mina 
frågor om sättet att se på och förhålla sig till kunskap. I de praktiknära 
diskussioner som uppstod i djupintervjuer och inom cirkelns ram framkom 
tydliga olikheter i kunskapssyn och kunskapsbildning mellan förskollärare, 
fritidspedagoger och lärare. I en efterföljande forskningscirkel blev det 
tydligt hur två kunskapstraditioner ställdes på sin spets i fråga om att 
reproducera eller producera kunskap.  

Skolans traditionella kunskapssyn och det hierarkiska system vi lever i 
utmanades i dessa cirklar. Såväl formen som innehållet i cirklarna var 
annorlunda än vad som vanligtvis utmärker skolans verksamhet. Det blev 
särskilt synligt i den andra cirkeln, som handlade om ett kunskapsarbete där 
förskollärarnas och fritidspedagogernas syn på barn och inlärning med 
lärarnas uppfattningar förenades. Arbetet gjorde det möjligt att göra olika 
synsätt tydliga och att bryta dessa mot varandra. ”Ett sådant arbete innebär 
också ett ifrågasättande av gängse strukturer och en naturlig fråga blir då 
om de verkligen behövs och också om det är något som innebär ett hot mot 
lärarnas yrkesutövning.” (Siljehag & Härnsten, 1998, s 54)  
 

En oproblematiserad yrkespraktik 
På uppdrag av Institutionen för Specialpedagogik vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, genomförde jag och en kollega under 1998-1999 intervjuer 
med studerande och lärare vid institutionen. Resultatet var avsett att bilda 
underlag i interna diskussioner om organisationen av kurser och program 
inom området specialpedagogik (Lönnheden & Siljehag, 1998). Enligt de 
studerande var en påtaglig brist i utbildningarna avsaknaden av möjligheter 
att problematisera tidigare yrkespraktik med stöd av lärarutbildarna. Detta 
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innebar svårigheter att under utbildningstiden förankra den egna nya 
specialpedagogiska rollen och dess arbetsuppgifter i praktisk verksamhet. 
Den mest representerade gruppen bland de studerande var förskollärare  
(ca 50 %) och de poängterade att deras erfarenhetsbakgrund och kunskaper 
inte problematiserades eller var representerade under utbildningen, varken i 
litteratur eller vid föreläsningar.  

Genom intervjuerna med de studerande framkom behovet av att kunna 
utgå från sin bakgrund och sina erfarenheter under utbildningstiden. 
Förskollärarna ansåg att utbildningen dominerades av ett skolperspektiv. 
Detta visade sig i kurslitteraturen och i den terminologi som användes, i 
diskussioner och samtal såväl i storgrupp som i de studerandes basgrupper. 
Lärarutbildare talade, och litteratur beskrev det specialpedagogiska 
området, i termer som elev, klass, schema, kursplan, program. Den 
dåvarande så kallade baskursen i specialpedagogik om 20 poäng som 
inledde påbyggnadsutbildningen till att bli specialpedagog (60 poäng) 
upplevdes av några som ytlig. Den beskrevs som ett ”smörgåsbord” och det 
var svårt att förankra de egna frågorna.  

För vissa upplevdes också baskursen som alltför styrd. De hänvisade till 
sin mångåriga yrkeserfarenhet och menade att de hade behov av större 
frihet för att utveckla egna frågor, ta initiativ till studiebesök. Några 
framförde att de inte ville ha färdiga studiepaket. I de valbara kurserna som 
ingick senare i programmet var det lättare att påverka innehållet. Dessa 
kurser var inte så färdigkonstruerade och där kunde det egna intresset styra, 
framhöll några. Problemet med att välja kurser var en synpunkt som 
återkom i studerandeintervjuerna. De studerande framhöll att det uttrycktes 
krav från fältet och från skolledare på att de skulle utbilda sig i tester och 
diagnostisering. Det fanns också en förväntan från fältet som innebar att de 
som specialpedagoger skulle arbeta enskilt med barn inom området läs- och 
skrivsvårigheter. Studenternas egna val utgick mer från deras egna 
intressen och utifrån vad de sysslat med innan utbildningen. De ville 
fördjupa tidigare kunskaper och lära nytt inför den blivande yrkespraktiken. 
Områden som tillgodosåg detta var handledning och psykosocial 
problematik. När de blickade tillbaka på utbildningstiden ansåg vissa att de 
förändrat sitt sätt att se på kunskap. De upplevde sig inte som kunskaps-
mottagare. De hade lärt att söka och utveckla kunskap själva. Enligt några 
var det var ett nytt sätt att tänka.  

För flera av de studerande var betydelsen av forskning för den blivande 
yrkespraktiken oklar. Särskilt studerande inom det specialpedagogiska 
yrkesprogrammet hade synpunkter på utbildningens innehåll av forsknings-
metodik och dess relevans för den kommande yrkespraktiken. Men några 
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upplevde också forskningsprocessen som ett redskap för det konkreta 
arbetet på fältet.  

 

Koppla samman fält och akademi 
De intervjuade lärarutbildarna efterlyste konkreta möten mellan sig själva 
och de studerande. Det behövs relationer för att en personlig utveckling ska 
kunna växa, påpekade några. Ett av utbildningens syften sades vara att växa 
som människa. Lärarna framförde också behovet av att arbeta upp ett 
reflekterande förhållningssätt tillsammans med de studerande. Det ansågs 
var en stomme i den blivande yrkespraktiken där lyssnande och bemötande 
också handlade om att utmana värderingar och attityder. Arbetsfältet kräver 
att kunna gå bakom undervisningsmetoder och kritiskt granska teorier som 
dessa bygger på. Sammantaget menade lärarna att specialpedagogiska 
situationer nödvändiggör ett analysarbete.  

Några av lärarna framförde vikten av att utveckla kontakten med 
praktiken och fältet, ”institutionen behöver bryta sin isolering”. Det fanns 
en stark önskan att mer medvetet ta till vara de studerandes erfarenheter 
och yrkespraktik. Förhållandet teori och praktik behöver utvecklas för att 
bli ett verktyg för såväl lärarutbildare som de studerande, påpekade någon. 
En viktig del i utbildningen är forskning. Vissa av lärarna själva kände 
osäkerhet i att handleda de C-uppsatser som ingår i programmet. De hade 
varierande kunskap om forskningsprocesser och deras betydelse för det 
specialpedagogiska yrket. För några innebar dock forskningsmetodiken ett 
redskap för den vardagliga yrkesverksamheten. Variationen i de 
studerandes bakgrund i var stor. Studerande med lärarbakgrund var ofta 
dåliga på att dokumentera. Enligt några av de intervjuade har lärare ingen 
tradition av att dokumentera. 

Lärarutbildarna efterlyste en röd tråd genom hela utbildningen. Några 
framhävde betydelsen av att arbeta i arbetslag. Detta bör ske genom 
teamarbete och dialog, uttalade några av lärarna. Vidare efterlystes konkret 
arbete med att knyta ihop och bryta perspektiv genom utbildningen 
tillsammans med de studerande. Samtidigt ställdes frågor om styrning och 
frihet i förhållande till de studerande. Vad vill vi, vill vi ”stöpa” en 
yrkesroll? Vad innebär ”självständiga” studeranden? Hur tänker vi om 
studentinflytande, hur genomför vi det i praktiken, undrade några.  
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Forsknings placering inom DELTA-utbildningen 
Ovan nämnda undersökningar utgjorde en del av ett utvecklingsarbete vid 
institutionen för specialpedagogik, ett arbete som så småningom utmynnade 
i ett förslag till ganska genomgripande förändringar för det special-
pedagogiska programmet. De föreslagna förändringarna ansågs dock av 
flertalet medarbetare vara för stora och resultatet blev att ett arbetslag fick 
möjlighet att genomföra en försöksutbildning som gick under namnet 
DELTA. Namnet anspelar på DELTAgarorienterad forskning, en forsk-
ningsansats som vi räknade med att kunna arbeta med i utbildningen, i 
samverkan mellan studenterna och det lärarlag som formades. Utbildningen 
gavs på halvtid, deltagarna arbetade andra halvan, och varade således i tre 
år. Bakgrund, utformning och ingående beskrivningar av det första året 
finns i en rapport (Härnsten, 1999) och en gedigen dokumentationsskrift 
(Siljehag, 2000, 2001) Även en skrift där alla deltagarna presenterar sina 
examensarbeten (C-uppsatser) finns (DELTA 1998-2001). Särskilt 
utmärkande för denna utbildning var att den till stora delar byggde på ett 
vuxenpedagogiskt förhållningssätt, det vill säga att det var deltagarnas 
erfarenheter som utgjorde basen. Erfarenheterna togs fram genom att alla 
deltagare redan på våren fick vara med om en resa genom sina egna 
uppväxt- och utbildningsminnen genom att rita och samtala om dem. Under 
sommaren skrev de sedan var och en sin egen livsberättelse som kom att 
ligga till grund för mycket av verksamheten under det första året. En annan 
viktig utgångspunkt var kartläggningar och dokumentationer från den egna 
arbetsplatsen och det egna arbetet med kolleger, barn, elever och föräldrar. 
Slutligen tillförde vi i lärarlaget litteratur, forskningsresultat och teoretiska 
perspektiv efter hand som det blev relevant. Dessa tre utgångspunkter 
kallade vi för utbildningens tre ben. Uppläggningen innebar att det var en 
ovanligt liten del obligatorisk litteratur och långa listor med valbart 
material av olika slag. Särskilt utmärkande var den litteratur som 
poängterade livshistoria och vuxeninlärning.  

Även vi som arbetade som lärare i denna kurs fick erfara att det var ett 
annorlunda sätt att arbeta inom högskolans värld. Vi samarbetade intensivt i 
lärarlaget, åkte tillsammans de många resorna till Sandviken och lärde oss 
själva väldigt mycket.  
 
Mina ingångsteman i denna utbildning byggde på vad jag tidigare sett  
i arbetet i forskningscirklarna och i intervjuerna. De handlade om de 
svårigheter med att placera in sin kunskapstradition inom skolans ram som 
förskollärarnas/fritidspedagogerna tydliggjorde och den redovisade från-
varon av förskolepedagogiken inom påbyggnadsutbildningen, tillsammans 
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med bristen på möte mellan lärarutbildare och studerande inom densamma. 
I egenskap av lärare inom DELTA-utbildningen delgav jag de förskollärare 
och den fritidspedagog som deltog resultaten av mina tidigare studier. Jag 
frågade om de ville delta i ett forskningscirkelliknande samtal med mig, 
under och efter utbildningen med fokus på tidigare och blivande 
yrkespraktik. Gruppen antog min utmaning om att delta utifrån mitt 
formulerade huvudsyfte för studien.  
 
Studiens syfte formulerade jag då utifrån ovan nämnda förhållanden. 
 
Studiens övergripande syfte är att beskriva, förstå och finna förklaringar till 
förskolepedagogikens och fritidspedagogikens betydelse för special-
pedagogiken. 
 
Tre problemområden framträdde:  

 
• Förskollärares och fritidspedagogers svårigheter att synliggöra sina 

kunskapsområden inom grundskolan. 
 

• Förskolepedagogikens och fritidspedagogikens frånvaro inom 
området specialpedagogik. 

 
• Samt svårigheten att sammankoppla teori och praktik inom högre 

utbildning. 
 

Avhandlingens disposition 
Denna avhandling inleds med en beskrivning av hur några arbetslag i en 
grundskola, inom ramen för forskningscirkelverksamheter, kunde 
problematisera och synliggöra sin kunskapssyn. Förskole- och 
fritidspedagogikens betydelse för skolans arbetslag kunde därmed 
formuleras vilket gav insikter och väckte nya pedagogiska frågor. Det 
handlade om såväl kopplingen mellan praktik och teori som mötet mellan 
de olika traditionerna. Till avhandlingens problemområde hör också den 
ovan redovisade svårigheten att synliggöra och formulera förskole- och 
fritidspedagogiken inom den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen i 
Stockholm. Detta var bakgrunden till att jag tillfrågade studiens tretton 
huvudpersoner om de ville delta i en deltagarorienterad forskningsstudie. 
Mellan åren 1999 och 2003 kunde vi träffas för att genomföra intervjuer 
och ha samtal. Samtidigt, åren 1999-2001, genomgick deltagarna i gruppen 
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den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen DELTA. Utbildningen var 
en försöksutbildning och utmärkte sig genom att den byggde på deltagarnas 
erfarenheter, synliggjorda genom skrivna livsberättelser, deras 
kartläggningsarbeten från sina egna olika verksamheter i skolan och 
problematiseringar med adekvat litteratur. Detta utgjorde också 
utgångspunkten för de intervjuer och samtal som vi förde i vår grupp.  

I kapitel 2 redovisar jag de teoretiska utgångspunkter som väglett mig i 
arbetet. Här beskrivs olika inriktningar inom den deltagarorienterade 
forskningen, feministiska ansatser och några utgångspunkter som 
understryker erfarenheternas betydelse. Mot bakgrund av 
forskningscirkelns demokratiska och kritiska teori, beskrivs den 
forskningsprocess som gruppen startade tillsammans.  Jag redogör för mitt 
val att genomföra ett kollektivt analysarbete och avsikten med att vara en 
empirinära metod trogen och samtidigt beskriva samhälleliga strukturer och 
dess realitet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av gruppens 
analysarbete, min roll som forskare samt val av teman och hur jag 
genomfört analysen inom dem.  

I kapitel 3 berättar jag om gruppens process mellan åren 1999 och 2007. 
Material från två intervjutillfällen låg till grund för våra samtal i träffarna 
under utbildningstiden. I träffarna efter utbildningstiden skildrar deltagarna 
huvudsakligen iakttagelser och reflektioner från sin praktik. Bakgrunden till 
valet av temat ”tystnad” beskrivs liksom mina avslutande val av 
analysverktyg.  

I kapitel 4 presenteras utredningar, undersökningar och forskning som 
visat sig ha relevans för vårt gemensamma och för mitt avslutande arbete. 
Utredningarna utgör förarbeten till styrdokument och läroplaner från 1970-
talet till tvåtusentalet som jag funnit vara relevanta för området barn i 
behov av särskilt stöd inom de verksamheter vi representerar. Utvecklingen 
av ett specialpedagogiskt uppdrag, lärarutbildningens utveckling och ansvar 
för området specialpedagogik samt intentioner med verksamheternas 
samgående under nittiotalet beskrivs. Min avsikt med detta är att ge en 
förklaring till förskole- och fritidsverksamhetens del i och uppdrag för barn 
i behov av särskilt stöd. Forskning som behandlar synsätt på barns och 
elevers svårigheter, samgåendet mellan olika verksamheter och den 
specialpedagogiska rollen redovisas också. Några undersökningar berör det 
specialpedagogiska områdets dilemman i praktiken.  

I kapitel 5 redogör jag för hur gruppens process och fokusering av 
innehåll ledde fram till ett beslut att problematisera några teman. Samtidigt 
kunde därigenom avhandlingens syfte fördjupas. Jag formulerade också ett 
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analytiskt syfte som svarade mot min avsikt att använda en samhällskritisk 
ansats.  

I kapitel 6 redogör jag för temat ”Syn på kunskap, människa och 
samhälle”. Innehållet analyseras utifrån ett kritiskt utbildningssociologiskt 
perspektiv.  

I kapitel 7 behandlar jag temat ”Specialpedagogik som organisation, 
verksamhet och innehåll”. Innehållet problematiseras, med stöd även av det 
första temat, i ett utbildningsekonomiskt och ett filosofiskt perspektiv på 
den produktionsprocess och den kvalifikationsstruktur som deltagarna i 
gruppen ingår i.  

I kapitel 8 framställer jag temat ”Kön” med stöd av ett feministiskt 
historiematerialistiskt perspektiv. Kapitlet visar hur gruppens bidrag till ett 
specialpedagogiskt område kan tolkas utifrån perspektivet kön och den 
”dubbla produktionen”.  

Kapitel 9 innehåller en övergripande sammanfattning av studiens teman, 
process och metod. I en avslutande del diskuterar jag gruppens betydelse 
och förståelse av uppdraget specialpedagogik med stöd av temaanalyserna 
och begreppen igenkännande och motkraft samt problematiserar gruppens 
arbete i termer av kvalifikation eller dekvalifikation.  
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2. Gruppens deltagare 
 
 

I vår grupp var vi till att börja med femton personer. Förutom jag själv 
fanns där 13 förskollärare och en fritidspedagog. Deltagarna kom från 
kommunerna Sandviken, Gävle, Ovanåker och Älvkarleby. Med en 
bakgrund som förskollärare, med rötter i Dalarna och dubbelboende i 
Tierps kommun på ett bruk kände jag mig väl förankrad i gruppen. Efter 
den första intervjugenomgången avsade sig en av deltagarna vidare 
medverkan. Hon ville prioritera samtal med andra lärare. Under arbetets 
gång fick gruppen tillökning av en nyfödd person. Mamman hade flera mil 
till Sandviken och beslöt att prioritera tiden till sin nya livssituation. Hon 
deltog i bägge intervjuomgångarna men avstod från våra gruppträffar. Vi 
blev därför 14 personer som träffades för samtal under och efter 
utbildningen: 12 förskollärare, en fritidspedagog samt jag själv.  

Tillsammans utgör de ovan angivna kommunerna ursprunget till 
Sveriges ekonomiska vagga genom järnhanteringen. De sträcker sig 
sammanlagt från södra Hälsingland till Tierps kommun söder om Gävle. 
Medforskargruppen täcker upp en rejäl bit av Mellansverige. Ovanåker 
kommun, i södra Hälsingland dominerades under 1700- och 1800-talet av 
åkerbruk och boskapsskötsel. Hantverket tog vid och under 1900-talet 
växte industrin. Trots att många jordbruk har lagts ner idag har den nya 
samhällsstrukturen byggts upp kring de jordbruk som finns kvar omgivet av 
industrier, nya bostadskvarter, affärshus och kommunala service-
anläggningar.1 Gävle kommun har sedan flera hundra år haft sin 
huvudnäring inom sjöfart och fiske. Gävle utgjorde centrum för handel och 
kommunikation genom sin trävaru- och järnexporthamn. Idag domineras 
stadens industri av massa- och papperstillverkning.2  

Den minsta kommunen i Uppsala län, Älvkarleby har en lång 
industritradition av järnbruk från 1600-talet. Skogen är idag kommunens 
huvudnäring och kan räkna sig till en av Europas största massproducenter.3 
Älvkarleby, Sandviken och Tierps kommun kunde med landskapets 
naturtillgångar av vatten och skog skapa möjlighet att framställa träkol för 
att tillverka tackjärn och stångjärn. Gemensamt för hela området har varit 
järnets ekonomiska betydelse. Landskapets rika tillgång på vattendrag 
skapade förutsättning för bruk med vattenhjul som drev masugnarna och 

                                              
1 http://www.ovanaker.se (990614) 
2 http://www.gavle.se (990603) 
3 http://www.alvkarleby.se (990603) 
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hamrarna. Teknikens utveckling från 1600-talet förbättrades för att mot 
slutet av 1800-talet i och med ångmaskinens uppfinning bidra till att 
flertalet bruk lades ner. Kvar idag och ledande inom världsindustrin är 
Sandvikens järnverk.  

Brukens historia talar om en resa från naturalöner till penning-
hushållning och kontantlöner. Utvecklingen speglar svensk ekonomisk 
historia, förändrade samhällsstrukturer och inte minst människornas 
utsatthet, motstånd och facklig organisering. Den tekniska utvecklingen 
utgjorde en central betydelse. För människornas del konkretiserades 
vardagen utifrån vilka konsekvenser tänkande kring hur avkastning och 
profit fördelades av de styrande patronerna. Än idag talas om en så kallad 
”bruksanda”. Det innebär att folket i ett bruk håller ihop inför eller mot 
något. Dagens inflyttade kan fortfarande stöta på patrull vid försök att 
komma in i denna ”bruksanda”. Det behövs inga djupare historiestudier för 
att förstå att allianser var av nödvändighet.  
 

Förskollärare och fritidspedagog blir specialpedagoger 
Deltagarna i vår forskningsgrupp har flerårig yrkeserfarenhet från barn-
grupper inom barn- och skolbarnsomsorg. Här fanns genomgående yrkes-
erfarenheter från traditionella, lågavlönade kvinnoyrken. Några av oss 
utbildade sig till barnskötare för att senare anta kommunens erbjudande om 
vidareutbildning till förskollärare. Andra gick direkt efter gymnasietiden till 
förskollärarutbildningen. Handels- och kontorsutbildning hade några hunnit 
med innan studierna på högskolan tog vid. Två personer kom till Sverige 
som vuxna. Båda utbildade sig till förskollärare i Sverige. Flera i gruppen 
gick högskolekurser i samband med förskoleklassens uppkomst i början på 
1990-talet. När vi startade DelTA-utbildningen befann sig de flesta i 
gruppen i arbete inom förskolan. Några arbetade vid så kallade barnskolor. 
Dessa skapades inför sammanslagningen av förskola och skola. Verk-
samheten inkluderade både sex- och sjuåringar, ibland också åttaåringar. 
Avsikten var att bemöta barnen utifrån olika pedagogiska traditioner samt 
skapa en mjukare övergång till skolans värld. En person arbetade sedan 
många år i en lekterapi vid ett sjukhus, en annan inom träningsskolan och 
några som elevassistenter i skolan. Gruppens inledande frågor vid starten 
av utbildningen beskrev barn och elevers ibland svårigheter att hitta in i 
skolans värld på sina villkor. Övergången mellan förskola och skola var 
inte sällan förenat med krockar i synsätt på barn och elevers behov. De så 
kallade gråzonsbarnens uttryck var diffusa och svårbestämda. De skapade 
osäkerhet i förhållande till talet om en förskola och skola för alla. 
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3. En deltagarorienterad forskningsansats 
 
 

Inledning 
Gruppens arbete ägde rum inom ramen för en deltagarorienterad 
forskningsansats. Min tidigare erfarenhet av forskningscirklar inspirerade 
mig att fördjupa mig vidare i deltagarorienterad forskning. Jag ville forska 
med och inte på de tillfrågade deltagarna. Vårt arbete tillsammans i 
gruppen har därför utgått från upprepade forskningscirkelliknande träffar 
och intervjuer. Forskningscirkeln blev gruppens mötesplats för samtal om 
de frågor som var och en i gruppen valde att lyfta fram från de två 
intervjuomgångar som jag genomförde med deltagarna. Intresset för 
deltagarorienterad forskning inspirerade mig till studier i feministiska 
ansatser och livshistorie- och minnesarbete. Tillsammans utgör forsknings-
cirkelns syn på kunskap och människa, den deltagarorienterade 
forskningsansatsens kritiska samhällssyn och den erfarenhetsbaserade 
kunskapssynen inom livshistorie- och minnesarbeten mina teoretiska 
utgångspunkter för studien. I detta kapitel redogör jag för dessa ansatser.  
 

Teoretiska utgångspunkter och metod 

Forskningscirkeln och demokratiska kunskapsprocesser 
Studiecirkeln med sina rötter i svenska arbetarrörelsen och fackföre-
ningsrörelsen fick en renässans i och med mötet mellan fackförenings-
rörelsen och olika forskare under 1970-talet. Verksamheten kom att 
benämnas forskningscirklar. Huvudpoängen var det gemensamma utbytet 
av kunskap. Forskningscirklar har sedan dess genomförts inom en mängd 
olika områden såväl nationellt som internationellt (Holmstrand & Härnsten, 
2003). I forskningscirkeln är det deltagarna som bestämmer vilka frågor 
som anses angelägna. Holmstrand och Härnsten påpekar att cirkelns 
funktion i första hand är att bidra till bättre förståelse och ge en allsidig 
belysning av de gemensamma problem som gruppens deltagare uppmärk-
sammat. Det är mötet mellan och av olika utgångspunkter som är det 
intressanta.  

Forskaren bidrar med sin kompetens att strukturera, systematisera och 
kritiskt granska såväl egna som deltagarnas kunskaper och erfarenheter. 
Demokratiska kunskapsprocesser innebär för författarna att ta sin grund i 
öppna och kritiska diskussioner som involverar alla berördas erfarenheter 
och synpunkter i cirkeln. Forskarens huvudsysselsättning förbinds därmed 
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till professionens grundläggande vetenskapliga dygder som innebär att 
”bejaka det som i alla tider har ansetts vara grundläggande vetenskapliga 
dygder, det vill säga en kritisk och självkritisk hållning” (a a, 2003, s 136).  
 
En demokratisk kritisk teori 
Arbetet i en forskningscirkel inspireras av den goda seminarietraditionen, 
den gedigna studiecirkeln och den reflekterande-praktiker- traditionen. På 
så sätt uppfylls krav på ett utvecklingsinriktat och kreativt lärande. Utifrån 
begreppet ”den demokratiska pedagogikens teori” utvecklar Holmstrand 
och Härnsten (2003) grunderna för ett kritiskt kunskapsarbete där alla 
berörda utmanas att tänka och dessutom tänka självständigt och kritiskt. En 
sådan teori kan sökas i en demokratisk pedagogik menar författarna och tar 
vägledning av pedagoger som Paulo Freire, Albert Bandura och Jerome 
Bruner. Pedagogerna engagerar sig på olika sätt för skola och utbildning 
utifrån såväl individ- som samhällsperspektiv. De pekar på svårigheter och 
hinder men också möjligheter att påverka och förändra traditioner, 
kulturella- och strukturella aspekter. Tillsammans verkar de för 
pedagogikens oanade betydelse för att ”våga utveckla ett kritiskt och i 
djupaste mening humanistiskt förhållningssätt.”(s 252) I en forsknings-
cirkel om ett fundamentalt pedagogiskt problem handlar det om att 
beskriva, analysera och förklara samhälleliga praktiker som formar vårt 
medvetande, sätt att tänka och uppfatta världen. Avsikten är att ange 
förutsättningar för förändringar och stöd för handling. Ett grundläggande 
pedagogiskt projekt där alla inblandade medverkar i arbetet om människans 
frigörelse (a a). Forskningscirkelns handlingspotential ligger i att den kan 
ses som en del av en forskningsprocess. I kombination med andra 
forskningsmoment argumenterar Holmstrand och Härnsten (2003) för 
cirkelns forskningsliknande karaktär genom dess kvaliteter som också 
forskningen har och bör ha. Verksamheten i en forskningscirkel med dess 
karaktär av en kunskapssökande och kritisk ansats menar författarna ”i sig 
är att betrakta som en forskningsinriktning.”(s 159) Trots att forsknings-
cirkeln sällan genomför omfattande och systematiska undersökningar 
överensstämmer dess ansats med grundläggande kriterier för forskning.  

 

En deltagarorienterad forskningsansats 

Design under pågående resa 
Forskningscirkeln som stöd för handling kan ses i förhållande till liknande 
forskningstraditioner såsom deltagarorienterad forskning, på engelska 
Participatory Action Research (PAR). Perspektivval är en pågående 
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diskussoion inom PAR-forskning (Arora_Jonsson, 2005; Enö, 2005; 
Frykhammar, 2000; Holmer & Starrin, 1993; Härnsten m. fl, 2005; 
McTaggart, 1997; Reason & Bradbury, 2001). Kathryn Herr och Gary 
Anderson (2005) diskuterar dessa olika val i sin bok ”The Action Research 
Dissertation”. PAR innebär att söka frågorna tillsammans med deltagare. 
Processens olika stadier är något som berörda deltagare tar ställning till 
under resans gång. Hur detta går till och hur vi väljer handlar om syn på 
kunskap, hur deltagarna ser på metod- och etiska frågor. Som PAR-forskare 
skiftar perspektiven under processen från att vara inne i eller utanför 
forskningsarbetet. Deltagarna som medverkar i forskningsarbetet kan vara 
aktiva i problemlösning och datainsamling men är oftast mindre aktiva i 
skrivfasen. Patricia Maguire skriver i förordet till Herr och Andersons bok 
om den utmaning i förhållande till traditionell forskning det innebär att 
skriva en avhandling med aktionsforskning som ansats. Hon jämför arbetet 
med att ständigt ro på osäkra vatten. Ett arbete som kräver kontinuerlig 
uppfinningsrikedom,”an action research dissertation demands innovative 
approaches to every aspects of the dissertation process” (2005, xii). 
Därmed ställs de involverade deltagarna för unika val och dilemman som 
inte finns inom en traditionell forskning.  

PAR-forskning utgår från en humanistisk demokratisk syn som 
vetenskaplig grund. En sådan syn byggs underifrån med syfte att arbeta för 
en deltagande demokrati. En ”Participatory worldview” beskriver en 
demokratisk process som både bygger på positivistiska och postmoderna 
delar (Reason & Bradbury, 2001). En deltagarorienterad världsbild syftar 
till att utveckla praktisk kunskap, ett arbete som vill förena teori och 
reflektion samt teori och praktik. Ett deltagarorienterat aktionsforsknings-
paradigm ställer krav på såväl forskare som deltagare att verka för 
demokratiska kunskapsprocesser och en demokratisk pedagogik. 
Holmstrand (2003) synliggör betydelsen av ett sådant framväxande nytt 
forskningsparadigm som står i opposition mot all forskning som är 
elitistisk. Det handlar om ”att skapa användbara kunskaper hos deltagarna, 
kunskaper som bidrar till bättre förståelse av de för tillfället rådande 
strukturerna och som ger en potential för förändring.” ( s 7) 

 
PAR-forskningens särdrag 
I den handbok där Peter Reason och Hilary Bradbury (2001) samlat olika 
PAR-forskares bidrag framkommer fem särdrag i PAR-forskningens 
innehåll: mänsklig utveckling, deltagande demokrati, en framväxande 
utvecklingsprocess, de praktiska frågorna och kunskap i handling. 
Författarna samlar ansatsens vetenskapliga tyngd inom 5 kriterier, 
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1. frågor om processens utformning och ihärdighet 
2. frågor om flerfaldiga kunskapsformer 
3. praktisk användning 
4. om utfallet 
5. frågor om samarbetet 

 
Holmstrand och Härnsten (2003) påpekar att en deltagarorienterad 
forskningsansats kräver forskarutbildning och nära samarbete med en 
forskargrupp. För att inte arbetet ska stanna vid enbart undersökande 
verksamhet krävs forskarens särskilda kompetens ”det krävs ett 
vetenskapligt förhållningssätt till frågorna, dvs. en kritiskt distanserad och 
problematiserande hållning samt analyser på olika nivåer” (s 161). Samlade 
erfarenheter från deltagarorienterade aktionsforskare talar också om 
betydelsen av vetenskapligt förhållningssätt inom deltagarorienterad 
forskning:  

 
A participatory perspective asks us to be both situated and reflexive, to be 
explicit about the perspective from which knowledge is created, to see 
inquiry as a process of coming to know, serving the democratic, practical 
ethos of action research.” (Reason & Bradbury, 2001, s 7) 

 

Olika inriktningar 
PAR-forskningen har utvecklats utifrån flera olika traditioner där deltagare, 
medverkat och påverkat sin lokala livssituation tillsammans med 
”inspiratörer” från akademin. PAR-traditionen inom den ideologiska 
inriktningen lägger huvudvikt vid att fördela makt. Erfarenheter finns av 
hur tystade röster kunnat återta en maktposition och påverkansmöjlighet i 
samhället. Genom deltagarnas aktiva medverkan i olika projekt är avsikten 
att skapa påverkande organisationsformer där samhällets vågskålar av makt 
fördelas mer jämnt. PAR-forskning syftar till att konstruera makt som 
bygger på vederhäftig kunskap och förändringsmöjligheter i den sociala 
situationen för samhällets svaga och förtryckta grupper. Orlando Fals-
Borda och Muhammed Anisur Rahman (1990) definierar denna 
forskningsmetod som bestående av tre steg eller faser som är helt beroende 
av varandra. De definierar detta som en experimentell metod som är 
forskningsorienterad i anslutning till vuxenutbildning och som har 
möjlighet att aktivera social-politiska handlingar. Metoden är 
processinriktad och beskriver ett personligt och kollektivt sätt att arbeta i 
vardagen. Akademiker och deltagare arbetar tillsamman med sina olika 
erfarenheter vilket ger en kombination av erfarenheter och åtaganden som 
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innebär att man kan se från vem eller vilka som kunskapen kommer ifrån 
och vad den avser, menar författarna.  

Centralt för Participatorisk forskning är akademikernas feedback. 
Rahman (1990) menar att deltagarna skall kunna bemötas på sätt som 
möjliggör deras röster. Denna ”pedagogiska” kunskap måste akademikern 
ha. Det handlar om ett bemötande som innebär att deltagarna skall kunna 
utveckla sina egna kommunikationssätt utifrån sina egna förutsättningar. 
Detta kan ske på alla tänkbara sätt med hjälp av teknik, musik, konst, 
kroppsspråk mm. På detta sätt kan alla vara med hela tiden i processen. Det 
innebär också att deltagarna kan göra prioriteringar om vad som skall vara 
med samt att godkänna och upprätta villkoren inför publikationer, spridning 
och användning. Summan av denna experimentella och teoretiska kunskap 
övergår då från en ”common sense” till en ”good sense”, enligt Rahman 
och hänvisar till den Antonio Gramsci. 
 

Den feministiska inriktningen 

Krav på frigörande perspektiv 
Feministisk PAR-forskning handlar om den fundamentala rätten att tala, 
enligt Patricia Maguire (2001) som menar att feminism tillsammans med 
aktionsforskning innebär att arbeta för social rättvisa och demokrati. 
Poängen är att förändra världen med stöd av feministisk teori -  inte bara att 
studera den. I sin studie ”Doing participatory research” (1987) beskriver 
hon sitt arbete med misshandlade kvinnor och hur de genom en händelserik 
och ibland smärtsam process lyckades fatta gemensamma beslut, definiera 
sin potential och genom detta ”gå bakom” sin tidigare identitet som 
misshandlade mödrar och omvandla den till att bli ensamma mödrar. Hon 
arbetade intensivt ”med” och inte ”på” sina kvinnliga deltagare, vilket 
innebar att kvinnorna kunde börja reflektera över varandras och sina egna 
erfarenheter som trädde fram ur materialet. Det är relationer som 
producerar vetenskap menar Maguire (2001) och poängterar betydelsen av 
att vara aktiv och delaktig som forskare i den gemensamma processen. 
Genom att ta in sig själv som representant för akademin infinner sig kravet 
på självreflektion av den egna akademiska praktiken.  
 
Multipla identiteter 
Pat Maguire och andra feminister menar att det inte går att uppnå en 
maktförskjutning utan ett feministiskt perspektiv. För Maguire innebär det 
feministiska perspektivet och dess teorier ett måste inom en aktions-
forskningsprocess. Utan detta perspektiv infinner sig ingen frigörelse. Detta 
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har hon och flera andra kvinnliga forskare kritiserat den tredje världens 
ideologiska inriktning av PAR-forskning för (Brydon-Miller, Maguire & 
McIntyre, 2004). Med feministisk teori skapas nödvändiga möjligheter att 
frigöra ”multiple identities”. Det innebär att kunna dra lärdomar av 
olikheter och skillnader inom system som makt, etnicitet, klass och kön. 
Via sökning på Internet efter aktionsforskare som influerats av feminism 
samlade Maguire forskare som tillsammans beskrev frågor om genus, röster 
och tystnad, multipla identiteter vardagserfarenheter och makt. 
Sammantaget arbetade de för att synliggöra och verbalisera maktrelationer, 
att ärligt lyssna till människor, kvinnor som män i syfte om frigörande av 
kraft. En avgörande aktivitet som de menar ”are potentially empowering 
action research strategies drawn from women´s organisation” (s 62). 
Forskarna markerade särskilt vikten av produktionen av relation som de 
betonade är vetenskap. Relationer byggs i grupper och människor emellan. 
I dessa relationella processer frigörs och skapas kraft. I kraft av sådana 
sammanhang av mänskliga relationer finns potential för människor att växa 
och förändras. 

De feministiska aktionsforskarna vittnade om ett pågående arbete i att 
sammankoppla erfarenheter inom områden såsom, ras, klass, genus och 
etnicitet. Kvinnors (och mäns) mångfaldiga identiteter och utanförskap 
inom och mellan dessa områden behöver sammankopplas för att beskriva 
och formulera mångfaldiga (multiple identities) olikheter. Det kräver att 
som aktionsforskare ta med sig själv i det studerade perspektivet för att 
delta i att problematisera de egna perspektivvalen. Produktion av vetenskap 
är relation, menade fler av de forskare som Maguire hänvisar till. Tyvärr 
skapar ett sådant förhållningssätt ofta inte någon akademisk karriär men i 
gengäld ärliga och kära relationer, enligt flera av de feministiska 
aktionsforskarna. Mångfaldiga identiteter ges på detta sätt röst genom ett 
feministiskt perspektiv. Det betyder att feministisk forskning ger deltagarna 
ett val att tala. Feminism vill få syn på de mekanismer som avhåller 
kvinnor från att tala. Det handlar om att få blick för vems perspektiv, röst, 
kunskap som framställs och representeras i ett offentligt samhälle. Med ett 
feministiskt perspektiv får politisk kunskap ny mening (Maguire (2001).  

 
Vardagens erfarenheter 
De vardagliga erfarenheterna är utgångspunkterna för att få syn på en lokal 
mångfald och dess mekanismer. Hur saker och ting fungerar och hänger 
samman behöver ställas till kunskaper om ”multiple identities”. Det är 
dessa aspekter som med feministisk influens kan mobilisera makt i en 
forskningsprocess. Maguire (2001) betecknar denna makt som nyckeln. En 
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makt som inte dominerar andra utan som tillför energi att mobilisera 
resurser. PAR fokuserar på att dela och utjämna makt, att skapa en 
gemensam makt. Maguire ser det som hjärtat av betydelsen av en 
aktionsforskning. Det utmanar berörda deltagare till att bli själv-
reflekterande genom att se nära på den egna praktiken, den egna vardagen. 
Det är en utmaning för forskare och deltagare att samtliga är involverade i 
processen, vilket Maguire menar kan verka förebildande i utbildnings-
sammanhang.  

Vid den Världskonferens för PAR-forskare som anordnades 1997 
kritiserade feministiska forskare arrangörerna för att ej tagit emot 
konferensbidrag med feministiskt perspektiv. En PAR-forskning som 
ignorerar och därmed marginaliserar kvinnors bidrag och angelägna ämnen 
kräver nytt initiativ. Det blev starten för den ”doing it”-resa som författarna 
till boken ”Travelling Companions” beskriver. Brydon-Miller, Maguire & 
McIntyre (2004) med flera skriver om sin strävan att gemensamt verka för 
en PAR-forskning som breddas och tar lärdom av feministiska värden och 
teori. De redogör för hur de i uppläggning och genomförande av 
konferenser och skrivande tar avstamp i principer för feminism och 
Participatory Action Research. Arbetet syftar till att synliggöra samspel och 
relationer mellan feminism och PAR, ett arbete som strävar mot att bidra 
med nya perspektiv och energi för bägge ansatserna. Bokens deltagare 
representerar själva ”multiple identities” som med individuellt och 
kollektivt arbete bidragit med nya former av berättande och reflektion i 
syfte att,  

 
incorporating storytelling and personal experience to give voice and 
substance to our shared commitment to address issues that continue to 
mediate, complicate, enliven, and frustrate action-based feminist-inspired 
research aimed at eradicating social injustices. (xi)  

 
Med denna utgångspunkt vill de omvandla och förändra tidigare tänkande 
och verka förebildande för nästa generation samt skapa värdefulla och 
berikande mötesplatser för yrkespraktiker och universitet.  
 
Fånga livet med teori och metod, går det? 
Ganska snart fick mina teoretiska studier också främst näring från olika 
feministiska strömningar. Mitt möte med Frigga Haug (1984, 1985, 1999), 
Karin Widerberg (1995), Pierre Dominicé (1990, 2000) och Dorothy Smith 
(1987) inspirerade och utmanande mig att vara lojal och trofast till konkreta 
vardagserfarenheter, fatta modet att ta tiden att fördjupa och gå flera varv i 
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olika konkreta situationer. Min avsikt var att gå bakom det förgivet tagna, 
få syn på ”de vita fläckarna” på kartan, slå hål på ”ett hårdnackat tigande” 
och ”tränga bakom harmonierna” som Haug talar om. Hennes uppmaning 
att ta fatt i det ”banala och vanliga” inspirerade mig att utifrån vår grupps 
utgångspunkt söka i gruppens pågående yrkespraktik i förhållande till en 
blivande och ny sådan. Kan vi verbalisera det förgivet tagna, vända och 
vrida på det för att också kunna utmana oss att bli frågeställare samt kritiskt 
granskande till såväl en tidigare yrkespraktik som en blivande, var frågor 
jag tidigt levde med i forskningsprocessen.  

 
Det förgivet tagna 
Jag inspirerades särskilt av Haugs hållning till att ta sig själv på allvar och 
därmed utmana sig själv och sina egna föreställningar. Hennes poäng är det 
kollektiva arbetet och avsikten att söka förstå och synliggöra hur de 
gemensamma erfarenheterna talar om sammanhangets historiska och 
pågående samhällsstrukturer. Hon söker därför efter, samlar och skildrar 
hängivet detaljer tillsammans med sina medforskare. Med minnesarbete 
som metod avser hon komma erfarenheterna på spåren. Med studier av 
området kön menar hon att vi tar detta för givet och därmed deltar i en 
fortlöpande reproduktion. För att få syn på detta behöver vi bli så konkreta 
att vi kan ta fram det banala och det alldagliga. Haugs främsta verktyg är de 
personliga erfarenheterna, skriftliga berättelser samt kritisk reflektion 
tillsamman i grupp. Med detta kollektiva arbete utgår hon och gruppen från 
att forskningens subjekt och objekt måste vara identiska genom att 
konsekvent arbeta kollektivt genom hela forskningsprocessen. Haug söker 
komma bakom våra omedvetna föreställningar om en förutsägbar 
verklighet. Hon menar att det inte är någon enkel sak att befria sig från en 
traditionell syn på subjekt och objekt som innebär att dessa går att 
kontrollera och att därmed fastslå att deras handlingar är förutsägbara. En 
sådan befrielse går inte sällan via hårt arbete. Haug (1984) vill lära oss det 
smärtsamma med att: 
 

det finns ingen befrielse om man inte befriar sig själv. Bara detta att vi 
själva ingrips är redan det en befriande handling.( s 7).  

 
Särskilt viktigt att framhålla är Haugs huvudsakliga avsikt med metoden 
minnesarbete. Det är inte att skriva fram ”unika personligheter” utan att 
som aktiva samhällsvarelser bearbeta erfarenheter, synliggöra hinder som 
är inskrivna i den härskande kulturen, förneka dessa och se generella 
möjligheter.  
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Haug fokuserar på en skolning av den sociala iakttagelseförmågan. För 
hennes forskargrupp innebar det att med stor omsorg ifrågasätta tidigare 
självklarheter och kärleksfullt skildra alla detaljer. Arbetet krävde dessutom 
ett sökande efter minnen som styrkte upplevda situationer av underkastelse 
och upproriskhet. Det är dessa processer som synliggör underlaget för 
undersökning av det för givet tagna:  

 
….the ’givens’ of her everyday life; in the way, then, in which she grows 
into the structures of society. We start from the premise that human beings, 
in the process of socialisation, work at restricting the given elements of their 
life, until such time as they are able to perceive their surroundings as 
relatively uncontradictory; in other words, until social action becomes a 
possibility. (Haug,1985, s 90).  

 
Jag behövde också Widerberg (1995) på resan och hennes särskilda fokus 
på begreppen närhet, distans och näring. Hennes minnesarbete över hur hon 
lärt och sökt kunskap gjorde henne uppmärksam på erfarenheternas 
strukturer. Hon såg förbindelselänkarna mellan olika minneshistorier och 
olika teorier. Teorier användes som vägledning för att förstå varför och vad 
det var hos erfarenheterna som talade till henne. Hennes angreppssätt och 
metod för att söka förstå olika erfarenheter var närhet och distans. Att starta 
i närhet innebar att starta i och med erfarenhet. Platsen där närhet hämtar 
näring är erfarenheten. Widerberg menar att arbetet bör starta och sluta i 
närhet. En utmaning för forskningen som hon uppmanar att utforska är vad 
som händer med en kunskapsproduktion som utvecklar former efter dessa 
principer om närhet istället för principer om avstånd och distans. Jag har 
använt Widerbergs tankesätt om närhet med avsikt att vilja förstå gruppens 
olika erfarenheter inom de områden vi problematiserar. Jag undrade mycket 
över vad sådan eventuell förståelse skulle kunna ge för ”näring” till vidare 
tankar och handling. En näring som jag tolkade som en drivkraft för 
tankemedvetenhet, handling och förändring. 

Widerbergs hänvisning till den kanadensiske sociologen Dorothy Smith 
inspirerade också mig. Smith upptäckte att den sociologiska vetenskapen 
byggde på en manlig tolkning och teoretisering. Det fick henne att ställa 
frågan om vem eller vilken verklighet det är vi utforskar och skriver fram. I 
hennes bok ”The Everyday World As Problematic” (1987) diskuterar hon 
hur att ”börja i en annan ände” genom att följa och studera de relationer 
som vi som individer befinner oss i på olika nivåer i ett samhälle med start  
i att tänka utifrån vår egen vardag. Genom att beskriva och få syn på sådana 
relationer kan vi förstå olika strukturer och hur de fungerar: 
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It opens up the possibility of exploring these relations as they really are, of 
discovering how the work and how they enter into the organization of the 
local historical settings of our work and experience and of our encounters 
with others. (s 134) 

 
Feministiska syften och drivkrafter 
En av den feministiska forskningens utmaningar är att studera sammanhang 
som både inkluderar forskare och det beforskade. Detta menar Sandra 
Harding (1991) är att ta ansvar för en annan ”standard” än den som 
traditionellt tillhör forskningens referensram. En sådan ram tar sin 
utgångspunkt och modell i den elitistiske vite västerländska medelklass-
mannen. En sådan forskning menar Harding är omedveten om sin egen 
tradition och hur den definierar samhällsvetenskaperna. Det utestänger och 
hindrar viktiga bidrag från marginaliserade grupper.  

Enligt Harding är detta vad feminism handlar om, att synliggöra och 
frigöra det dolda, de närvarande skuggorna och det underordnade. En 
vetenskap som strävar mot att inte vara elitistisk vill utifrån ett feministiskt 
perspektiv inte vara auktoritär, inte heller verka isolerat och inte heller 
verka för linjära relationer. I stället vill den feminism som Harding 
beskriver utveckla en befintlig forskning till att bli ”bättre” genom att 
kritiskt granska hur vi använder forskningstekniker, vår forskarroll samt 
teorier och metoder. Hon arbetar för en vetenskap som ställer frågor i sitt 
sammanhang, ett demokratiskt tänkande i interaktion och samspel med 
forskningspraktiken. En forskarhållning som karaktäriseras av ett cirkulärt 
tänkande till skillnad mot ett linjärt,. Feminism innebär att problematisera 
”skuggorna” med fokus på marginaliserade grupper som inte ”passar in” i 
ett traditionellt västerländskt normmönster. På så sätt vill ett feministiskt 
perspektiv konfrontera vetenskapen, reformera och förvandla densamma. 
En ny syn på forskning söker variationerna såväl mellan som inom olika så 
kallade grupper. Harding påpekar vikten av att studera olika frågor i ett 
nationellt och internationellt perspektiv för att också få syn på betydelsen 
av den tredje världen.  
 
Vems verklighet talar vi om? 
Vem eller vilkas verklighet vetenskapen beskriver och tolkar blev också 
Dorothy Smith (1987) varse när hon upptäckte att sociologin främst var 
uppbyggd på en terminologi skapad av män. Med start i den egna vardagen 
studerade hon de olika relationer vi som individer befinner oss i på olika 
nivåer i ett samhälle. Genom att beskriva och förklara sådana relationer ges 
möjligheter att förstå olika strukturer och hur de fungerar: 



 32

 
It opens up the possibility of exploring these relations as they really are, of 
discovering how they work and how they enter into the organization of the 
local historical settings of our work and experience and of our encounters 
with others. (s 134) 

 
Feministisk teori tar sin grund i den dagliga verksamheten genom att uttala 
erfarenheter och händelser. Det är ett uttryck för en aktiv strävan för 
jämställdhet och respekt för livet (Foss, Foss & Griffin, 2004). bell hooks 
(2004) definierar feminism som ”effort to end sexist oppression.” Detta 
kopplar hon till arbetet att samtidigt frigöra möjligheter för själv-
bestämmande, mognad, affirmation, jämställdhet och respekt.  
 

Undersökning av erfarenhet och dagligt liv 

Minnes- och livshistoriearbete 
Hur erfarenhet och det dagliga vardagslivet låter sig undersökas och 
granskas har fått olika forskare att inspireras av livshistoriearbete och 
minnesarbete (Bertaux, 1981; Bron-Wojciechowska, 1992; Davies, 2000; 
Domminicé, 1990, 2000: Ehn, 1992; Esseweld, 1999; Haug, 1984, 1985, 
1999; hooks, 1996, 2004; Widerberg, 1995). Karin Widerberg diskuterar i 
sin bok ”Kunskapens kön” (1995) behovet av att i feministisk forskning 
bryta ner herraväldesdiskursen och dess begrepp om sanning, objektivitet 
och kunskap, ”det är nämligen bara ett uttryck för att ’det jag säger är 
viktigt’ ett maktspråk vilket det också används som i maktutövnings-
sammanhang.” (s 123). Med hjälp av eget minnesarbete arbetar hon med 
kunskapshistoria utifrån två angreppssätt, närhet och erfarenhet. Hon 
använder närhet som utgångspunkt och målsättning och menar att platsen 
där närhet hämtar näring är erfarenheten. Hon problematiserar detta utifrån 
sin fråga, ”vad händer med vår kunskapsproduktion om vi utvecklar dessa 
former enligt principer om närhet i stället för principer om avstånd.”(s 122). 
En närhet som syftar till att kunna se variationer och vårt olika sätt att lära 
genom att följa, se och förstå erfarenheterna.  

Att komma nära och bli riktigt konkret talar också Frigga Haug (1984, 
1985) om. Hon arbetar med minnesarbete som en metod att komma 
erfarenheterna på spåren. Haug anser att vi tar kön för givna och att vi alla 
deltar i reproduktionen av detta. Vi behöver därför bli så konkreta att vi kan 
ta fram det banala och det alldagliga. Det konkreta ger närhet och samtidigt 
en distans till oss själva. Haugs främsta verktyg är de personliga 
erfarenheterna, skriftliga berättelser samt kritisk reflektion tillsamman i 
grupp. I detta kollektiva arbete utgår hon och gruppen från att forskningens 
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subjekt och objekt måste vara identiska genom att konsekvent arbeta 
kollektivt genom hela forskningsprocessen. Enligt Haug är det ingen enkel 
sak att befria sig från en traditionell syn på subjekt och objekt som innebär 
att dessa går att kontrollera och att därmed fastslå att deras handlingar är 
förutsägbara. Hon vill lära oss det smärtsamma att, ”det finns ingen 
befrielse om man inte befriar sig själv. Bara detta att vi själva ingriper är 
redan det en befriande handling” (Haug, 1984, s 7). Syftet för Haug är inte 
”unika personligheter” utan att som aktiva samhällsvarelser bearbeta 
erfarenheter, synliggöra hinder som är inskrivna i den härskande kulturen, 
förneka dessa och se generella möjligheter.  

För detta arbete inleds en skolning av ’den sociala iakttagelseförmågan’ 
(s 15). För Haug och hennes grupp innebar det att med stor omsorg 
ifrågasätta tidigare självklarheter och kärleksfullt skildra alla detaljer. 
Arbetet krävde dessutom ett sökande efter minnen som styrkte upplevda 
situationer av underkastelse och upproriskhet. Det är dessa processer som 
synliggör underlaget för undersökning av det för givet tagna: 

 
The ’givens’ of her everyday life; in the way, then, in which she grows into 
the structures of society. We start from the premise that human beings, in 
the process of socialisation, work at restricting the given elements of their 
life, until such time as they are able to perceive their surroundings as 
relatively uncontradictory; in other words, until social action becomes a 
possibility. (Haug, s 90, 1985). 

 
bell hooks (1996) skriver i sin bok ”Bone Black” om sina minnen från 
flicktiden. Hennes uppväxt i den Amerikanska södern gestaltar hon genom 
en bildrik framställning i syfte att framskapa den rika och magiska södra 
svarta kultur som ibland var paradisisk och i andra fall skräckinjagande. 
Även om hennes bilder från sin familj ibland framställs som svåra förändrar 
inte det den magik och det mystiska som samtidigt närvarade. Allt detta var 
livsbejakande och livsskapande, skriver hon i förordet, ”the beauty lies in 
the way it all comes together exposing and revealing the inner life of a girl 
inventing herself-creating the foundation of selfhood and identity that will 
ultimately lead to the fulfillment of her true destiny-becoming a writer.”(s 
xi) En av hennes litterära förebilder blev nobelpristagaren Toni Morrison. 
Morrisons strävan var och är att skriva om människor som av olika 
anledningar befinner sig eller blir placerade i marginalen, i periferin eller 
betraktade som bakgrunder. hooks blev tagen och chockad över att känna 
igen sig i detta. Hennes liv blev inte detsamma efter att ha läst Morrison. 
Karaktäristiskt för hook blev att utmana dominerande system. Hon förstod 
att hon och andra med henne kunde påverka, vara och bli till i historien, 
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”and most of all she gave us black girls who were critical thinkers, 
theorizing their lives, telling the story, and by so doing making themselves 
subjects of history.”(s xii) 

hooks beskriver betydelsen att granska perspektivet ras utifrån de egna 
villkoren med stöd av minnen. Den Amerikanska söderns svarta flickor 
tränades i att vara stolta över sin ras. De övades i att vara bestämda, att tala 
och uppträda självsäkert. Men det var inte nödvändigt att detta skulle stärka 
det kvinnliga självförtroendet. En bestämd och vältalande svart flicka 
kunde fortfarande känna att hon var värdelös för att hennes hud inte var 
tillräckligt ljus och håret hade fel struktur. hooks menar att vita forskare 
oftast inte räknar med detta när de diskuterar t ex vita och svarta kvinnors 
frigörelse. Att bara se motsatserna och bedöma dem som frigjorda innebär 
att missa innebörden av en kulturell kod i en grupp. Hon slår fast att det 
finns inte en berättelse om svarta flickors uppväxt. Variationen återfinns 
inom olika klasser. hook berättar sin historia. Samtidigt poängterar hooks 
att det inte räcker att erfara rashat. Det innebär inte att förstå dess ursprung 
och utveckling eller påverkan på världshistorien. För det krävs kritisk 
granskning av den konkreta verklighet som ligger till grund för personliga 
erfarenheter. Det är något ytterligare än att ”bara” förstå det personliga. Det 
är just utbildningen av den kritiska medvetenheten som gör det möjligt att 
rita kartan över en feministisk politisering, menar hooks som också 
inspirerats av Frigga Haug (hooks, 1996)  

Det räcker inte med att sätta ord på sina erfarenheter. De behöver också 
sättas in i ett teoretiskt sammanhang. hooks uttrycker detta med sin strävan 
att sätta berättelsen i ett politiskt perspektiv, ”this allows us to discuss 
personal experience in a different way, in a way that politicizes not just the 
telling, but the tale.”(2004a, s 61) Genom att använda minnen och 
berättelser för att få syn på olika perspektiv och strategier av svårigheter 
och möjligheter ser hooks användbarheten av minnesberättelser som 
motsvarande dokumenterade källor. Det innebär att personligt minne 
förskjuts till ”talk about identity in relation to culture, history, politics, 
whatever and to challenge the notion of identity as static and 
unchanging.”(s 61) Hennes olika minnen är resultat av fantasier, 
erfarenheter och drömmar som hon levde i under sin uppväxt. Arbetet med 
minnen skapade grunden för hennes möjlighet att skriva och ett liv för en 
intellektuell strävan och utmaning. Olika bildfragment från uppväxten 
skapade en bild av helhet. Delar fanns med som hörde samman på ett både 
orationellt och logiskt sätt. Hon menar också att dessa mönster och teman 
repeteras, vänds och vrids på. Livet går åt att se på dem utifrån olika 
perspektiv. Ibland presenterar hon minnen utifrån tredje person. Det är ett 
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sätt vi talar på ibland menar hooks. Det skapar en distans mellan nu och då, 
att bli betraktad eller att vara betraktaren.  

Betydelsen av att med egna ord formulera en ”verklighet” poängterar 
också Pierre F. Dominicè som arbetat många år med biografiarbete och 
lärande i utbildning med vuxna. Biografiarbete innebär ett eget forskande 
för deltagarna och Dominicè betraktar dem som författare och skulptörer 
till sina egna arbeten. Det innebär samtidigt att en föreskriven struktur lyser 
med sin frånvaro, ett viktigt syfte för att deltagarna skall finna sina egna 
vägar och tillsammans skapa en variation av svar. Enligt författaren handlar 
det om att genom muntligt och skriftligt berättande finna sina egna frågor, 
sina egna resurser och sin egen terminologi. Deltagarna kan med egna ord 
identifiera egna mönster och värden och ta fram för dem viktiga händelser. 
(Dominicè, 1990). I sin bok ”Learning from our lives” betonar Dominicè 
(2000) betydelsen av att inte forcera de studerande och deras tolkningar och 
deras skrivande, ”the narratives belongs to the ’world of interpretation’. 
The process of contructing the narratives is a process of 
interpretation.”(s 132) Om detta forceras t ex med frågor är det inte säkert 
att författarna hittar de rätta orden för just sina utbildningserfarenheter. Ett 
väsentligt arbete innebär att deltagarna får möjlighet att formulera sina egna 
ord som beskriver deras tankar och upplevelser från sin utbildningshistoria 
för att få syn på sitt lärande. 

 

En reflexiv analysprocess  
De olika feministiska ingångarna visade på och talade om kvalitativ 
forskning på ett sätt som anknöt till mina forskningsfrågor. Jag ville dels 
arbeta med ett kollektivt analysarbete, dels anta utmaningen att vara 
empirinära, dels beskriva samhälleliga strukturer och dess relationer. I mina 
tidigare arbeten med fenomenologisk och deltagarorienterad forsknings-
ansats arbetade jag särskilt med olika sätt att tolka och reflektera på, med 
och i en forskningsprocess (Siljehag, 1996,1998). Jag problematiserade 
såväl det problematiska med att vara ensam i analysarbetet som svårigheter 
med att ”lyfta” ett material. Ett empirinära forskningsarbete kan riskera att 
bara bli ett bekräftande av tidigare kunskap genom en inskränkning till 
aktörernas eget perspektiv. Empiriskt material som bara bygger på 
beskrivningar kan medför en risk att hamna i ett så kallat ”grodperspektiv”. 
Samhällsforskningen får inte stanna vid att reducera sig till common-sense 
kunskap. Det är från denna nivå som kunskapen skall utgå men ska alltså 
inte konserveras här.  
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För att motverka detta krävs, enligt Alvesson och Sköldberg (1994) en 
medvetenhet om betydelsen av ett fortlöpande tolknings- och 
reflektionsarbete genom hela forskningsprocessen. Författarna saknar 
kopplingen från den empiriska nivån till hela den kunskapssociologiska 
problematiken med politiska strukturers inverkan på den vetenskapliga 
verksamheten. De efterlyser en framskrivning av de olika val som forskare 
ställs inför och gör under arbetet. Ett problem är att under forsknings-
processen kontinuerligt reflektera samt att både använda sig av rationa-
listiska antaganden och antaganden som är anpassade till aktörernas villkor. 
Att välja det ena eller andra eller av både och förblir ofta oreflekterat, enligt 
författarna.  

Min erfarenhet av deltagarorienterad forskning inför avhandlingsarbetet 
var att ett gemensamt reflektionsarbete kan bli en realitet tillsammans med 
deltagare i forskningsprocessen. I en sådan ideal forskningsprocess kan tre 
spår samtidigt vara aktiverade: ett fortgående reflektions- och analys-
förfarande, ett synliggörande av såväl forskarens framlagda antaganden 
som aktörernas empiriskt grundade villkor samt inte minst en självkritisk 
granskning av den egna akademiska tillhörigheten. Mitt intresse av att gå 
genom en forskningsprocess tillsammans med medforskare finns inte 
problematiserad av Alvesson och Sköldberg. De ser istället forskaren som 
ensam med ett analysansvar att intellektualisera empirin. I en ambition att 
distansera det empiriska eller komma för nära materialet finns kanske också 
risken att hamna i det motsatta. Det innebär att vi som forskare återigen 
vänder oss till våra deltagande aktörer i materialet och säger, så här 
förhåller det sig… Är vi då inte tillbaka till positivismens förmenta och 
storvulna hållning? Vart tog då den nya gemensamt genererade kunskapen 
vägen, undrade jag inför arbetet med forskningscirklar 1998. En empirinära 
metod bör istället hålla fast vid metodens avsikt att bibehålla fältets närhet 
där en nödvändig distans sker utifrån empirins villkor. Annars infinner sig 
en risk att empirin blir intellektualiserad ( Siljehag, 1998). 

Min önskan om medforskare hade väckts och min fråga om den 
kvalitativa forskningens syfte kom också att inkludera mig själv i min 
blivande yrkespraktik som forskare. Är det möjligt att tillsammans nå 
djupstrukturer, kan vi i medforskargruppen generera teorier som beskriver 
empirins ytskikt och fortsätta processen till att även formulera teorier om 
djupstrukturer? Vilken effekt av medveten reflektion och tolkning om en 
komplex vardag skulle det ge? Kunde det vara ett stöd för vår grupp för att 
ta språnget från ett ”grodperspektiv”?  
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Vår forskningsprocess, en ständig vändning mellan närhet och distans 
Analysarbetet har kännetecknats av en ständig växelverkan, hur jag som 
forskare kontinuerligt återkommit till gruppen för att återigen gå tillbaka till 
min ”kammare” för utskrift och analys. Förfarandet bygger upp en fram-
och-tillbaka verksamhet för både mig och deltagarna. Deltagarna har 
bidragit med aspekter från intervjuer, skrivna livshistorier och iakttagelser 
från sin pågående yrkespraktik i våra samtalsträffar. Angreppssättet innebar 
ett pågående och gemensamt analysarbete med flera olika vändor. Den 
slutgiltiga analysen har dock jag själv stått som ansvarig för.  

Jag har inte uppmanat gruppen till särskilda kunskapssökningar eller 
insamling av material mellan våra träffar. Samtalsträffar och intervjuer var 
huvudfokus för analys och bearbetning av gruppens fortlöpande reflek-
tioner från livshistoriearbete, yrkespraktiken och Deltautbildningen. Vårt 
arbete under intervjuer och träffar var intensivt och innehållsrikt. Intervjuer 
och bearbetning av dessa låg till grund för våra samtal under utbildnings-
tiden.4 Tiden efter utbildningen var fokus för våra samtal beskrivningar av 
den nya yrkespraktiken som specialpedagoger.5 Inför vår avslutande termin 
tillsammans gick jag igenom allt vårt material och analyserade fram temat 
”tystnad”. Våren 2002 arbetade vi vid fyra samtalstillfällen med temat 
utifrån underteman som, barndom, uppväxt, skoltid, tidigare yrkespraktik 
och högre utbildning. Under verksamhetsåret 2002-2003 arbetade vi med 
en forskningscirkel utifrån gruppens fråga om ”pedagogiska utredningar”. 
Arbetet ingår inte i denna avhandling.6 Hösten 2003 träffades vi vid två 
tillfällen. Jag hade sammanställt en del av gruppens arbete och sökte 
respons på det skrivna. Vi diskuterade också gruppens tankar om att stå 
som medverkare med sina namn i avhandlingen. Några i gruppen efterlyste 
hela materialet för att ta ställning till frågan. Vi beslöt därför att arbeta med 
fingerade namn.  

 
 

                                              
4 Våra samtal och intervjuer genomförde vi mellan 1999-2003. Under utbildningstiden 
1999-2001 genomförde jag två intervjuomgångar. Vi träffades i cirkelsamtal vid fem 
tillfällen (två av dessa genomförde vi i halvgrupper). Samtliga träffar pågick två timmar.  
5 Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen avslutades våren 2001. Hösten och 
våren 2001/2002 träffades gruppen vid sju tillfällen. Varje cirkelträff pågick tre timmar. 
Hösten 2002 och våren 2003 träffades vi vid sju tillfällen (arbetet ingår inte i 
avhandlingen). Hösten 2003 diskuterade vi sammanställningen av vårt arbete vid två 
tillfällen under tre timmar vardera.  
6 Gruppen träffades vid sex tillfällen och diskuterade det valda området ”pedagogiska 
utredningar.” Arbetet finns dokumenterat i form av opublicerade minnesanteckningar.  
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1999-2000 Gruppen tillfrågas om delaktighet i avhandlingens övergripande 
områdesfråga. Den första intervjuomgången genomförs 1999. Deltagarna 
tillfällen vid fyra samtalsträffar i halvgrupper våren år 2000 och diskuterar 
bidrag från sina intervjuer. Samtidigt genomförs intervjuomgång två. 
  
2001-2002 Våren 2001 träffas gruppen och bidrar med tankar från intervju 
två. DELTA-utbildningen avslutas våren 2001. Hösten 2001 träffas gruppen 
vid tre tillfällen om vardera tre timmar. Samtalen utgick från frågan, hur blev 
det? Enkätfrågor förbereds utifrån gruppens erfarenheter från fältet. Våren 
2002 samlas deltagarna vid fyra träffar om vardera tre timmar. 
Utgångspunkten var temat ”tystnad” och utbildningskritiska frågor.  
 
2003-2004 Hösten 2003 och våren 2004 samlas gruppen vid sju tillfällen. 
Arbetet ingår inte i avhandlingen. Avsikten var också att kunna genomföra 
gemensamma läsningar av materialet. Gick inte att genomföra pga av mitt 
arbete med läsningar av politiska styrdokument 
 
Hösten 2003 sågs gruppen vid två tillfällen för genomläsning av mitt 
sammanställda material.  
 
2004-2007 Sammanställning och analysarbete 

 
Deltagarna har medverkat frivilligt. Under sin utbildningstid avsatte 
gruppen i någon mån studietid. Den största delen av tiden de medverkat i 
intervjuer och samtal har skett på icke finansierad tid. Under hela processen 
har gruppens deltagare fått utskrifter av våra bandade träffar och intervjuer. 
Under utbildningstiden yrkesarbetade samtliga i gruppen. Samtidigt stod 
deltagarna i familjesituationer med hemmaboende barn i olika åldrar. 
Gruppen levde konkret i Delta-utbildningens ”tre ben” genom, bearbetning 
av livshistorier, verksamheten och litteratur och teoribearbetning. För den 
här gruppen och i just detta sammanhang var min avsikt att använda både 
intervjuer och samtal för bearbetning av min övergripande forskningsfråga 
och gruppens valda frågor. Det blev vår huvudsysselsättning.  

 
Forskarroll och analysvägledning 
Jag har tillsammans med gruppens deltagare använt intervjuer, 
samtalsträffar, den fortlöpande yrkespraktiken och DELTAutbildningen till 
att tolka begrepp och förhålla oss kritiska till olika sammanhang. Det 
innebar att jag också medvetet tänkte och knöt an till utbildningens tre ben 
som analysverktyg. Samtidigt vill jag påpeka att jag, i det sammanhanget, 
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inte tagit något ”lärarutbildningsansvar” i den meningen att jag handledde 
gruppen när det gällde att koppla samman utbildningens särskilda innehåll 
och uppläggning.7 De ”tre benen” har jag använt för det innehåll som 
formulerats under cirkelträffarna. Min huvuduppgift har varit att lyssna. Ett 
lyssnande som kan beskrivas som passivt-aktivt. Passivt i bemärkelsen att 
jag var inställd på en återhållsamhet för att prioritera gruppens bidrag. 
Samtidigt med en pågående inre aktivitet som bearbetar och sorterar det 
lyssnade. Sådan aktivitet innebär för mig också att vara inställd på att ställa 
olika typer av frågor, återkoppla och sammanfatta. Frågor kan ställas både 
till enskilda personer som till gruppen som helhet. Frågorna har haft 
karaktären av att vara klargörande, utvecklande, utmanande och kritiskt 
granskande. Under våra träffar efter utbildningens slut reflekterade 
deltagarna över att de också börjat ställa frågor till varandra under träffarna.  
 
Utskrifter 
Alla intervjusamtal och träffar är inspelade och utskrivna. Varje deltagare 
har fått sina intervjuer och alla våra träffar utskrivna. Jag skickade det 
utskrivna material till alla inför våra träffar. Den första intervjuomgången 
skrevs ut av en professionellt anlitad person. Det blev ca 30-35 sidor per 
intervju. Jag lyssnade sedan på banden samtidigt som jag läste utskrifterna. 
Vid vårt andra intervjutillfälle skrev jag ut dem själv. Utskrifterna slutade 
på ca tjugo utskrivna sidor. Våra träffsamtal varade två timmar under 
utbildningstiden och tre timmar vid de tillfällen vi träffades efter 
utbildningen. Varje träffsamtal resulterade i ca femton utskrivna sidor. 
Inför våra träffar läste jag och sammanställde analyser. Jag inledde 
samtalen med att återge sammanfattningen muntligt. Vi inledde träffarna 
med återblick och efterlysning av särskilt angelägna frågor att 
problematisera från innehållet. Under pågående utbildningstid hade 
karaktären på våra samtal mer av en ”runda”.  

 

                                              
7 Min uppgift under DELTA-utbildningen var tudelad. Dels hade jag ett uppdrag som  
projektassistent, dels hade jag som lärare ett gruppansvar för en av utbildningens 
basgrupper. Jag tillhörde också utbildningsledningens arbetslag. Under avsnittet 
”gruppens forskningsprocess” har jag beskrivit min roll som deltagarorienterad forskare 
och inte som lärare, även om rollerna ibland låg varandra snubblande nära. 
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4. Vår process 
 
 
Nedan redovisar jag mina och gruppens olika val under vårt processarbete 
mellan åren 1999-2007. Det skildrar hur vi arbetat med studiens problem-
områden och övergripande frågeställning. Arbetet har jag delat upp i tre 
delar. Den första delen redogör för hur gruppen arbetade under tiden 
deltagarna genomgick sin påbyggnadsutbildning i specialpedagogik. 
Arbetet beskriver mina utgångspunkter för analysarbete och våra gemen-
samma analyser. Del två beskriver våra gemensamma samtalsträffar efter 
utbildningen och arbetet med temat ”tystnad” och gruppens gemensamma 
läsningar. Den avslutande delen redogör för mitt eget avslutande 
analysarbete och temabearbetning.  
 

Del 1. Vårt arbete under utbildningstiden 

År 1999 
Deltautbildningen startade hösten 1998. I januari 1999 presenterade jag 
forskningsområdet för de 14 förskollärare och en fritidspedagog som deltog 
i utbildningen.8 Jag berättade för dem om mina erfarenheter av forsknings-
cirklar och arbetet med studerandeintervjuer på institutionen för special-
pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm. De berörde tre områden: mina 
erfarenheter från forskningscirklar tillsammans med olika yrkesgrupper i ett 
arbetslag på en grundskola, reflektioner från förskollärare och pedagoger 
om sin specialpedagogiska påbyggnadsutbildning och min önskan att 
genomföra en deltagarorienterad studie. Efter att ha funderat ett par dagar 
tackade de alla ja till att diskutera och samtala om området förskole- och 
fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken.  

Mina förberedelser inför intervjuerna grundade sig på dels tidigare 
arbeten med fenomenologisk och kvalitativ forskningsansats och som 
cirkelledare för forskningscirklar (Siljehag, 1996, 1997, 1998), dels från 
intervjuer jag genomförde inom ramen för internt utvecklingsprojekt på 
Institutionen för specialpedagogik. Från arbetet med forskningscirklar 
kunde jag vila i erfarenheten att ”sitta på flera stolar samtidigt”. Min 
uppmärksamhet riktade sig mot deltagarnas frågor, i att belysa dessa och 
utkristallisera gemensamma problemställningar. Var och en i gruppen 
bidrog med innehåll de valt ut från intervjun vi genomförde tillsammans. I 

                                              
8 en av förskollärarna beslöt efter den första intervjuomgången att avstå från att 
medverka i gruppen. Från år 2000 var vi totalt 14 personer varav jag var en av dessa. 
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gruppträffarna under utbildningstiden resonerade vi kring dessa bidrag i 
mindre grupper. Deltagarna anknöt då och då till den pågående 
utbildningens innehåll. Rollen som ledare för en forskningscirkel och 
ledarskapet som lärarutbildare inom Deltautbildningen överensstämde av 
flera skäl. Deltautbildningens uppläggning byggde på flera års erfarenheter 
av forskningscirklar, dess teoretiska grund, syn på kunskap och människa. I 
den grupp som utgjorde Deltas utbildningsledning och som jag själv 
tillhörde arbetade vi efter samma grundläggande principer. Våra gemen-
samma diskussioner av läraruppdraget betydde att vi startade upp med och 
utgick från de studerandes egna livshistorier, deras pågående arbeten i olika 
verksamheter satt till teorier och litteratur. Tillsammans bildade de utbild-
ningens stomme och så kallade ”tre ben”. Dessa utgjordes av: livshistorie-
arbete, den egna verksamheten och kartläggningsarbeten samt litteratur och 
föreläsningar.  

 
En första analysbild – lek, lust och leva 
Under våren 1999 intervjuade jag de fjorton deltagarna. Vi träffades på 
utbildningsorten samtidigt som övriga studerande hade olika undervis-
ningspass. Varje intervjusamtal varade ca 1 ½ timme. Jag hade förberett tre 
områden som jag presenterade vid själva samtalstillfället. Dessa var: 
deltagarnas erfarenheter och minnen av yrket och utbildningstiden som 
förskollärare eller fritidspedagog, beskrivning av en dag på arbetet samt 
varför var och en sökt den specialpedagogiska utbildningen.9 Jag inledde 
intervjusamtalen med att påpeka mina förväntningar om ett öppet samtal 
och vilka områden jag förberett. Med samtalen ville jag stimulera 
deltagarna att med egna ord formulera historiska skeenden, den pågående 
verksamheten samt önskningar inför den framtida yrkespraktiken. Inom 
ramen för DelTA-utbildningen hade jag och deltagarna tagit del av 
litteratur som på olika sätt beskrev livshistoriearbete i utbildnings-
sammanhang (Bron-Wojciechowska, 1992; Dominicé, 1990; Ehn, 1992). 
Ett genomgående tema hos dessa forskare är betydelsen av att räkna med 
och starta upp utifrån deltagares livshistorier och minnen. Erfarenheter 
visar att vuxenlärande är djupt rotat i upplevelsen från den egna 
livshistorien. Arbetet med vuxna bör därför syfta till att öka medvetenheten 
om det de studerande redan kan, vet, vill och fantiserar om 
 

                                              
9 Ett avslutande område var hur deltagarna upplevt den pågående specialpedagogiska 
utbildningen. Det materialet har jag sorterat bort i denna avhandling. 
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to be more aware of what they already know, of the way they want to 
continue their education and what they hope to accomplich beyond the 
fantasies they have about their future. (Dominicé,1990, s 209)  

 
När jag lyssnade genom banden framträdde begreppen lek, lust och leva 
fram som något gemensamt. Jag skissade en stjärna. Varje person fick en 
egen stråle som innehöll sammanfattande erfarenhetsbegrepp från vars och 
ens intervju. Jag byggde på varje stråle med olika begrepp som 
representerade framtidstankar och önskningar. Tankarna handlade om såväl 
önskningar om utveckling som olika hinder och svårigheter. Nedan återger 
jag innehållet: 
 

Ameli, Talar om vikten att få möjlighet att växa som människa och att få 
uppleva solidaritet. Vill arbeta med begrepp som t ex sunt förnuft. Utveckla 
och förklara sig och inte bara tycka.  
Ann, Bruksmentalitet är konserverande. Erfarenhet av att utjämna egen 
identitet i arbetslag. ”Sänker sig själv”.  
Anneli, Som barnskötare på sjukhus botar man barn. I förskolan som 
barnskötare följer vi barnens utveckling. En dag på förskolan innehåller 
många avbrott, det splittrar leken. Skolan förväntar sig barn som oskrivna 
blad.  
Birgitta, Framhåller vikten av att se barn och ungas hela dag, vecka och 
detaljer. Poängterar vikten av ett arbeta med det konkreta samt organisation, 
system och struktur. I syfte att få vara den man är. Arbeta med ett vuxet 
förhållningssätt och vikten av att bekräfta föräldrar.  
Elin, Utgår som förskollärare från en helhet. Förskolepedagoger uppfattar 
stämningen i en grupp. Lärare utgår direkt från sitt ämne och genomgång. 
Tolvåringar i skolan älskar att leka i sexårslokalerna.  
Gunnel, Arbetar på barnskola. Det ställs för höga krav. Barnen blir 
uttråkade och tappar intresset. Erfarenheterna talar om olika syn på kunskap 
mellan lärare och förskollärare. Vill börja i en annan ände. Något som 
innebär start i det skapande, samtal och text. Viktigt att ta med förskolans 
kultur till skolan.  
Hillevi, I skolan tvärstannade samarbetet i arbetet som assistent. Utvald 
personal i sexårsgrupperna, skapar det skolpedagogik? 
Inger, Förskolepedagogik – skola och fritidpedagogik som samarbetar. 
Behövs specialgrupper då? 
Katrin, Erfarenhet av arbetslag innebär tajt arbete och av integration av barn 
med funktionshinder. Önskar utveckla pedagogiska samtal och pedagogik i 
större grupper. 
Kristina, Barn samverkar utan motstånd på en lekterapi. Vill arbeta med 
dokumentation och utveckla egen kunskap. Vill följa upp egen verksamhet 
och utveckla metodik. 
Lisa, Barnskola innebär arbete med olika pedagogiska yrken. Lärare har 
svårt att lämna sjuåringar till sexårsgruppen. Varför? Är drama kunskap? 
Sker en dominans av skolvillkor? 
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Magdalena, Har blivit inspirerad genom utbildningen att ta initiativ till 
pojk- och flickgrupper. Vill ändra miljön på förskolan. Utveckla arbetet 
tillsammans med kolleger.  
Mikaela, Fritidspedagogik innebär socialt arbete. Övar vi segregering i 
skolan? Hur ser lärarmedvetenheten ut om detta? 
Siv, Talar om sin erfarenhet av arbetslag och eget ansvar. Vill utjämna 
gammalt stadietänkande mot en flexibel praktik.  

 

En medforskargrupp – mot en deltagarorienterad 
forskningspraktik 
Mitt fortsatta arbete med intervjuerna betydde intensiv läsning. Jag läste 
dem flera gånger under hösten 1999. Med vilka ögon ska jag se, var en av 
alla frågor jag ställer mig. Vad är värt att veta? Vårt pågående arbete inom 
påbyggnadsutbildningen fick mig på andra tankar. Inom ramen för kursen i 
forskningsmetodik erbjöd jag deltagarna i gruppen att bearbeta intervjuerna 
kvalitativt. Nio deltagare i min forskargrupp valde att arbeta med de 
intervjuer som vi gjort tillsammans. Vid en gruppträff bidrog alla med 
funderingar från intervjuerna. Gruppens uppfattning av vad vi talat om 
under träffen samlade vi under temana, dialog, kontroll och påverkan. De 
granskade sedan en kamrats intervju utifrån våra valda teman. Jag var inte 
tillfreds med detta. Varför kunde de inte granska sin egen intervju istället 
för att analysera någon annans? Kanske var det själva 
utbildningssituationen som förledde mig. De skulle ju öva att analysera 
kvalitativt. Blev det för nära att analysera det egna? Jag ville ju ha 
medforskare som granskade och analyserade både sitt eget och varandras 
funderingar. Min egen reflektion kring gruppens arbete att analysera sina 
intervjuer gav mig anledning att stanna upp. Vad innebär deltagarorienterad 
forskning frågade jag mig. Vem/vilkas frågor ska arbetet handla om? Det 
blev centralt för mig att i detta skede av vår gemensamma undersökning 
utgå från gruppens frågor. Jag behövde hjälp för detta. Det etiska ansvaret 
innefattar alla led i forskningsprocessen som val av tema, situation, grupp 
som ska studeras, vilka metoder som bör användas, analyser, återföring och 
resultatredovisning. I en deltagarorienterad studie diskuteras dessa val 
kontinuerligt. De forskningsetiska reglerna kom därmed att att följa oss från 
början (HSFR, 1999). 

 
År 2000 

Fokus på deltagarnas bidrag 
I februari år 2000 träffades vi igen. Jag samtalade enskilt med alla fjorton 
deltagarna. Vi diskuterade deltagarorienterad forskning och jag redogjorde 
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för mina tankar att gå tillbaka ett par steg i mitt analysarbete för att ta in 
dem i arbetet. Ville de det och i så fall vad ville de välja att ta med sig från 
sin intervju och delge gruppen? Alla deltagare utom en person ville bidra 
med valda delar från intervjuerna och diskutera detta i samtalsform. 
Sammanlagt blev vi fjorton personer, tolv förskollärare, en fritidspedagog 
och jag själv. Under vårens träffar delade vi upp oss i två grupper. Jag 
mötte varje grupp vid två tillfällen. Varje träff varade två timmar. Jag 
använde bandspelare och skrev ut så noga jag kunde. Efter den första 
träffen beslöt vi att ses en gång till innan sommaruppehållet.  
 
Medforskargruppens bidrag från intervju 1 
När vi startade upp vårens samtalsträffar var tanken att utgå från gruppens 
valda bidrag från intervjuerna och några teman jag sammanställt från inter-
vjuerna. Vi var sammanlagt tretton personer. Ytterligare en person hade 
avsagt sig medverkan pga. föräldraledighet. Jag inledde första träffen med 
att beskriva följande områden: arbete i arbetslag, arbete med olika 
åldersgrupper (1–16 år), nystarter och utvecklingsprojekt, 
organisationsutveckling, egna val och omplaceringar, arbete med barn i 
behov av särskilt stöd, arbete som assistent med enskilda barn eller i grupp, 
arbete med förberedelser inom sjukvården, utvecklingspsykologi. Gruppen 
presenterade sina bidrag från sina intervjuer som de ansåg värdefulla att 
diskutera. Dessa var: 

 
• Erfarenheter av olika yrkesroller i förskola-skola. Vad betyder maktfrågor 

på en mindre ort.  
• Aktualisera våra kompetenser, modet att föra dialog med lärare. 
• Håller vi på att förlora det kollektiva ansvaret? Vad betyder det gemen-

samma? 
• Hur gör vi i vardagsarbetet för att synliggöra yrkesrollen? Lika värda men 

olika yrken i samma verksamhet, hur blir det i praktiken? Vad kan livs-
historier bidra med? 

• Att bli idiotförklarad fast man förstår språket men inte kan tala. 
Livshistoriens betydelse för mig som invandrare, vad innebär det? 

• Positiva och negativa erfarenheter av ”tvångsförflyttning”. Bidrag av nya 
insikter. 

• Olika åldrar i temagrupp inom skolans ram innebär svårigheter för lärare 
att möta olikheter i elevernas kunskapsutveckling. Hur hanterar vi svårig-
hetsstegring i åldersblandade grupper? 

• Är barnen i skolan för lärarens skull?  
• Olika bilder av kunskap i lågstadiet och förskolan, hur tänker vi? 
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• Ledningens betydelse för att stärka självkänslan? 
• Stödja och stötta föräldrar med specialpedagogiska barn. 

 

Problematisering av gruppens bidrag 
Vid våra träffar år 2000 bidrog jag med några artiklar som behandlade 
förskolans nya läroplan (Lpfö 98) och förskolläraryrkets professionalisering 
(Berntsson, 1999), perspektiv på integrerad förskola-skolaverksamhet 
(Davidsson, 1999) samt en utvärdering av samverkan skola-skolbarns-
omsorg i Gävle (Johansson, 1997). Gruppen tog också del av olika 
konferensbidrag jag skrev under utbildningsperioden. Jag beskrev vår 
grupps arbete med en deltagarorienterad forskningsansats och vårt gemen-
samma analysarbete. Deltagarna fick alla artiklarna och jag förde in dem i 
våra samtal. Gruppens respons på artiklarna var svag. Kanske bidrog den 
pågående utbildningssituationen till detta. De stod i pågående litteratur-
diskussioner, kartläggningsarbeten och skrivande. Jag själv riktade min 
uppmärksamhet mot och ville problematisera gruppens grundutbildning 
men gruppen var främst och helt naturligt inställd på att fundera över en 
blivande specialpedagogisk yrkespraktik. Var det kanske en bild för en 
traditionell syn på kunskap där man som ”elev” underordnar sig 
självklarheten att ett akademiskt sammanhang representerar ”någon” som 
”vet”? Deltagarna kom till utbildningen med förväntningar på att bli 
specialpedagoger, en kunskap som deltagarna skulle bli ”förmedlade”. En 
sådan syn på kunskap krockade med Deltautbildningens intention. Nedan 
återger jag några av de frågeställningar som föddes utifrån vår diskussion 
av gruppens intervjubidrag, tidigare analys och olika litteraturhänvisningar. 
 
Möten och dialog - på vems villkor? 
Ett område som vi i gruppen diskuterade var möten och dialog. Några av 
deltagarna menade att förskollärares och fritidspedagogers kunskaps-
områden fortfarande är ”vita fläckar” på kartan inom skolans värld. Har 
lärarna i grundskolan samma intresse som denna grupp att diskutera över 
gränserna, vem/vilka tolkar barn/elever i skolan, var några frågor som 
väcktes. Frågor uppstod på vems villkor barnen och de som förskollärare 
och fritidspedagoger befann sig i skolan. Ville skolans lärare ta del av en 
annan pedagogisk kunskapssyn?  
 
Om anpassning och motstånd 
Vem/vilkas kunskapsområde gäller i skolan? Har samverkan av barnskola, 
förskoleklass och förskollärares/fritidspedagogers närvaro i skolan lett till 
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en förändrad kunskapssyn som bygger på ett sammanförande av de olika 
pedagogiska traditionerna? I gruppen diskuterade vi också vad anpassning 
och motstånd kan innebära. Diskussionen gav anledning att tänka tillbaka 
på livshistorieminnen. Vilka perspektiv finner vi? I gruppen diskuterade vi 
om olika metoder att utvärdera tillsammans med barn. Hur vet vi om 
barnen anpassar sig eller när de svarar ärligt på våra frågor?  

 
Yrkespraktik med grund i ett helhetssynstänkande – vad innebär det? 
Hur ser en specialpedagogisk yrkesroll ut som bygger på deltagande och 
inflytande undrade vi i gruppen? Finns risken att hamna i en expertroll som 
gör oss till icke utbytbara? Vill vi det? Det uppstod en motsägelse i tanken 
att bli expert relaterat till gruppens yrkesbakgrund i ett helhetssyns-
tänkande. Hur och på vems villkor kom förskollärare och fritids-
pedagogerna till skolan? Fanns det en fråga efter denna kunskap? Fanns det 
frågor från skolan om specialpedagoger med förskole- och 
fritidspedagogisk bakgrund? 

Törs vi arbeta utan timplan, undrade någon när vi samtalade om möjlig-
heterna att utgå från flera olika sätt att se på kunskap. Vi ställde samma 
fråga inför den blivande yrkesrollen, törs vi vara breda och intresseinriktade 
i våra yrkesbeskrivningar? Eller ska vi arbeta för en yrkesroll som innehar 
en specifikt riktad kunskap? Leder detta till att vi som specialpedagoger 
skall kunna bistå med exakta och specifika svar? Vad ställer vi oss bakom 
och hur vill vi ha det? Är det hotande att utgå från barns och elevers 
intressen och önskningar? Är vi anpassade till statens och samhällets 
kontroll? Ska vi som specialpedagoger bli felsökare istället för resurs-
sökare? Kan olika svårigheter placeras i en enda liten person, var några av 
de frågor vi ställde vid gruppträffarna. 

 

Sökning av det förgivet tagna 
Under intervjuomgång två under våren 2000 arbetade vi med bidrag från de 
av gruppen skrivna livshistorierna inom ramen för Deltautbildningen. Här 
och där dök upp hänvisningar till den egna grundutbildningen och 
yrkespraktiken. Några av deltagarna hänvisade till betydelsen av vår grupp 
vad gällde att utgå från den egna grundprofessionen. Deltautbildningens 
första år innehöll bidrag från de studerande där de delgav olika livs- och 
yrkeserfarenheter som utbildningen bedömt hade relevans för kursen 
(Härnsten, 1999; Siljehag, 2001). År två fokuserade på handledning med 
utgångspunkt i de verksamheter de studerande verkade inom. Med barnet i 
centrum syftade det andra året att integrera utvecklingsarbete med åtgärds-
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program, handledning och utvärdering. Medforskargruppens totala 
kunskapspotential hade en hel del yrkespraktik inom utvecklingsarbete och 
av att själva fått handledning. Kanske bidrog både arbetet i vår grupp och 
utbildningen i sig till att flera i gruppen började ta med sig själva och sin 
yrkespraktik i problematiseringen av den nya rollen.  

Arbetet med att bearbeta aspekter och frågeställningar från den första 
intervjun i träffarna ledde till frågor om hur vi lär, på vems villkor och 
livshistoriens betydelse för detta. Erfarenheten fanns att samtal med barn 
och vuxna om olika händelser var viktiga för att komma till ett sådant 
medvetande. Hur leder vi kunskapen vidare? Hur går vi vidare från en 
sammanhangsförståelse till att nya frågor väcks? Vi beslöt att ägna 
intervjuomgång två till att gå ytterligare varv i de skrivna livshistorierna 
och andra minnen som dykt upp under utbildningstiden. Vilka värderingar 
och attityder formulerar vi och på vems villkor? Vad kopplar vi våra 
erfarenheter till, hur kan de förstås? Kunde sådan formulerad erfarenhet 
generera den typ av förståelse och näring som Karin Widerberg (1995) talar 
om? 
 
Intervjusamtal om livshistorier 
Inför intervjusamtalen hade jag åter läst allas skrivna livshistorier. Det var 
viktigt för mig att göra det möjligt för både mig och deltagarna att delta i ett 
pågående analys- och reflektionsarbete. Dominicé (1990) påtalar vikten av 
en kontinuerlig analys av de data som samlas in: 
 

The educational biography rejects the tradition of a research design in witch 
the phase content analysis is planned after collecting the date. 
Transformative research introduces a dynamics in which new hypotheses 
emerge and are enriched by their continuous discussion with the group. (s 
208)  

 
Han skriver vidare om hur en kritisk självreflektion väcks utifrån 
livshistorieskrivande, “participants became involved in the of critical self-
reflection as soon as they begin to raise questions about their first 
narrative.”(s 208). Dominicé sammanfattar sina metodtankar och slår fast 
betydelsen av reflektion snarare än orsak och verkan tänkande, 
“Conclusion: the methodology of educational biography belongs to a mode 
of reflection rather than to an if-then statement and proof.” (s 208). Min 
intention var att använda samtalet för en gemensam analys av vars och ens 
bidrag. Deltagarna hade förberett sig olika. Några hade läst sina livs-
historier och tagit ut vissa aspekter som de ansåg bidrog till vårt 
sammanhang. Någon hade svårt att peka på något specifikt. Jag ställde då 
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själv frågor från personens livshistoria som jag grunnat kring. Någon hade 
missförstått och istället läst den första intervjun. Samtalen fick karaktären 
av ett öppet resonemang där vi cirklade runt och utmanade cirklarna genom 
de bidrag vi intresserade oss för. Vi ”borrade” genom att vända och vrida 
på innehållet utifrån olika ingångar. Kunde vi finna olika bakgrunder till de 
olika tankar och funderingar som poppat upp under våra tidigare 
träffsamtal? Vad var värt att veta eller problematisera?  

Genomgående bidrog deltagarna med situationer som inneburit 
erfarenheter av både glädje, svårigheter och ibland smärta. Där fanns bidrag 
från yrkeslivet och det personligt upplevda utanför yrkesvardagen. Från 
yrkeslivet fanns t ex genomlevda erfarenheter av särskilt ansträngande 
arbetslag, utvecklingsarbete av inkluderingsfrågor, samarbete med olika 
lärarkategorier inom skolan, betydelsefulla och avskräckande förebilder 
från förskola och skola, funderingar över sociala och kulturella genus-
aspekter samt relationer och dess komplexitet i ett samhällssystem.  

Den egna barndomen, uppväxten och skoltiden representeras av t ex, 
egna och egna barns problematiska möten med förskola och skola, uppväxt 
inom särskilt knepiga familjeförhållanden, uppväxt i socialt rik och känslo-
mässig omgivning, skillnader mellan egna och andras definitioner av en 
själv och erfarenheten att verka som kontaktfamilj.  

Jag intresserade mig för att lyssna in valen av bidrag och ställa frågor om 
”det förgivet tagna.” Min uppmärksamhet riktade sig mot det som 
antyddes. Jag ställde frågor om olika val, om hur en person ansåg sig ha 
”hamnat” i en särskild framtagen situation. Min intention var att hålla fast 
vid, utveckla och utmana de olika bidragen. Min avsikt var att bredda 
deltagarnas bilder för att samtidigt kunna ställa frågor om bakomliggande 
påverkansfaktorer. Jag var intresserad av om vi kunde få syn på hur 
deltagarna tänkte om lärande, påverkan, kontroll, ideologiska och politiska 
frågor. Kunde vi göra oss medvetna om hur gruppens vardag på olika sätt 
står i förbindelse med ett samhällssystem?  

Jag använde mig också av våra olika roller för att ytterligare skapa och 
bygga upp en variation av de områden som togs upp. Gruppens potential 
innebar att jag kunde vända mig till, lyssna in och vara lyhörd för 
deltagarna både som förskollärare eller fritidspedagog, som förälder, som 
kvinna, som under- eller överordnad, som chef mm. Det inkluderade också 
mig själv, min pedagogiska tillhörighet och yrkeserfarenhet av special-
pedagogiskt arbete, som forskarstuderande och lärarutbildare inom 
akademin. I det samlade empiriska materialet finns exempel där deltagarna 
lägger fram exempel utifrån sin yrkesprofession, som förälder, som chef, 
minnen från olika perioder under uppväxten samt exempel på att vara 
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kvinna. Alvesson och Deetz (2000) menar att de varierande svaren kan ge 
ett rikt empiriskt material. Vissa av dessa kan vara särskilt betydelsefulla 
för en kritisk forskarblick, ”av dessa kan vissa vara särskilt informativa vad 
gäller konflikter, motsägelser och andra aspekter av intresse för den kritiska 
forskningen.” (s 220)  

I intervjusamtal och gruppträffar i kvalitativa sammanhang används den 
potential som finns att tillgå och det är individerna själva samt den samlade 
problematiserade kompetensen (Widerberg, 2002). Alvesson och Deetz 
(2000) menar att ”borra” innebär att forskaren får en vidgad lärdom om 
”forskningsobjektet” genom att forskaren hänvisar till deltagares olika 
bidrag samt bygger upp ett förtroende till de inblandade deltagarna. Det 
ökar möjligheten för ett öppet och tryggt klimat. Det skapar samtidigt 
underlag för att både känsligare och dolda aspekter kan komma upp på 
bordet, ”borrning är ett sätt att arbeta sig fram mot ett djupt tillträde i 
forskningsprocessen.”(s 219) Avsikten är att inte att komma åt människors 
genuina känslor eller att få de intervjuade att säga vissa saker. Borrningen 
avser dels skapa förtroende mellan intervjuare och den intervjuade dels lära 
mer om forskningsområdet. Ett klimat som möjliggör att motverka normer 
om vad som är acceptabelt att tala om i intervjusammanhanget., ”genom 
sådan borrning kan man så småningom utforska de ’djupare’ aspekterna av 
det fenomen man vill undersöka.”(a a s 219) I en kritisk forskningsansats 
kan det bidra till den kritiska fantasin och en förstärkning av möjligheterna 
att ge en föreställning om hur man kan förstå olika former av dominans 
(Alvesson & Deetz, 2002).  

 
Analys av insikter, lärdomar och frågor 
Karin Widerbergs avsikt att förstå erfarenhet och samtidigt ur denna 
förståelse skapa näring för vidare reflektion, förändring och handling ser 
jag som ett exempel på betydelsen av en variation av tolkningsmöjligheter, 
en kritisk fantasi med föresatsen att förändra, se alternativ till det som 
existerar. Den syftar till att få syn på och slå hål på den av Haug (1984) 
beskrivna ”herreväldekulturen” som innebär att någon överhet eller 
dominerande perspektiv närvarar dolt och osynligt i vårt språk och i vår 
vardag. Det kritiska momentet möjliggör att få syn på olika dominerande 
perspektiv och möta upp med andra närvarande och kanske omedvetna 
marginaliserade aspekter. Ett sådant arbete kan synliggöra och problema-
tisera olika relationer inom och mellan grupper i ett hierarkiskt system 
(Alvesson & Deetz, 2000). En viktig aspekt och avsikt med våra samtal var 
att närma oss ett medvetande om strukturella förhållanden och samtidigt 
stimulera våra egna möjligheter till att reflektera, påverka och handla.  
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Genomgående beskrev deltagarna ett många gånger mödosamt arbete 
men som givit olika styrkor och goda erfarenheter som deltagarna valde att 
verbalisera. Jag kunde bidra med att synliggöra olika kopplingar mellan de 
olika intervjusamtalen. Vissa områden och frågor diskuterades av flera 
deltagare men utifrån olika infallsvinklar. Kopplingarna erinrade om och 
hjälpte till att anknyta till hela vår grupps pågående arbete. Jag kunde säga 
”någon annan i gruppen tog upp en liknande situation och menade att….”.  

Med stöd av Alvesson och Deetz (2000) bearbetade jag innehållet i 
intervjuerna i syfte att skriva fram insikter, lärdomar och kritiska frågor. 
Jag inspirerades av författarnas beskrivning av kritisk forskning utifrån de 
tre elementen: tolkning som ger insikt, kritik som utforskar dominans och 
förtryck samt transformativ omvärdering som pekar på alternativa sätt att 
föreställa sig och förhålla sig till det som existerar. Grupps arbete övergick 
mer och mer till att problematisera förskolepedagogikens och fritids-
pedagogikens betydelse för specialpedagogiken. Det blev viktigt för mig att 
tolka och granska intervjusamtalen utifrån deltagarnas olika bidrag som vi 
bearbetade vid samtalsträffarna. Gruppens yrkespraktiker lät sig inte enkelt 
beskrivas vare sig muntligt eller skriftligt vilket också några i gruppen 
påtalat. Analysarbetet genomgick flera vändor, dels inom varje samtals-
intervju, dels fram och tillbaka genom alla intervjuerna flera gånger.  

Jag ville skriva fram bidragen vad som dolde sig bakom Vilka insikter 
kunde vi skönja, vilka motstånd, vilka motbilder såg vi, vad gjorde oss 
förvirrade,? Begreppet insikt stödjer sig på en kritisk hermeneutik och 
Foucaults arkeologi. Området kritik kan inte skiljas från insikt, ”i varje 
insikt ligger ett kritiskt element i den meningen att en tidigare förståelse 
åtminstone implicit kan betraktas som ofullständig. Kritiken bygger på 
insikt.” (Alvesson & Deetz, 2000, s 160) En kritisk hållning i Derridas och 
Foucaults mening innebär att rikta uppmärksamhet mot och ifrågasättande 
av framkonstruerade ”harmoniska” världsbilder och ”härskande” samhälls-
system som fortgår på någons villkor och med omedvetet eller medvetet 
stöd av samhällets individer. Aspekter av makt och kunskap pågår ständigt 
och syftet med en kritisk analys av dominanser i vardagen är att koppla en 
kritisk blick också mot samhällsvetenskapen (a.a). 

 
Formulering av tankereflektioner – ett led i en kollektiv process 
I det skede vi befann oss under år två (år 2000) fick analysen både en 
process- och en innehållsbetydelse med försök till granskande frågor. Min 
avsikt med samtalen var främst att få deltagarna att formulera egna tankar 
och upplevelser, att bli sina egna skulptörer och författare (Jfr Dominicé, 
1990; 2000). När jag granskade analysen framträdde tre områden: 
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bidragens innehåll, insikter och lärdomar samt framtagna frågor. I dessa 
områden framträdde hur reflektionsarbetet i våra samtal bidrog till 
tankerörelser som beskriver ett tänkande över det egna innehållsbidraget. 
Rörelsen kan framstå som subtil, som en nyans. Det var viktigt att skriva 
fram det sagda, hur vi i intervjusamtalen formulera och reflekterat det 
tänkta i ord och återigen reflektera utifrån andra infallsvinklar. Arbetet 
kräver koncentration och kreativitet både av den intervjuade och den som 
intervjuar. Nedan återger jag en framställning från analysarbetet av insikt, 
erfarenhet, lärdomar och frågor: 
 
 

Annelie ville poängtera vikten av sin uppväxt med särskilda personer som 
betytt mycket. Av sin farmor fick hon uppleva tid att få uppmärksamhet och 
bli lyssnad på. Hon lärde sig virka med farmor och med farfar fick hon hjälpa 
till med veden och vara sällskap på promenader. Omgivningen definierade 
Annelie som blyg. Själv uppfattade hon sig som ett aktivt barn som gjorde en 
massa hyss. Hon var tyst i klassrummet och pratade på rasterna. Andra 
förebilder var fröken på lågstadiet. Hon blev uppmärksammad och stolt för 
hon stöttat en pojke i klassen. Under samtalet minns hon också en 
geografilärare som använde tävlingslekar vid förhör. Det kanske inte var så 
roligt för de svagare eleverna var en tanke Annelie problematiserade. Frågan 
ledde till en fundering om hur åldersblandade grupper fungerar. När kan barn 
och elever fungera som drivkrafter och kulturbärare? När får de sin egen 
kunskapsnivå tillgodosedd var några avslutande frågor jag och Annelie 
problematiserade vid intervjutillfället. 

 
Med en deltagarorienterad forsningsansats såg jag de bearbetade bidragen 
som en helhet, som bidrag till ett gemensamt kollektivt arbete. Min 
ambition att vara deltagarnas bidrag trofast, tolka dem på olika sätt, vända 
och vrida på dominanser och förtryck samt vara lyhörd för deras och mina 
alternativa ingångar gav en bild av hur vi tillsammans befann oss mitt i en 
process.  
 
Erfarenhetslärande 
Vi kunde ännu inte riktigt koppla samman våra olika erfarenheter eller på 
ett medvetet sätt ta vägledning av olika teorier. Vår ambition var att 
formulera tankar, erfarenheter och reflektioner under en längre tid med 
avsikt att göra oss en bild av en ny yrkespraktik inom det special-
pedagogiska fältet. Analysen blev ytterligare ett bidrag på den vägen. Det 
gemensamma tankearbetet i samtalen och intervjuerna satte ord på våra 
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föreställningar, omvandlade vissa, möjliggjorde frågor och öppnade upp 
möjligheten att upptäcka alternativ till det förgivet tagna. Vi befann oss i 
processen och levde i vårt eget utforskande.  

Genom tillgången till den pågående Deltautbildningen och att jag själv 
deltog i forskarutbildningen var vi på god väg mot att också väcka våra 
erfarenheter med stöd av en teoretisk kunskap. Först då kunde vi tala om ett 
vetenskapligt erfarenhetslärande. Då är det också möjligt att se och förstå 
sammanhang mellan olika erfarenheter menar Egerbladh och Tiller (1998), 
”erfarenhetsanknytningen ökar den analytiska kraften och spänsten.”(s 
219). Anknytningen till den pågående Deltautbildningen gav självklara och 
naturliga möjligheter att knyta erfarenhetsarbetet till olika teoretiska 
perspektiv. Gruppens deltagare hänvisade då och då till olika litteratur eller 
skeenden i utbildningen. Det gjorde också jag. Men huvudsyftet med vår 
grupp var inte primärt att göra dessa kopplingar. Vår grupp arbetade med 
att formulera det vi redan hade med oss, att reflektera över det och med 
ytterligare funderingar hur denna framtagna komplexitet famnade ett 
specialpedagogiskt fält.  
 

Framtagna frågor från intervjusamtal två 
Jag återger nedan de frågor deltagarnas intervjusamtal genererade utifrån 
analysverktygen: innehåll, insikter och lärdomar. 

 
Gruppen har yrkespraktiska erfarenheter av att räkna med det gemensamma. 
Arbete i arbetslag, föräldragrupper och barngrupper beskriver såväl 
möjligheter som svårigheter. Är det kollektiv kunskap? Dialogen har 
betydelse i arbetet med grupper visar våra samtal. Hur går vi vidare utöver 
den gemensamma förståelsen, törs vi utmana det som framstår som 
samstämmighet? Är det hotfullt att särskilja alternativa tankar? Eller är det 
ett lärande? Kan vi identifiera yta och djup i dialogen?  

Hur arbetar och tänker vi om ett pedagogiskt innehåll i en skola för alla? 
Bland gruppens erfarenheter av grupparbete i arbetslag och barn- och 
elevgrupper finns erfarenheter av hur barn och elever med särskilda behov 
deltar i klassens gemensamma kreativt framställda kunskapsredovisningar. 
Kan en sådan process identifieras och följas med avsikt att nå ett 
gemensamt arbete där dialogen med alla inblandade granskar kritiskt 
insamlat material och lyfter frågor i ett lokalt nutidssammanhang? Vem 
eller vilkas bidrag innehåller en sådan redovisning och vilka frågor går att 
väcka som berör de som bidrar?  

Hur ser skolans syn på kunskap ut i förhållande till skapande och 
kreativa bearbetningar? I gruppen lever en förundran över att dessa inslag 
har svårt att få genomslag i skolvärlden. En väggutställning av elevernas 
dikter i skolans lokaler framkallade inte några reaktioner hos ett lärar-
kollegium. Varför får jag och eleverna ingen respons från kollegerna på vårt 
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arbete med dikter, undrar en av oss. Vad står det för? Vart tar våra 
livshistorier och sinnesbeskrivningar vägen i skolan? I gruppen finns 
funderingar över att vi tycks tala om två världar, en sinnlig utanför och en 
död innanför skolans väggar. Hur är det möjligt? Hur blir det när vi utgår 
från alla inblandade med uppmärksamheten riktad mot närhet och 
erfarenhet i förskola och skola? Mötet mellan våra institutioners 
yrkespraktiker och barn och föräldrar ställer frågor om på vems villkor alla 
deltar och vem eller vilkas verklighet som beskriver det pågående samtalet 
och arbetet? 

Vi konstaterar svårigheterna med att hamna i dilemman. Hur påverkar 
olika klasstillhörighet möjlighet till självförtroende och säkerhet i olika 
pedagogiska situationer? Från livshistorierna fanns exempel på hur 
omgivningen definierar barn och elever som t ex tysta och blyga flickor. 
Individerna själva var av en motsatt uppfattning. På vilka grunder tolkar och 
definierar vi barn och unga i vår yrkespraktik som specialpedagoger? Vems 
eller vilkas röster och perspektiv finns med? Varför blir vi tysta när vi har 
en annan uppfattning av oss själva? Vad, vem eller vilka tystar? Vad händer 
om olikheter och skillnader får verbaliseras och läggas på bordet för 
granskning? En pojke med särskilt stöd fick flerårigt stöd genom 
kontaktfamilj och medvetet arbete i hemfamilj och skola. Men kanske var 
det hans tvillingsyster som behövt det primära stödet. ”Men hon var ju så 
tyst.” Vi diskuterar på olika sätt vad enskilda och gemensamma livshistorier 
kan bidra med. Är det verkligen möjligt att mitt enskilda bidrag kan betyda 
något i ett större sammanhang, undrade en av oss. (från min 
analysbearbetning) 

 
Gruppen fick sina intervjusamtal utskrivna. Jag bad alla ta med reflektioner 
från intervjuerna inför vår sista träff under utbildningen. Den här gången 
träffades vi alla (tidigare i två halvgrupper). Deltagarna valde vad de ville 
ta in i gruppen utifrån sina läsningar av intervjusamtal två. Jag återger 
nedan var och ens bidrag. Vid tillfället saknades Hillevi. 
 

Amelie. Livshistorieskrivandet hade hjälpt till att förstå sig själv som 
invandrare. När är jag mig själv, var en fråga Amelie ställde. Vad är en 
relation? Allas livserfarenheter är livsviktiga. Amelie tyckte hon förändrats 
och kan lyssna mer. Hon behöver inte övertala eller övertyga andra. Språk, 
ord och tolkningar, vad är vad? 
Ann. Relationens betydelse för att lägga grunden för igenkännande. 
Birgitta. Vissa föräldrar har upplevt olust under sin skoltid. Det är minnen 
som gör sig påminda när de egna barnen kommer till skolan. Ett viktigt 
område att problematisera. Arbetet som kontaktfamilj innebar insikt av att 
”det lilla ger så mycket”. Ett genomtänkt och förberett bemötande i skolan 
har stor betydelse för föräldrar och barn. Förståelse är ett viktigt område. 
Varför är jag den jag är, var en fråga Birgitta ställde. 
Elin. Livshistorien hade synliggjort viktiga förebilder från förskolan och 
mellanstadiet. Vissa minnen beskrev en egen förmåga att lyssna. 
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Gunnel. Lyssna till varandra och bygga upp samtal i vuxengrupper och 
barngrupper. Resonera kring olika värdegrunder. All kunskap är viktig! 
Katrin. Erfarenhet av att arbeta med liten grupp med förskolebarn hade 
inneburit ett förebyggande inom ramen för den ordinarie gruppen. Att 
lämna en trygg hemlandsmiljö innebar att komma som helt okänd till en ny 
miljö. Att flytta till ett nytt land var förenat med svårigheter. 
Kristina. För ett utelämnat barn är alla positiva vuxenkontakter mycket 
viktiga även om de är korta. Från livshistoriearbetet fanns exempel på bety-
delsefulla och ansvarstagande lärare under skoltiden.  
Lisa. Betydelsen av arbetslag, barn och föräldrar. Möte mellan andras och 
mina erfarenheter bildar underlag för förståelse. 
Magdalena. Hur behandlas flickor och pojkar, de egna barnen och andras? 
Arbetslag kan gå i stå. Gammalt och nytt behöver mötas. Viktigt är att 
lyssna och delge. 
Mikaela. Temaarbete i historia på mellanstadiet hade givit upplevelse av 
ansvar hos elever. Något som också gett ringar på vattnet till föräldrarna. 
Arbetslagets pedagogiska diskussion och handledning i specialpedagogiska 
frågor möjliggjorde alternativa kunskapsformer. Den egna livshistorien 
verbaliserade betydelsen av ledarskap och lagarbete. Idrotten hade givit 
insikt i sådana kvaliteter. Möjligheten till flexibelt och alternativt tänkande 
har en grund i fritidspedagogiken.  
Siv. Viktigt att diskutera människosyn och barnsyn. Synliggöra kränkningar 
och vårt behov av att vara till lags.  
 

Detta var vår sista träff under utbildningstiden. Arbetet hittills har beskrivit 
gruppens olika bidrag, våra gemensamma analyser i intervjusamtal och 
träffar samt teorier som väglett mig och mitt analysarbete. Samman-
ställningen beskriver därmed en variation av problemställningar inför 
bearbetningen av frågan, hur blev det? 
 

Del 2. Vårt arbete efter utbildningen år 2001–2003 
Hur blev det? Det var min utgångsfråga när vi träffades första gången efter 
utbildningens slut. Vi träffades tre gånger under hösten. Varje tillfälle 
omfattade tre timmar. Under våren fördjupade vi arbetet vid ytterligare fyra 
träffar utifrån temat tystnad. Gruppen träffades på dagtid. Vid dessa 
tillfällen var vi mellan sju till åtta personer varje gång. Kristina beslöt att 
prioritera andra uppgifter under hösten och deltog vid en träff under våren 
2002. Deltagarna inledde det specialpedagogiska arbetet med besök i 
verksamheterna. Sammantaget representerade gruppen alla åldrar från 
förskolan till och med högstadiet. En person fortsatte sin påbörjade rektors-
tjänst. Fem av deltagarna arbetade kvar i sina tidigare skolområden men 
med specialpedagogiska tjänster. Resterande fem hade sökt sig till nya 
skolområden och specialpedagogiska tjänster. Hela gruppen hade förankrat 
sina uppdrag hos sin ledning. Alla utom en person förfogade över både 
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förskolegrupper och skolklasser. Vissa ansvarade enbart för högstadiedelen 
andra för de lägre åldrarna. Ett uppdrag inkluderade även handledning för 
dagbarnvårdare. Uppdragen varierade mycket vilket också gruppen 
påtalade vid våra inledande samtal hösten 2001.  
 
Gemensamt analysarbete 
Vårt gemensamma analysarbete innebar att lyssna till varandra, problema-
tisera, söka sammanhang och verbalisera svårigheter och hinder. Gruppens 
plattform bestod av vårt gemensamma samtal hittills, den pågående 
verksamheten och hänvisningar till olika teorier och litteratur. Det senare 
kunde vara dels från utbildningen dels nya läsningar som vi delgav 
varandra Jag lyssnade in vilka områden som var bekanta och vilka som var 
mindre kända som gruppen beskrev att de arbetade med. När några 
personer t ex beskrev att de arbetade med små grupper eller utvecklings-
arbete ställde jag klargörande och utvecklande frågor med avsikt att 
verbalisera en ny yrkespraktik. Jag uppmanade alla att ställa klargörande, 
utmanande och granskande frågor.  

Gruppen hade många frågor att ställa till varandra. Vår tid gick till att 
lyssna på hur var och en stod i början på ett arbete att formulera sitt 
uppdrag. Genom att ställa frågor om olika begrepp som gruppen formu-
lerade skapade vi ord för den pågående praktiken. Successivt kunde vi 
beskriva en specialpedagogisk yrkespraktik som formulerats av några 
förskollärare och fritidspedagoger. Men arbetet var i sin linda när den första 
terminen hade gått och erfarenheter gjorts av den nya yrkespraktiken. Mitt 
eget analysarbete av träffarna bestod av utskrifter av de bandade samtalen, 
sammanfattningar, tematiseringar utifrån kvalitativ praxis och sökning av 
frågor. Utskrifterna omfattade ca femton till tjugo sidor. De första två 
träffarna beskrev hur gruppen startat sina uppdrag med stöd av 
kartläggningsarbeten, presentationer och besök i grupper och klasser. Inför 
vårt andra samtal hade jag sammanställt några teman och skickat ut per 
mejl. Vid vårt tredje samtal talade vi om vilka bilder som framträdde efter 
att ha lyssnat och läst två samtal.  
 
Dominans av individperspektiv och kontroll 
Mot terminens slut fanns en mängd frågor och upplevelser. Hur går vi 
vidare, undrade jag. En påtaglig upplevelse i gruppen var hur starkt ett 
individperspektiv levde i verksamheterna. Perspektivet antyddes och 
visades på flera sätt inom olika verksamhetsnivåer av barnomsorgens och 
skolans organisation. En annan framträdande aspekt var upplevelsen av 
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kontroll. Det uppträdde i olika krav som formulerades av pedagoger och 
lärare inom de verksamheter gruppen representerade. Vi undrade över vad 
kraven stod för. Varifrån kom de, medverkade vi själva som pedagoger till 
dem, vilka var kraven som hade att göra med kommunala och politiska 
direktiv?  

Vi kunde skönja olika dilemman i rollen som specialpedagog utifrån 
gruppens bakgrund som förskollärare och fritidspedagoger. Det special-
pedagogiska uppdraget med fokus på barn i behov av särskilt stöd med ett 
strävandemål av inkluderingsarbete verkade vara som klippt och skuret för 
gruppen. Med en bakgrund av att stå i en verksamhet som såväl politiskt 
som pedagogiskt legitimerat en integration av barn i behov av särskilt stöd 
ställde vi i gruppen flera frågor vad gällde syn på kunskap, människa och 
samhälle under samtalen. Hur tänker politiker och medborgare i en 
kommun om det specialpedagogiska fältets avsikt och syfte? Hur vill vi 
som medborgare bemöta detta fält? Vad är vi som specialpedagoger 
beredda att skriva under med vårt namn, var några av frågorna som väcktes 
utifrån iakttagelser från fältet. Förskolans och fritidshemmens utveckling 
mot dels skolifiering dels barnpassning oroade gruppen. Skolan fick allt fler 
smågrupper med barn och elever som sorterades in under olika symtom. 
Vad går vi med på och vad säger vi nej till utifrån vår grupps tankar, var en 
fråga jag ställde till gruppen. Vi behöver kanske gå tillbaka till allt vi talat 
om för att än en gång fundera över vad vi brottats med, blev ytterligare en 
fråga. Vilka svårigheter beskriver vi? Jag gick igenom allt material än en 
gång. Området ”tystnad” och ett behov av att diskutera utbildningskritiska 
teorier framstod som viktiga inslag att diskutera. Vi beslöt att träffas vid 
fyra tillfällen våren 2002 och diskutera området tystnad. 

 
Fördjupad analys utifrån temat ”tystnad” 
På vems villkor verkar gruppen i sina verksamheter? Vems eller vilkas 
verklighet beskriver och problematiserar vår grupp? Hur ser deras plats ut i 
skolan? Hur tänker gruppen om de utbildningskritiska teorier som disku-
terades under utbildningen (t ex Persson, 1994). Har gruppen alltid känt sig 
hemma i förskole- och fritidspedagogiken?  

Inför vårens arbete gick jag tillbaka och granskade allt insamlat material, 
analyser och olika konferensbidrag jag skrivit. En genomgående och 
återkommande bild var engagemanget för det ”annorlunda” barnet, 
betydelsen av nätverk, möten och samtal. Men där fanns även deltagarnas 
uttryckta svårigheter med att nå fram med ett budskap. I vissa sammanhang 
fanns beskrivningar av att komma till korta, en känsla av oförklarliga stopp 
eller ”hit men inte längre.” I materialet fanns bilder från familjeliv, 
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utbildningstid och yrkesliv. Inte så sällan beskrev situationerna en frånvaro 
av att formulera upplevelser av upplevd underordning, olika motstånd eller 
alternativa tankar och handlingar. Det som framträdde var ”görandet”, det 
konkreta, det som går att visa, ställa ut i rummet, det ”ofarliga” skulle 
Frigga Haug ha sagt. Min tolkning var att det yttrade sig i konkret tystnad 
eller i oproblematiserade handlingar. Sådana handlingar som ibland innebär 
ett ”görande” med en omedveten inordning i en dominerande pedagogisk 
praktik eller ett förväntad synsätt av en genusordning samt en inordning i 
ett hierarkiskt system. Jag samlade exempel från intervjuer och träffar. 
Nedan återger jag dessa från mina analysanteckningar: 
 

En av oss fick ta ut några pojkar från samlingen för att de störde. Är det 
en form av tystnad? En annan blev tyst i skolans lärarlag. En person 
använde tystnad som motstånd efter att blivit kränkt av sin lärare på 
lågstadiet. Någon valde tystnaden som motstånd under sin tonårsperiod. 
En person beskrevs som tyst av lärarna men aktiv av den egna familjen. 
En annan blev tyst när hon idiotförklarades pga att inte kunna det 
svenska språket. Först på folkhögskolan fick en person bekräftelse på att 
hon kunde skriva. Någon vill formulera den egna yrkespraktiken för att 
kunna göra sig hörd. Vad kan den egna rösten betyda i ett större 
sammanhang, undrade en annan. Någon ”smyger” in det egna bidraget i 
ett arbetslag. Hur avspeglar sig detta på våra egna döttrar och söner 
undrar jag och en i gruppen vid ett intervjusamtal. Idag infinner sig en 
tystnad bland förskolepersonal i arbetet att integrera barn i grupperna. De 
har inget resursstöd från förvaltningen, framhåller en person. I en av 
träffarna problematiserar vi det självklara utifrån förgivet tagna 
hushållssysslor som skall utföras. Vem avgör när man är nyttig och 
behövd? Är vi lika nyttiga och behövda när vi gör det som inte förväntas 
av oss, t ex säger ifrån, säger nej eller gör motstånd?  

 
Med temat ”tystnad” ville jag utmana och problematisera det som tagits 
upp i samtal och intervjuer. En sådan kritisk tolkning bygger på två 
principiella fokus, ”den ena visar på källan till en viss förvrängd eller 
repressiv föreställning, medan den andra undersöker innehållet i 
föreställningen i fråga” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 212). Jag ville ha 
gruppens reaktioner och bearbetning av min tolkning. Om gruppen ville 
detsamma, hur kunde tystnaden förstås, beskrivas och förklaras utifrån 
deltagarnas bakgrund och inträde i nytt yrkespraktiskt fält? Min genomgång 
av materialet medförde samtidigt att mina teoretiska käpphästar återigen 
dök upp. Min egen forskarroll fick jag självgranska igen. Vad innebär det 
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att sträva mot en deltagarorienterad forskning? Hittills hade min 
huvudsysselsättning i gruppen varit lyssnandet. Vad karaktäriserade mitt 
lyssnande egentligen? Medveten om min egen makt i egenskap av forskare 
och lärarutbildare kanske mitt lyssnande omvandlades till styrning? Det jag 
lyssnande in, som vände i mig, tolkades av mig och min tillhörighet fick det 
egentligen något motstånd i gruppen? Kanske var det just därför dags att 
igen konfrontera gruppen med såväl mitt lyssnande som mina teoretiska 
vägledare. Alvessons och Sköldbergs beskrivning av kritisk trippel-
hermeneutik ser jag i det här skedet jag som ett sätt jag och gruppen använt 
oss av. Trippelhermeneutik bygger på en medvetenhet av såväl enkel som 
dubbel hermeneutik. Trippelhermeneutik innefattar en kritisk granskning av 
de strukturer, processer och innehåll som ”på olika sätt påverkar såväl 
undersökningssubjekten som forskarens sätt att till synes fritt tolka sin 
situation respektive undersökningstemat.” (s 221) 

 
Kan vi utmana ett dominerande individperspektiv? 
Min återblick och genomgång av materialet skapade underrubriker till 
temat ”tystnad”. Jag samlade citat under områdena barndom, uppväxt, 
skoltid, tidigare yrkespraktik och högre utbildning. Sammanställningen 
utgjorde vårt diskussionsunderlag. I ett utskick inför våra träffar under 
våren 2002 beskrev jag hur jag tolkat temat tystnad:  
  

Under arbetet som gått har jag hela tiden inspirerats av gruppens konkreta 
erfarenheter. Efter att kontinuerligt analyserat detta, vänt och vridit på 
gruppens frågeområden trädde det fram flera frågor som hade att göra med 
gruppens position i samhället, dvs ideolgiskt och politiskt. Som Widerberg 
(1995) skulle säga: hur kan vi förstå erfarenheter för att få syn på 
samhällsstrukturer som vi är en del av. Vad innebär att förstå och vill vi 
det? Haug (1984) skulle säga: Går vi i den härskande kulturens ledband? 
Kan vi öppna upp för ett hittills ”hårdnackat tigande?” Vill vi tränga bakom 
”harmonierna” som vi inte så sällan lägger fram som en strävan. I vems 
eller vilkas intressen påtalar vi vikten av harmonier? Ideologiska strävanden 
mellan samhällsklasser döljs genom att vi utgår och räknar med de 
strukturella konflikter som vi vet finns, skulle Oskar Negt (1991) ha sagt. 
Det handlar om att komma vidare från det individuellt upplevda till det 
intellektuellt, samhälleligt förklarbara och mer allmängiltiga. Vad är våra 
livshistorier, yrke- och utbildningsbakgrund rotade i för erfarenheter som 
gett upplevelser av att tystna eller att kunna bli lyssnad på?  

 
Med bakgrund av gruppens kunskaper om barnomsorgens och skolans olika 
kunskapstraditioner och historik ställde jag frågan om det är möjligt att 
samverka med avsikt att inkludera alla barn utan att föra upp frågor om syn 
på kunskap, människa och samhälle på det pedagogiska bordet. Styr-
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dokumenten för våra utbildningsinstitutioner talar om en skola för alla och 
arbete i arbetslag som ram för specialpedagogiskt arbete. Men svårigheter 
och hinder problematiseras inte i större omfattning. Är detta inte en bild av 
”harmoni” (Haug, 1985, 1987), undrade jag. Får vi en ökning av special-
pedagogiska barn genom att vi inte får legitimitet och resurser att synlig-
göra hindren? Skapar inte detta en risk för att konservera ett system var 
några av de frågor jag ställde vid vår första träff: 

 
Frågan är vems syn på barnet vi har? Vad har vi med oss från vår 
livshistoria och vad innebär samhällets syn på barnet? Jag tar upp detta nu 
för att det kan också vara en klassfråga i möten med kolleger. En klassfråga 
i den meningen att vi kommer från olika håll och bottnar i olika 
kunskapstraditioner. Skolans olika traditioner och barnomsorgen. I de olika 
möten som vi formulerat kan olika traditioner vara närvarande. Grund-
skolans läroplan kom 1962. Det var egentligen den första skolan då alla 
elever skulle in under samma tak mot att innan varit differentierade i inom 
folkskolan och läroverket. Som specialpedagoger vet vi ju även att där 
fanns också ytterligare en differentiering i form av sortering av särskilda 
barn. Min fundering i ett samhällsperspektiv är kan man samverka utan att 
diskutera hur man ser på kunskap, vad det är. För om man inte gör det och 
säger att nu ska vi ha arbetslag, då kan man ju från samhällets sida säga att 
vi har en grundskola vi har arbetslag och en skola för alla – men frågan är 
då om detta också är en bild av en ”harmoni”. Frågan är om man genom 
detta sätt istället bevarar de olika klass – traditionerna, frågan är om man 
inte segregerar istället för integrerar (genom att inte uttala detta). Man låter 
inte det komma fram. Att det leder till ett konserverande, att det blir fler 
specialpedagogiska barn (Eva, träff 1, vt-02) 

 
Min intention med att redogöra för teoretiska ingångar var att synliggöra 
dessa och mina föreställningar för gruppen. Frågan jag ställde var, ”så vad 
tänker ni nu när ni läst igenom de citat jag valt ut?”(träff 1, vt-02) Jag 
sammanfattade våra träffar vid varje träff. Vi reflekterade över innehållet 
med hänvisning till den pågående yrkespraktiken och olika spontana 
kunskapstillskott. Mitt egen analysarbete innebar dessutom en pågående 
tematisering och samlande av olika frågor som vi ställde. 

Våra samtal mynnande ut i en återblick över tankar om teman och vårt 
arbete tillsammans. Jag stod mitt i studier av historik och politiska styr-
dokument samt framskrivning av vårt arbete. Hos gruppen fanns en önskan 
att fortsätta samtalen. Vi beslöt att inför hösten sortera fram gruppens 
frågor och bearbeta dem i en forskningscirkel. Temat blev ”pedagogiska 
utredningar”. Arbetet låg utanför med avhandlingsarbetet och redovisas inte 
här. Vi träffades vid sju tillfällen under hösten och våren 2003. Min 
föresats var att under året få gruppen att respondera på sammanställningen 
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av vårt arbete. Det blev dock inte möjligt förrän hösten 2003. Vi planerade 
in ytterligare fem träffar för gemensam läsning. Det blev två. Därefter var 
jag tvungen att inse att jag behövde avsluta våra diskussioner. Jag hann helt 
enkelt inte sammansälla materialet till våra träffar och jag behövde 
avgränsa för min egen del.  

Vid dessa träffar resonerade vi om gruppens tankar att stå som 
medverkare till avhandlingen. Jag bad dem noga tänka igenom det hela, 
dess betydelse och konsekvenser för olika aspekter de tagit fram och 
därmed också ”tredje person”. Efter flera vändor beslöt vi att behålla 
fingerade namn på gruppen. Orsaken var framför allt att gruppen inte vid 
tidpunkten kunde se hela materialet sammanställt och klart.  

 

Del 3. Från empirinära mönster till teoretiska teman. 
Under år 2004 och fram till hösten 2007 har ajg arbetat med att reanalysera 
materialet. Jag inledde arbetet med att gå igenom hela materialet utifrån tre 
frågeställningar:  

• Hur formulerar gruppen förskolepedagogik och fritidspedagogik?  
• Hur formulerar gruppen specialpedagogik? 
• Hur ser krockarna ut med skolan?  

 
Om vi ska bedriva kvalitativ forskning av hög kvalitet behöver vi göra oss 
av med det positivistiska spöket, menar Karin Widerberg (2002). Den 
kvalitativa forskningen behöver genomlevas och bearbetas utifrån sina egna 
villkor. Mina sökningar grundade sig dels på gruppens gemensamma 
analyser i samtal och intervjuer, dels på mina egna genomgångar. Nu gick 
jag återigen igenom allt utifrån de tre frågorna. Jag arbetade mig 
sytematiskt fram med färgpennor. Jag skrev sammandrag och samlade citat. 
Olika röster är berikande att lyssna till. Jag fängslas av infallsvinklar och 
nyanser som träder fram. Dialoger i samtalsträffar och intervjuer tar flera 
vändor och personer tänker ibland högt. Det skapar cirkelresonemang som 
samtidigt kan innehålla avbrott i tanketrådar för att starta upp i en annan 
ände. I den här genomgången hade jag ju hjälp av alla tidigare läsningar 
men varje ny läsning genomförs med nya ögon och kräver därför sin 
särskilda fräschör.  

En av mina senare inspiratörer i såväl analys av innehåll som av teori-
vägledning är bell hooks. Hon beskriver analysarbetet som en möjlighet att 
vid varje ny designresa inta hållningen av en nyfiken och vetgirig 
upptäcktsresande utan förutbestämt mål, en kunskapsresa:  
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Don´t let design become routine. Begin each new design with an air of 
excitement, with the confidence that out of it will come a wholly new thing, 
not a made-over one. It is a life of discovery, discovery of your own nature 
and discovery of the nature of the universe. (hooks, 2004, s 72)  

 
Karin Widerberg (2002) poängterar just den kvalitativa forskningens arbete 
med analyser som ett särskilda bidrag för att som forskare kunna använda 
sig själv. Ett arbete som kan kännas både upphetsande, spännande och bidra 
till egen kunskapsutveckling, ”kvalitativ forskning är en chans att lära sig 
något om sig själv och andra. Frågan är bara om man vågar ta och använda 
sig av den chansen…”(s 31).  

 
Framställning av mönster 
Under min sammanställning malde samtidigt frågan i mitt huvud om vad 
detta handlar om? Successivt framträdde olika teman. Under våren och 
sommaren 2004 ordnade jag sammanhang och citat utifrån några 
temaområden samt underrubriker. Teman beskrev tre områden, värden och 
synsätt, förstå-granska-handla samt området bygga sociala relationer och 
utveckling. Till varje område samlade jag sammanhang och citat. Det var 
också förenat med olika val och funderingar huruvida vårt arbete med temat 
”tystnad” bäst kom till sin rätt. Gruppens bearbetning gav en dimension av 
djup till samtalen vi haft. Jag valde därför att låta dessa sammanhang och 
citat ingå under temaområdena. Arbetet hade karaktären av ett lyssnande 
och närhet till alla de röster som beskriver olika sammanhang och aspekter. 
Ta fram teman och underrubriker innebär att tänka sig olika bilder av att 
sila fram något. Det är tryggt att veta att allt blivit sorterat och behandlat. 
Jag befann mig i ett analysstadium där jag intog ett empirinära 
förhållningssätt. Det innebar att jag hämtade temaformuleringarna och 
underrubrikerna från det empiriska materialet (Widerberg, 2002).  

 

Frågor om ideologi, politisk styrning samt vetenskapligt synsätt 
Hösten 2004 och 2005 innebar arbete med historisk analys av barn i behov 
av särskilt stöd och specialpedagogik samt en sammanställning av gruppens 
process. Efter ett lässeminarium i januari 2005 riktade jag in arbetet mot 
studium av politiska styrdokument utifrån frågan: hur har området barn i 
behov av särskilt stöd behandlats inom barnomsorg och skolbarnsomsorg? 
Ytterligare en fråga var på vilka grunder förskollärare och fritidspedagoger 
fick tillträde till specialpedagogisk påbyggnadsutbildning? Fram till 1990 
hade enbart lärare behörighet till den dåvarande speciallärarutbildningen 
och dess inriktning mot grundskolan. Förskollärare och fritidspedagoger 
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hade tillträde till kurser som avsåg särskola och träningsskola. Seminariet 
väckte också frågor om betydelsen av så kallade förskoleteam, 
förskolepsykologer och resurspedagogernas arbete inom barnomsorg och 
skolbarnsomsorg. Segregerade förskolan också barn? Vilka synsätt byggde 
de handledning på som erbjöds förskolor och fritidshem.  

Jag sökte information och kunskap genom intervjuer, arkivstudier, 
läroplansläsningar, bibliotekssökningar och politiska styrdokument. År 
2005 ägnade jag till att förstå hur resurspedagoger kommit att bli hand-
ledare inom förskola och fritidshem. En viktig inspiration till sökningen var 
Elisabeth Frykhammar, fil.lic. i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Hon hade själv arbetat som resurspedagog under åttio- och nittiotalet. 
Frykhammars erfarenheter vittnade om ett viktigt utvecklingsarbete som 
genomfördes i Stockholmsområdet under en period av pågående utbyggnad 
av förskolor och fritidshem (E. Frykhammar, personlig kommunikation, 12 
januari, 2005). Det gav mig anledning att intervjua professorn i pedagogik 
Inge Johansson och besöka Barn och Ungdoms Psykiatrins historiska 
samlingar (BUP). Johansson arbetade under åttiotalet inom socialförvalt-
ningens Forsknings- och utvecklingsbyrå (FOU-byrån). Han följde på nära 
håll resurspedagogernas arbete (Wiklund & Johansson, 1987).  

BUP:s arkivansvarig Birgitta Nordengren hade själv arbetat med 
förskolebarn som ”slussats” ut från förskolegrupper till så kallade 
dagbehandlingsverksamhet. Hennes beskrivningar och hjälp att finna 
dokument om ”förskoleteamets” verksamhet och konsultation till 
förskolorna gav mig insikt i barnomsorgens egna ”smågrupper”(personlig 
dokumentation, april-maj, 2005). Kerstin Stenberg, f.d. prefekt för det 
specialpedagogiska påbyggnadsprogrammet i specialpedagogik vid Lärar-
högskolan i Stockholm och vid intervjutillfället verksam som utbildnings-
ansvarig för programmet, utvecklade mina frågor om förskollärarnas och 
fritidspedagogernas inträde och betydelse för utbildningen. Jag undrade 
över var den specialpedagogiska debatten förs idag och vad som styr 
förändringar i specialpedagogisk utbildning. Jag sökte också efter en bild 
av pågående skeenden inom systemet samt eventuella motkrafter.  

Intervjun med Kerstin Stenberg inspirerade mig att granska regerings-
propositioner med avsikt att se vad som låg bakom olika beslut om den 
specialpedagogiska funktionen. Statens offentliga utredningar (SOU) 
beskriver historik och underlag till regeringens propositioner. Men för att se 
vad som beslutades om ger propositioner svar på vad riksdagen tillstyrkt. 
Inför den nya specialpedagogiska utbildningen 1990 (som efterträdde den 
gamla speciallärarutbildningen) fanns tydliga framskrivningar i förarbetena 
om ett behov av specialpedagogens funktion och dess övergripande ansvar 
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för de arbetsenheter som SIA-utredningen skrev fram (1974). Någonstans 
försvann denna intention.  

Mina läsningar av styrdokument för barnomsorg och skolbarnsomsorg 
fokuserade på uppdraget vad gällde barn i behov av särskilt stöd. En 
alldeles särskild upptäckt vid lässeminariet var mitt eget tankesätt om 
området specialpedagogik. På något sätt hade det skuggat mitt eget 
förhållande till begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. Kanske var jag 
ideologiimpregnerad av barnomsorgens integrationssträvanden? Hur 
beskrev den politiska nivån området? Min avsikt var att få en bild av 
förskollärarnas och fritidspedagogernas uppdrag som specialpedagoger. 
Med vad och inom vilka områden skulle yrkesgruppen arbeta, vad var 
tanken med uppdraget, fanns det ett uppdrag? 

 
En pedagogisk och politisk analys 
På vems villkor formas dessa uppdrag och utifrån vilka underlag? Hur 
beskrivs funktionen förskollärare och fritidspedagoger som special-
pedagoger? För läsningen inspirerades jag av Eva- Mari Köhler och hennes 
analysangrepp. Hennes bidrag till barnmiljöutredningen (SOU, 1975:33) 
poängterade vikten att ställa barnfrågorna i ett politiskt och ett pedagogiskt 
perspektiv. Det kräver såväl en politisk som pedagogisk analys. Utan detta 
riskerar området att förenklas av personliga åsikter, menar Köhler och 
skriver senare i ”Blågul fostran” (1981), ”ett perspektivlöst förfaringssätt 
kan endast leda till att läsaren i bästa fall känner igen sig.” (s 24) Frågor om 
vems eller vilkas intressen som påverkar och styr måste närvara i en 
politisk analys av olika yrkesgruppers tankar och ageranden. En 
vetenskaplig pedagogisk analys måste därför hela tiden beröra också de 
politiska förhållandena. En pedagogisk analys innebär att granska det 
avsedda materialet utifrån frågan, på vems villkor? Avsikten är att blott-
lägga och avslöja bakomliggande intressen. En politisk analys, betyder att 
beskriva funktionen av något i ett samhälle (Köhler, 1975; 1981).  

 
Skapandet av teoretiska teman 
Hösten 2005 behövde också sammanställningen av medforskargruppens 
arbete granskas med nya teoretiska ögon. Jag utgick från min grovversion 
av kapitlet ”Vår process” som jag sammanställt till lässeminariet tidigare 
under året. Med de olika teoretiska vägledningar som jag beskrivit ovan 
sökte jag efter teman som ”talade om” det som vi arbetat med (Thurén, 
2006). Inom vetenskapen betyder det att som forskare kommentera, att 
redogöra för vad en berättelse eller ett innehåll handlar om. Vad har sagts, 
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vad har egentligen ”talats om”? Med ett kvalitativt angreppssätt har vi 
möjlighet att få syn på det bakomliggande, det som inte talas om. Det kan 
ibland vara ännu viktigare än det som sägs. För detta kan teman i mer 
teoretiska termer vara en hjälp. Karin Widerberg påminner om betydelsen 
av att få syn på en sådan ”tystnad”, och menar att ”materialet filtreras 
genom det teoretiska perspektiv och intresse man har. Det gör man för att 
få se vad som kan ges ett empiriskt innehåll, men också för att få syn på 
’tystnaden’.”(s 145) Den första bearbetningen formulerade temana, kön, 
pedagogik, syn på kunskap och människa, på vems villkor, makt och 
motmakt samt specialpedagogik som innehåll, verksamhet och organi-
sation. Utifrån ett maindmappingssystem samlade jag innehåll från den 
tidigare versionen jag presenterade vi lässeminariet 2005.  

 
Framställningen av temana 
Våren 2006 fick temana sin genomgång. Jag ville få rösterna att framträda, 
dominera i framställningen. Det var svårt. Hur skapar jag en helhets-
förståelse för läsaren som bygger på det gruppen upplevt som grupp, talat 
om, engagerat sig för, ställt frågor kring, känt smärta och glädje över? Den 
pågående vändningen mellan närhet och distans såväl i samtalsträffar som 
mellan dessa var ytterligare en viktig aspekt. Utgångspunkten för min 
framställning byggde på denna helhetsförståelse av materialet. Hur låter det 
sig göras? Varje temas underrubriker och citatens ordning i samband med 
varje tema kan beskrivas som symtomatisk på det tillstånd eller den 
verklighet som gruppen beskriver. Det innebär att där finns lösa 
tanketrådar, sammanhang och citat som beskriver såväl förståelse som 
oförståelse och reflekterande frågor. Därmed inte en bild av konsensus eller 
logik. Det är inte heller verkligheten menar Widerberg (2002), ”fragment, 
olika bilder, olika logiker och liknande kan mycket väl samsas inom en 
helhetsbild.”(s 151) Helhetsbilden kan innehålla och beskriva en mängd 
olika aspekter och bilder.  

 

Om ideologiimpregnering. 
I medforskargruppen hade vi vandrat fram och tillbaka, vänt och vridit på 
pedagogiska situationer från minnen, yrkesliv och litteratur. Mina läsningar 
av förarbeten, statens offentliga utredningar (SOU) och regerings-
propositioner från tidigt sjuttiotal fram till tvåtusentalet beskrev visionen 
om och av ett trettioårigt reformarbete och välfärdsbygge. 1968 års 
barnstugeutredningar och socialstyrelsens framskrivna pedagogiska pro-
gram för förskola och fritidshem genomsyras av en stark tro och vision av 



 65

verksamheternas betydelse för såväl barnen som deras föräldrar. Hur 
betydelsefull denna vision var ger den ovan nämnda barnmiljöutredningen 
exempel på. Där redovisades hur barnens levnadsvillkor hade förändrats 
och utvecklats. Rapporterna behandlade olika åtgärdsförslag inom 
områdena hälsa, utveckling och omvårdnad och hur tidens förändringar 
påverkade arbetsliv och barns levnadsvillkor. Trots flera författares 
beskrivna underlag och problematisering av svårigheter och hinder för den 
utveckling som motsvarade intentionerna med hela utredningen valde 
utredarna ta fram en annan bild i slutbetänkandet. Några småbarnsföräldrar 
ger i betänkandet sin vision av ett bättre samhälle. Sammantaget beskrevs 
ett samhälle med en livsmiljö präglat av värme och trygghet med 
samverkande människor både inom den privata sfären och inom arbetslivet. 
Ett samhälle som avsåg bryta anonymitet och isolering till förmån för ett 
upplevbart nära socialt nätverk. Det är barnens framtid och Sveriges ökade 
medvetenhet om solidaritet med såväl nationens som världens barn som 
står i centrum för utredarna i slutversionen. Det är för barnens skull som 
välfärdens resurser skall bidra till att utveckla en ny livsstil och nya tankar 
hos folket, ”det handlar om att synliggöra och medvetandegöra svårgrip-
bara problem genom att ompröva livsvärderingar, att söka en ny hållning 
till medmänniskorna, att finna en ny livsstil.” (SOU, 1979:41, s 9) 

Det låg något av ett guld- och sagoskimmer kring de visioner som 
beskrevs sammantaget i utredningarna. Det ideologiska budskapet om en 
förskola och skola för alla, utjämnande av livsvillkor och krav på 
kvalitetsgranskning upprepades med olika kraft och i olika ordalag i de 
förarbeten och regeringspropositioner jag studerade. Bilden av ett oupp-
nåeligt och omöjligt uppdrag inom såväl barnomsorg som skola fick mig att 
bokstavligt gråta och skratta samtidigt. Den påtagliga smärta jag upplevde 
särskilt vid läsningar av utredningarna för barnomsorg och fritidshem, 
erinrade om Susan Faludis beskrivning i ”Backlash. Kriget mot kvinnorna” 
(1992). Ett idogt arbete mot jämställdhet slog istället tillbaka på kvinnorna 
själva. Är förskollärare och fritidspedagoger på väg mot samma utveckling 
med rop på specialister för det som yrkesgruppen tidigare ansåg som friskt 
hos barn? Ska förskollärare och fritidspedagoger med förankring i 
förebyggande arbete bli de som skriver under på det ”sjuka” hos barn och 
unga, var frågor jag ställde i mitt analysarbete.  

Utredningarna beskrev en ny yrkespraktik mot barn och unga. Det nya 
uppdraget inom barnomsorg och skolbarnomsorg framställdes i form av en 
samhällsvision med patos, utvalda utvecklingsteorier och detaljbeskrivning 
av organisation och arkitektur för förskola och fritidshem. Den expan-
derande industrin under femtio- och sextiotalet behövde kvinnlig 
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arbetskraft. I mitten av sjuttiotalet är det de arbetsmarknadspolitiska argu-
menten som står i fokus för utbyggnaden av barn- och skolbarnsomsorgen. 
Förskolan framställs som den nya ”kyrkan mitt i byn”. Förskolan och 
fritidshemmen beskrivs och får en ställning av utomordentlig betydelse för 
föräldrar att ha förtroende för. Budskapet om allas lika värde och allas 
givna plats inom samhällssystemet blev förskolepedagogikens och 
fritidspedagogikens ledstjärna i de statliga utredningarna under senare 
delen av 1900-talet.  

Vår grupps arbete beskriver och formulerar denna vision men också 
svårigheter och krockar med ideologin om allas lika värde. När jag läste 
utredningarna och ”badade” i dessa ideologibeskrivningar upplevde jag en 
märklig upprymdhet. Det var som om gruppens beskrivna hinder bara 
försvann och allt blev möjligt att genomföra. En känsla av eufori! Denna 
känsla blev rejält naggad i kanten vid läsningen av styrdokumenten för 
verksamheterna under nittiotalet. Där beskrevs visserligen strävan om allas 
lika värde men samtidigt redogjordes för hur ekonomiska nedskärningar, 
aktuella vetenskapliga strömningar och olika syn på kunskap konkret 
påverkade barn och elever i verksamheternas praktik.  

Inför min läsning av de politiska styrdokumenten utgick jag från Köhlers 
analysfrågor, i vems intresse och på vems villkor beskrivs barn i behov av 
särskilt stöd samt området specialpedagogik. Jag behövde också skapa 
distans till utredningstexterna som på ett sätt handlade om för mig 
välbekanta institutioner och skeenden. En utmaning för varje forskare är att 
betrakta sina studieobjekt med fräscha ögon, skriver Alvesson och Deetz 
(2002). Ett sätt kan vara att tänka dialektiskt som innebär att vara i 
spänningsfältet mellan en praktik och alternativ till denna (a a) Vid min 
läsning hade jag vår grupps alla samtal och intervjuer inom mig. Dessa 
praktiknära samtal utgjorde spänningsfältet mellan styrdokumentens 
budskap och de verksamheter deltagarna representerade. Jag läste därför de 
politiska styrdokumenten med både en idealistisk eller snarare naiv blick 
och en med stöd av Köhlers kritiska analysfrågor.  

Vid mina läsningar framstod de ideologiska beskrivningar i styr-
dokumenten som en saga. Det överensstämmer också med Kennet 
Hultqvists (1990) beskrivning ”tjugonde århundradets barn” i hans 
avhandling om synen på förskolebarnet i statliga utredningar under 1900-
talet. I de förskoleprogram som föregick barnstugeutredningen och som han 
studerat kan synen på barnet läsas som en modern saga med barnet i 
huvudrollen och som aktör för det goda. Det är detta barn och det senare 
”barnet” som formuleras utifrån den socialvetenskapliga diskursen som jag 
möter i styrdokumenten från sjuttiotalet och framåt. Det Hultqvist ger vid 
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handen med sin studie är det faktum att trots 1900-talets skrivningar och 
utveckling av riktlinjer för barnomsorgen kvarstår en indirekt maktutövning 
i de pedagogiska programmen. Han framhåller risken med en sådan 
maktutövning som stöds av socialvetenskaplig teoribildning och som kan 
dölja denna makts närvaro inom institutioner: 

 
Den indirekta maktutövningen som utgör ett centralt inslag i 
förskoleprogrammen torde visserligen ha bidragit till att förmänskliga 
makten, men det rör sig likväl om makt. Risken eller fördelen, beroende på 
hur man ser det med denna sofistikerade maktutövning som beledsagas av 
socialvetenskaplig teoribildning, är att den bidrar till att dölja maktens när-
varo i olika institutionella sammanhang och till att beslöja möjligheten av 
att det bakom den demokratiska principen Omnium et singularum – en för 
alla och alla för en – eventuellt gäller andra ”lagar” (s 280) 

 
Ett sätt att obekantgöra det välkända exotiskt, menar Alvesson och Deetz 
(2002) och poängterar den kritiska forskningens pågående granskande 
blick, ”ett särskilt viktigt element i kritisk forskning är att inte se den 
sociala världen som självklar och bekant utan som ganska egendomlig”(s 
185). Jag valde att använda sagan om Törnrosa för att sätta in de för vår 
grupp kända styrdokumenten i ett annat sammanhang. Sagans centrala 
budskap, den hundraåriga sömnen symboliserade för mig den dolda 
maktutövning Hultqvist beskriver ovan. Den hundraåriga sömnen blev 
bilden för hur ideologibudskapen beslöjat vår grupps blick för hur 
samhälleliga strukturer konkret präglar deltagarnas institutionsvardag. Jag 
använde också sagan om Törnrosa för att få en bild av det totala arbete 
gruppen formulerat. Materialet var stort och jag såg inte skogen för alla 
träd. Detta menar Alvesson och Deetz (2002) tillhör en kvalitativ forskning 
där områdets komplexitet och detaljrikedom kan ta överhanden. Stödet av 
en metafor kan hjälpa att hålla arbetet samman: 
 

Fördelen med en metafor är att den fångar fantasin och tillhandahåller en 
sammanhängande bild som man kan hålla fast vid. Detta är viktigt i 
kvalitativ empirisk forskning, där det är lätt att gå vilse i komplexiteterna 
och detaljerna och dras in i de socialt dominerande kategorier, distinktioner 
och idéer som anammas inom området så att den kritiska känsligheten 
allvarligt försvagas.(s 193) 

 
Arbetet med sagan hjälpte mig ytterligare få syn på hur starkt ideologiska 
budskap påverkar och formar. Analysarbetet resulterade i ett avhandlings-
manus där styrdokument och tidigare forskning helt tog överhanden. Vår 
grupps arbete hamnade i skymundan trots en rik framställning av gruppens 
röster representerade i fem olika teman. Materialet blev också alldeles för 
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omfångsrikt. Jag insåg att gruppens röster hade tystnat i det Törnrosaslott 
jag skrivit fram. I slottets rum av tinnar och torn fanns min insamlade 
historik, forskning, teori och metodbeskrivning. Vår grupp förde viktiga 
samtal i slottets balsal. Men vad talade vi egentligen om och vad talade vi 
inte om blev viktiga frågor att synliggöra i den slutgiltiga analysen.  

Under 2007 återgick jag till de samhällskritiska texter som jag tog del av 
vid arbetets början. Jag visste nu vad ideologiimpregnering betydde och jag 
läste texterna med nya ögon. Det jag inte tidigare trodde berörde vår grupp 
eller som jag tagit för givet blev ställt i fokus för min analysblick när jag 
återigen gav gruppens röster prioritet. Med stöd av kritisk 
utbildningssociologi, utbildningsekonomi och ett filosofiskt perspektiv 
samt ett feministiskt historiematerialistiskt perspektiv bearbetade jag i 
slutskedet temana: syn på kunskap, människa och samhälle, 
specialpedagogik som organisation, verksamhet och innehåll samt temat 
kön. En bärande inspiration och drivkraft var för mig att dels vara nära 
gruppens röster, dels ta stöd av teoretiska aspekter som gav rösterna 
vägledning i tolkningsprocessen. Arbetet med att banta och skära rejält i 
materialet hjälpte till att synliggöra deltagarnas formulerade och 
problematiserade innehåll. Mitt slutliga analysarbete resulterade i en 
processliknande temabearbetning. De olika temana kan därför inte läsas 
skilda från varandra. Teoritillskotten bygger på varandra genom de olika 
temana.  

Innan jag presenterar dessa teman redogör jag för material som blev 
relevant i förhållande till gruppens arbete och frågor. I egenskap av 
deltagarorienterad forskare sökte jag kunskaper som kunde bidra till att 
belysa, fördjupa och förklara det innehåll vi arbetat med i gruppen. 
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5. Utredningsarbeten, forskning och andra 
undersökningar 
 
 
I kapitlet ”Vår process” beskriver jag vår grupps väg i en deltagarorienterad 
process. Deltagarnas olika innehållsbidrag från intervjuerna kom att styra 
innehållet i våra träffsamtal. Det innebar att min uppmärksamhet som 
forskare riktade sig i huvudsak till att lyssna in gruppen och fundera över 
vad en deltagarorienterad studie kunde innebära i praktiken. Jag nämnde i 
kapitlet att deltagarna svarade något mindre engagerat på mina bidrag av 
både mina egna och andras artiklar om förskollärarnas och fritidspeda-
gogernas uppdrag i förhållande till barn i behov av särskilt stöd. Vi befann 
oss samtidigt inom en påbyggnadsutbildning som avsåg utbilda deltagarna 
till specialpedagoger. Med en deltagarorienterad forskningsansats kan detta 
beskrivas som att vårt arbete utgick från där vi stod alla var och en. 
Gruppens sammansättning representerade våra resurser. Mitt arbete 
tillsammans med gruppen betydde att samla in, lyssna in, beskriva och 
ställa frågor om denna resurs. Arbetet med att samla in relevanta studier 
kom efterhand som gruppens samtal löpte under och efter utbildningstiden. 
Min forskarroll bestod i att så att säga gå gruppens ärenden. Gruppens 
redovisade samtal och intervjuer ledde mig till att söka information om hur 
den politiska styrningen beskrivit gruppens ansvar för barn i behov av 
särskilt stöd, riktlinjer och villkor för samgåendet mellan verksamheterna 
och skolan samt hur specialpedagogiken också kom att bli tillgänglig för 
gruppens grundkompetens inom skolans alla stadier. Mina egna förgivet 
taganden blev också uppenbara under insamlingen av utredningar och 
arkivsökningar. Den egentliga betydelsen och innebörden av (special)peda-
gogik som ideologi, vetenskap och praktik blev områden som successivt 
växte fram. En process som utmanade mina tidigare föreställningar om vårt 
utbildningssystem och dess avsikter som helhet. Detta kapitel kan därför 
läsas som en redogörelse för min process som gått parallellt med gruppens 
samtal och innehåll.  

Kapitlet redogör för politiska styrdokument, forskning och under-
sökningar som är relevant för mötet mellan förskole- och fritidspedagogik 
och skolan. Redovisningen begränsas till att ta upp de aspekter som berör 
barn och elever i behov av särskilt stöd. Begränsningen har varit svår 
eftersom området kräver belysning utifrån flera olika perspektiv som 
synliggör omgivningens betydelse. Min läsning har därför uppmärksammat 
vad som i utredningar, forskning och undersökningar uttryckts som särskilt 
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angeläget för barn och elever i behov av särskilt stöd. I styrdokument har 
jag sökt efter barn- och skolbarnsomsorgens riktlinjer för barn i behov av 
särskilt stöd. Denna del återges kort inledningsvis för att senare breddas 
och fördjupat i tema 1.10 Jag återger hur det specialpedagogiska uppdraget 
växte fram och statens skrivningar om samgåendet. Den forskning som tas 
upp problematiserar den specialpedagogiska yrkespraktiken, synsätt på 
barn och elever i behov av särskilt stöd samt särskilda iakttagelser av 
samgåendet av de olika verksamheterna. Kapitlet avslutas med en belys-
ning av hur olika synsätt inom ideologi och vetenskap påverkar praktiken. 
 

Utredningar  

Förskole- och fritidspedagogikens uppdrag för barn i behov av 
särskilt stöd 
Idag ingår förskolan och fritidshemmen i ett samlat utbildningssystem. 
Bägge verksamheterna ses som betydande för att medverka till och lägga 
grunden för ett livslångt lärande (Skolverket, 2004). Betoningen på lärande 
kom med läroplanen för förskolan 1998. Skolverket fick i uppdrag att 
utforma allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 1999). Fritidshemmen 
ansvarar för att ta stöd av skolans läroplan och de allmänna råden och 
samverka med förskoleklassen och skolan. Styrdokumentens skrivningar 
och syn på barn och elever i behov av särskilt stöd återkommer jag till i 
kapitlet ”Syn på kunskap, människa och samhälle”.  

Förskolan och fritidshemmets historia kom tidigt att identifieras som en 
socialpolitisk fråga. Synen på barn bygger i huvudsak på barn- och 
utvecklingspsykologisk teoribildning. Denna syn har rötter så långt tillbaka 
som till 1700- och 1800-talet. Då formulerades nya tankar om barnet som 
sedan omformulerades under 1930-talet då den sociala välfärden började 
byggas upp (SOU, 1997: 157). Bägge verksamheterna har rötter i ett 
bildningsideal och 1900-talets särskilda omvandling genom industriali-
seringen med stora omflyttningar som konsekvens. Barn och ungas olika 
livsvillkor kom därmed att utgöra ett ansvarsområde för verksamheterna i 
1968 års barnstugeutredningar och de senare av Socialstyrelsen 
framskrivna pedagogiska programmen och läroplanen Lpfö 98 (Skolverket, 
1999; SoS, 1987:3; SoS, 1988:7;Torstenson-Ed & Johansson, 2000;). 
Verksamheternas betydelse att verka för att skapa likvärdiga livsvillkor 
betonas genomgående och upprepas i Skolverkets första nationella 

                                              
10 Se kapitlet ”Syn på kunskap, människa och samhälle.” 
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utvärdering av förskolan efter reformen 1998. Där framhålls dessutom att 
detta ansvar ökar: 
 

Förskolans betydelse för att forma barns livsvillkor ökar och därför är det 
väsentligt att fördjupa kunskapen om hur förskolan utvecklas och förändras 
i reformens kölvatten. (Skolverket, 2004, 9) 
 

Utvärderingen belyser förskolornas möjligheter att anpassa verksamheten 
utifrån varje barns behov och förutsättningar, stödet till familjer samt hur 
verksamheten tillgodoser barn i behov av särskilt stöd. Idag står verksam-
heterna inför regeringens granskning och bedömning om nuvarande mål- 
och resultatsystem fungerar. I utredningen ”Tydligare mål och kunskaps-
krav i grundskolan” (SOU 2007:28) behandlas också förskoleklassen och 
fritidshemmets verksamheter. Sakkunnig bedömer ett behov av att tydlig-
göra styrningen av förskoleklassen. Detta motiveras med verksamhetens 
betydelse för grundskolan: 
 

Mot bakgrund av förskoleklassens betydelse som ett inledande steg till 
grundskolan och då i princip alla barn går i förskoleklassen, är det enligt 
min uppfattning inte orimligt med en tydligare målstyrning av skolformen. 
(SOU, 2007:28, s 309) 
 

Fritidshemmets situation skiljer sig från övriga genom att den inte anses ha 
utbildningsmål på samma sätt som förskoleklassen: 
 

Fritidshemmet skall i första hand ge barnen en meningsfull fritid och stöd i 
deras utveckling. I det sammanhanget kan fritidshemmet även ge ett stöd i 
den kunskapsutveckling som är skolans mål, men huvuduppgiften är en 
annan än kunskapsuppdraget. (a a s 309) 
 

Ökad tydlighet syftar till att bättre kunna utvärdera verksamheternas 
kvalitet och resultat. För detta krävs en bedömning som avgör behovet av 
att producera särskilda skrivningar för förskoleklassen och fritidshemmets 
uppdrag, syfte och innehåll, framhåller utredningens utredare.  

Med denna inledande och korta översikt av gruppens ursprungliga 
områdestillhörighet redogör jag nedan för det specialpedagogiska 
uppdraget uppkomst. Tonvikten ligger på förarbeten inför den nya 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen 1990, revideringar av lärar-
utbildningen och samgåendet mellan förskola, fritidshem och skola. Det är 
denna utveckling tillsammans med förskole- och fritidspedagogiken som 
utgör bakgrunden till den specialpedagogiska examensordning vi har idag 
och vars uppdrag vänder sig till alla nivåer inom vårt utbildningssystem. 
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Det specialpedagogiska uppdragets bakgrund 
Den tidiga historiken av skolans historia och hur denna gjorde åtskillnad 
mellan olika barn har beskrivits av flera författare och forskare (Bladini, 
1990; Helldin 1997; Stukát & Bladini, 1986; Åkerman & Strinnholm, 
1997). Niels Egelund, Peder Haug och Bengt Persson (2006) behahandlar 
också temat på ett förtjänstfullt sätt i ett skandinaviskt perspektiv. 
Sammantaget ger forskarna en rik bild och en mycket intressant läsning av 
1900-talets tidiga början av ett icke-differentierande skolsystem som senare 
med stöd av psykologin som en ny vetenskap utvecklades till ett system av 
indelade grupper med elever som testats och diagnostiserats. Jag begränsar 
redovisningen till att behandla tiden från det att reformen om en skola för 
alla genom grundskolan 1962 skulle sjösättas.  

I slutet på 1950-talet infördes restriktioner som avsåg begränsa den 
specialundervisning växte fram i de olika smågrupperna. Trots detta fort-
satte sakkunniga i 1957 års skolberedning att förespråka en special-
undervisning som avskilde elever från den ordinarie verksamheten (Bladini, 
1990). Läroplanen 1962 introducerade en odifferentierad grundskola 
samtidigt som den innehöll det mest differentierade system av såväl 
specialklasser som olika former för särskild specialundervisning. Det gav 
staten anledning att anordna utbildning för speciallärare (Stukát & Bladini, 
1986). Organisationen av specialundervisning växte och fick stark kritik.  
I läroplanen Lgr 69 förespråkas de nya skolpsykologernas betydelse i 
skolan för observationer och utredningar av elever. Samtidigt ökade de så 
kallade skolomogna eleverna i antal (Åkerman & Strinnholm, 1997). 

Forskningsrapporter och utvärderingar visade att effekterna av special-
undervisningen inte blev vad som förväntades. Trots generösa bidrag 
lyckades man inte uppnå en tillfredställd miljö för eleverna. Såväl metoder 
som elevsyn ifrågasattes i förhållande till en läroplan om en skola för alla. 
Det ansågs rimma dåligt med en demokratiserande skola (Callewaert & 
Nilsson, 1977; Bladini, 1990; Åkerman & Strinnholm, 1997). Utredningen 
Skolans Inre Arbete (SIA) problematiserade elever i behov av särskilt stöd 
med stöd av ett sociologiskt – ekologiskt synsätt (SOU, 1974:53). Med SIA 
startade ett genomgripande och radikalt förändringsarbete. Fokus riktades 
nu mot att undvika differentiering av eleverna och i stället problematisera 
skolan som en samhällsinstitution med så kallade ”undervisnings-
svårigheter”. Bladini (1990) påpekar samtidigt SIA-utredningens 
motsägelsefulla skrivningar om att en individuell differentiering skulle 
kunna genomföras för grupper av underpresterande elever. Med arbetslaget 
i centrum vill SIA förändra klassrumstänkande och ett traditionellt sätt att 
undervisa.  



 73

SIA markerade samtidigt en viktig skillnad mellan specialundervisning 
och specialpedagogik. Specialundervisning likställdes med ett annat namn 
för resurstimmar, ett uttryck för en organisationsform. SIA-utredarna 
eftersökte med begreppet specialpedagogik kvalitativa aspekter som 
överensstämde med en helhetssyn. Specialpedagogiska insatser och arbets-
sätt skulle inriktas mot hela skolans arbete.11 Specialpedagogik sågs inte 
som en annorlunda pedagogik. I stället framfördes reflektion och ett 
vidareutvecklande av allmänna pedagogiska teorier som ett viktigt arbete 
för att tillgodose och utveckla olika typer av stöd. (Bladini, 1990; Åkerman 
& Strinnholm, 1997).  

I regeringspropositionen (1978/79:180) inför den nya läroplanen 1980 
talade man om elevernas möjligheter till olika intresseval som ett uttryck 
för att öka det lokala engagemanget. Föredragande statsrådet Rhode 
påpekar betydelsen av elevmedverkan för att skolan skall upplevas positiv 
och angelägen för eleverna och samtidigt utvecklar dem personligt (a a). 
För elever i behov av särskilt stöd innebar detta synsätt en skrivning om 
”anpassad studiegång”. Det innebar att se elevens behov pågående under 
skoltiden. Man påtalar också betydelsen av samverkan med förskola och 
fritidshem för en vidgad pedagogisk syn. Den kommande läroplanen Lgr 80 
fick också stark kritik. Kritiken gällde läroplansskrivningar om en 
gemensam och solidarisk skola med en målstyrning som samtidigt hade ett 
intresse av att sortera elever genom betyg. Skolöverstyrelsens utredningar 
och forskning visade att uttagna elever sällan nådde en genomsnittsnivå. 
Samtidigt riktades sällan någon uppmärksamhet eller diskussion om 
undervisningen och dess utvecklingsbehov. Barn och elevers symtom 
tolkades också olika av personalen i olika klasser (Bladini, 1990; Eklind & 
Wennbo, 1986; Emanuelsson, 1983; SOU, 1983:63)  

Inför den nya lärarutbildningen diskuterade regeringen skolans utveck-
ling och styrning (1988/89:4). Ett viktigt utvecklingsarbete som senare kom 
att ingå i specialpedagogens uppdrag var regeringens satsning på tre styr-
dokument för skolorganisationens tre politiska nivåer, den nationella, den 
kommunala och skolnivån. Tanken med måldokument för de olika nivåerna 
var att skapa underlag för bättre utvärdering och uppföljning. I regerings-
propositionen påtalas den svenska skolans svaga tradition att utvärdera 
verksamheten inom de tre nivåerna. Förändringsarbete behöver underlag 
vilket var avsikten med behovet att utvärdera (a a).  

                                              
11 Den sociologiska - ekologiska synen påtalades också samtidigt i utredningen för ny 
lärarutbildning LUT 74 och i påbyggnadsutbildningen för speciallärare (SOU, 1978:86).  
I LUT 74 formulerade en syn på specialpedagogik där all personal uppmanades att ta 
ansvar för arbetet. 
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Specialpedagogik med fokus på kunskapssyn, människosyn 
och samhälle 
Mot bakgrund i de ovan redovisade tankarna om skolans framtid disku-
terade statsrådet Göransson en förbättrad specialpedagogisk påbyggnads-
utbildning (reg.prop.,1988/89:4). Regeringen hade gett två utredare 
uppdraget att bearbeta Ingemar Emanuelssons kunskapsöversikt av elever 
med svårigheter till Skolöverstyrelsen (1983) och Utbildnings- och 
högskoleämbetets (UHÄ) förslag till ny speciallärarutbildning. Utredarna 
(Eklund & Wennbo, 1986) pekade på betydelsen av specialpedagogisk 
kompetens inom såväl barnomsorg som skola. Specialpedagogisk 
kompetens utgår från ett helhetsperspektiv som enligt författarna innebär ett 
långsiktigt arbete utifrån barn och elevers utveckling och verksamheternas 
mål. Man betonade att tester tenderade att understryka individens så kallade 
svaga sidor och rekommendera att rikta uppmärksamheten mot de starka 
sidorna. Särskilda undervisningsgrupper kunde endast inrättas i nödfall.  
 
Efterlysning av specialpedagogiskt ledarskap 
I arbetet med åtgärdsprogram och utvärderingsarbete poängterade Eklind 
och Wennbo vikten av ett analysarbete utifrån perspektiven klass/grupp, 
miljö och arbetslag. Utifrån sin sammanställning efterlyste också 
författarna en pedagogisk resurs till skolan som man ansåg saknades. Man 
framhöll att ett specialpedagogiskt ledarskap inom arbetsenheterna behövde 
tillföras som drivkraft för en specialpedagogisk kunskapsbildning. 
Författarna såg skolans tradition och historia som ett hinder vad gällde 
synen på såväl orsaker till som åtgärder av elevers svårigheter. Både grund-
skolans lärare och barnomsorgens personal behövde en fördjupad 
specialpedagogisk utbildning. För att motverka fokus på den specialisering 
som karaktäriserat specialundervisningen innebar ett specialpedagogiskt 
fokus att rikta uppmärksamheten mot frågor som rörde människosyn, 
utvecklingsteoretiska aspekter samt syn på kunskap. Eklind och Wennbo 
påtalar särskilt förskollärarna med specialpedagogisk påbyggnad och deras 
erfarenheter av pedagogiskt stöd. Vid denna tid gavs stödet i första hand 
från organisationer utanför förskolan t ex, från habilitering, via länsskol-
nämndens förskolekonsulter, från särskilda resurscentra och regions-
institutioner. Det var specificerade kunskaper om syn, hörsel, rörelse och 
funktionshinder. Insatserna riktade sig till både barn, föräldrar och 
personal. Mot bakgrund i att förskolans organisation med förturer för barn 
och familjer i behov av stöd och stimulans föreslog utredarna förskollärare 
med specialpedagogisk kompetens inom varje förskoleenhet. Inom skolan 



 75

behövde främst den pedagogiska verksamheten utvecklas. Utredarna 
pekade på flera arbetsuppgifter som speciallärarna utförde som ansågs 
tillhöra läraruppdraget. Man menade att det inte fanns några tungt vägande 
skäl för speciallärartjänster i skolan. I stället tolkade man skolans behov 
som ”en väl integrerad djup och bred kunskap inom olika kunskaps-
områden som benämns specialpedagogik i skolan.”(Eklind & Wennbo, 
1986, s 62) 
 
Nej till specialpedagogiskt ledarskap 
Regeringen mötte upp förslaget utom på en punkt. Det specialpedagogiska 
ledarskapet kunde inte motiveras utifrån remissvaren ansåg statsrådet 
Göransson i sin proposition. Han motiverade detta med att alla lärares 
kunskaper i specialpedagogik skulle finnas i arbetsenheterna. En sådan 
kompetens krävdes för att utveckla den reguljära undervisningen och 
motverka specialundervisning som recept att lösa skolans problem. I arbets-
enheterna skulle också särskild specialpedagog finnas med särskilda 
kunskaper. Statsrådet poängterade vinsten med arbetsenheternas samlade 
kompetens och dess betydelse för planering och underlag av den 
specialpedagogiska kompetensen (reg. prop., 1988/89:4).  

Den nya specialpedagogutbildningen beslöts bli en så kallad påbygg-
nadsutbildning. Den skulle bygga på tankegångarna från de olika 
grundutbildningarna för barnomsorgen och skolan. Till att börja med 
krävdes också 5 års yrkeslivserfarenhet (det blev senare 3 år). Utredarnas 
förslag om 60 poängs utbildning för grundskollärare och 40 poäng för 
barnomsorgspersonal och gymnasielärare antogs också. Förskollärare och 
fritidspedagoger opponerade sig med motivationen att påbudet om sam-
verkan mellan de olika traditionerna också krävde samma utbildnings-
upplägg som lärarna i grundskolan.  

I ett protokoll från dåvarande Institutionen för Specialpedagogik vid 
Lärarhögskolan i Stockholm (Specialpedagogiska arkivet, 1993) beslöts att 
genomföra en för alla överensstämmande specialpedagogisk påbyggnads-
utbildning. Man motiverade beslutet med den införda flexibla skolstarten 
och den sedan många år önskan om samverkan barnomsorg och skola. 
Olika yrkeskategorier som skall arbeta med samma specialpedagogiska 
kunskapsområde kan inte ha olika utbildning. Det skulle leda till 
värderingskonflikter menade man. 
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Renässans för alla lärares ansvar för specialpedagogik 
I regeringens proposition om ”En förnyad lärarutbildning”(1999/2000:135) 
förankrade regeringen intentionen att utgå från ett livslångt lärande med 
inriktningen att skapa en lärarexamen med vald profil. Lärarutbildnings-
kommitténs (SOU, 1999:63) utgångspunkt var landets utveckling mot ett 
kunskapssamhälle. Framtidens arbeten bedömdes kräva högskoleutbild-
ning. Propositionens föredragare Thomas Östros deklarerade regeringens 
mål om att ”hälften av en årskull skall ha påbörjat högskoleutbildning vid 
25 års ålder.” (reg.prop.1999/2000:135, s 5) Man efterlyser kunskaper, 
insikter och förståelse för ett växande samhälle där medborgare rör sig 
kontinuerligt inom och mellan nationsgränser.  

Regeringen påtalar växande miljöproblem och ökade klyftor mellan 
fattiga och rika. Sammantaget innebär utvecklingen ett samhälle som 
upplevs alltmer komplext för medborgarna. Globaliseringen, den tekniska 
utvecklingen och ekologiska frågor kräver alla goda kunskaper och 
utveckling. Regeringen framställde därför behovet av ett förändrat 
läraruppdrag i och för ett fortsatt lärande samhälle.  

Det nya läraruppdraget formuleras återigen som ”utvidgat”. Den sedan 
åttiotalet påbörjade reformen om decentralisering och målstyrning intensi-
fieras genom denna nya lärarutbildning. Konkret innebar det en förväntan 
att blivande lärare skulle skolas i att kunna samverka med eleverna om hur 
verksamhetens mål skulle nås. Läraryrkets utvidgning betydde kunskaper i 
att tolka mål, kursplaner, utvärdering och organisation av lärprocesser. 
Avsikten var att öka friheten och inflytandet för alla berörda och låta 
läroplanens mål i första hand styra och inte timplaner.  

Utvidgningen innebar också ett krav på samarbete och utvecklande 
diskussioner olika pedagoger emellan. I det konkreta elevarbetet handlade 
det om att kunna utveckla kompetenser i att möta andra grupper av elever 
än de den egna utbildningen syftat till. Man upprepade också kravet från 
den förra revideringen av lärarutbildningen, nämligen betydelsen av att 
olika former av specialpedagogiks utbildning borde ingå i lärarutbild-
ningen. Regeringen bedömde att specialpedagogik borde ingå som ett 
moment i det nya allmänna utbildningsområdet samt anordnas inom de nya 
inriktningarna och specialiseringarna. En särskild specialpedagogisk 
examen skulle som tidigare gå att utverka efter genomförd special-
pedagogisk påbyggnadsexamen. 

Den nya lärarutbildningen poängterade dess att både utge sig för att vara 
högskole- och yrkesutbildning. Sammantaget skulle utbildningen borga för 
en vetenskaplig grund för det kommande yrket. Det är så kallade 
”kompetensprofiler” som står i fokus för studenternas val under sin utbild-
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ningstid. Målet innebar att få utbildade lärare med olika specialiseringar – 
profiler. Det skulle göra det möjligt att bättre än tidigare och med en 
orienterande lärarblick kunna vägleda eleverna utifrån deras erfarenheter, 
frågor och problem. I ett arbetslag med olika profiler-specialiseringar 
ansågs sådana olika studerandeval kunna bidra till en kunskapssyn som 
orienterar mot att visa och förstå hur olika kunskap används som verktyg 
för att lösa vardagliga problem. Såväl ämnesvisa som ämnesövergripande 
studier inom och mellan de olika kunskapsområdena samt den blivande 
lärarens insikter i en orienterande blick utifrån elevernas frågor och 
problem syftade till att ”befrämja den blivande lärarens förutsättningar att 
möta alla elever.”(reg.prop.1999/2000:135, s 19) Målet med olika lärar-
profiler var att få lärare med olika inriktningar och specialiseringar som 
kunde möta elever med olika erfarenheter, frågor och problem.  

 
Regeringens önskelista, specialpedagogisk kompetens ”önskas” inom 
fyra nivåer 
Regeringen ansåg att olika former av specialpedagogisk utbildning borde 
ingå inom såväl det allmänna utbildningsområdet (AOU) som inriktningar 
och specialiseringar. Den fjärde nivån åsyftade en utveckling av det 
specialpedagogiska påbyggnadsprogrammet. Som tidigare innebar 
utbildningen en påbyggnad av en lärarexamen samt yrkeslivserfarenhet. 
Lärarutbildningskommittén föreslog också i sitt förarbete en översyn av 
skollagen vad gällde förtydliganden och förändringar i den specialpeda-
gogiska rollen. Förslaget efterlyste ett eventuellt ställningstagande att rollen 
skulle regleras genom lagstiftning. Det är ännu inte åtgärdat. Syftet med 
specialpedagogisk utbildning inom de fyra nivåerna var att tillgodose att 
barn i behov av särskilt stöd tillhör skolans gemensamma uppdrag. 
Lärarutbildningskommittén (SOU, 1999:63) ansåg att alla lärare med 
grundutbildning skulle kunna identifiera de mest vanliga förekommande 
problemsituationerna.  

Behovet skrevs fram av föredragande utbildningsminister Thomas 
Östros med termerna ”borde” och ”önskas”. Detta gäller skrivningar för 
såväl grundutbildningen som den nya specialpedagogiska yrkespraktiken 
inom påbyggnadsutbildningen. Kunskap om området borde och önskas bli 
utvecklat, heter det och vidare i propositionen ”uppmanas” lärare inom 
förskola, skola och vuxenutbildning att skaffa sig fördjupade kunskaper i 
området utöver den grundläggande specialpedagogiska kunskapen. 
Förskolans betydelse för ett förebyggande arbete påtalas:  
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I samtliga skolformer behöver det finnas lärare som kan bidra med 
fördjupade kunskaper inom dessa områden och som vet hur olika faktorer 
påverkar förutsättningarna och möjligheterna för enskilda individer att 
deltaga och lära. Detta gäller inte minst förskolan eftersom det är viktigt att 
problemen upptäcks i tid. (reg.prop., 1999/2000:135, s 59)  

 
Det är en så kallad god kvalitet i skolan man eftersöker. Ett viktigt mått på 
detta och som redan betonades i barnstugeutredningen ansågs vara hur 
skolan som institution bemöter olika behov av särskilt stöd. Utredningar av 
statens skolverk hade visat att kommunerna många gånger brustit i detta 
bemötande. Regeringens intention med specialpedagogisk kunskap för alla 
lärare betonades därför särskilt samt betydelsen av att inte avskilja barn och 
elever från ordinarie grupper: 

 
Regeringen delar kommitténs mening att differentierings- och 
individualiseringsproblematiken så långt som möjligt skall hanteras inom 
den reguljära undervisningen. Specialpedagogik blir då något som skall 
ingå i vardagsarbetet för alla lärare i förskola, skola och vuxenutbildning 
och således ingå i grundutbildningen.(reg. prop., 1999/2000:135 s 58)  

 
Regeringen skrev ”skall” och menar att den specialpedagogiska kunskapen 
skall finnas i vardagsarbetet. När det gäller ”kompetens” och beskrivning 
av det specialpedagogiska uppdraget för området används uttrycken 
”borde” och/eller ”önskvärt”. Det anses t ex ”önskvärt” att det finns 
specialpedagogisk kompetens i arbetslagen. Den blivande special-
pedagogiska kompetensen utifrån en påbyggnadsutbildning ”bör utvecklas 
och förstärkas” (s 58). Samtidigt poängterar föredragande Östros vikten av 
att den examinerade specialpedagogen knyts närmare skolans ledning. Den 
blivande rollen ses som en övergripande funktion som ”bör ha fokus på att 
undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i undervisnings- och 
lärandemiljöerna” (s 58). Tillkom gjorde också betydelsen av planering och 
utveckling av förskolans och skolans inre organisation samt utveckling av 
särskilda barn och elevers behov.  
 

Utredningsarbeten av samgåendet förskola, fritidshem och 
skola 
Samgåendet mellan förskola, fritidshem och skola genomfördes under 
1990-talet. Med detta sattes ett sedan långt tillbaka planerat projekt i sjön 
(Fredriksson, 1993). Den flexibla skolstarten infördes 1990. Beslutet 
innebar att föräldrarna avgjorde om deras barn skulle börja vid sex eller sju 
års ålder. Ett nytt statsbidragssystem infördes som innebar ett generellt 
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finansiellt stöd och tog hänsyn till kommuner med större behov av 
stödinsatser. (reg. prop., 1990/1991:115; 1990/91:18). Skolans läroplan 
1994 (Lpo 94) revideras i och med övergången till en målstyrd 
skolverksamhet. Den nya läroplanen var kortare och syftade till att bli 
tydligare med utvärderingsbara mål. Förskolan fick sin första läroplan 1998 
(Lpfö 98).  

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) föregicks av utredningen ”Grunden 
för livslångt lärande” (SOU, 1994:45). Utredningskommittén antog namnet 
”En barnmogen skola”. Grundtankarna utgick, dels från de pedagogiska 
och ekonomiska aspekter som sammanslagningen syftade till dels från 
begreppet ”livslångt lärande” och den förändrade syn på kunskap som 
arbetats fram i Lpo-94. Med en barnmogen skola tryckte utredarna på 
vikten av att en sådan skola verkade på barnens egna villkor. Betydelsen av 
barns erfarenheter och kunskaper samt deras rätt till en kvalitativ 
verksamhet skrivs också fram i Lpo-94. Barnen anses vara aktiva och i 
behov av lärare med ett handledande förhållningssätt. Tanken stämmer väl 
överens med 1968 års barnstugeutredningar och socialtjänstlagens relativa 
handikappssyn som också utredarna refererar till. Som tidigare formulerats 
av såväl barnstugeutredningen som i de pedagogiska programmen (SoS-
rapport, 1987:3; 1988:7: Skolverket, 1999) ställs ett förebyggande 
arbetssätt i fokus för mötet med barn i behov av särskilt stöd. En särskild 
expertbilaga i utredningen diskuterar konsekvenserna av sammanslag-
ningen för barn med funktionshinder och barn med andra behov av särskilt 
stöd (SOU, 1994:45). Författarna trycker särskilt på förskolans olika sätt att 
ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära, något som tar sin grund i 
barnens egna förutsättningar och olika intresseval. Man pekar särskilt på 
betydelsen av att en social utveckling skapas. För detta krävs att barnen har 
möjligheter att vara rörliga och genom detta bygga upp och skapa olika 
sociala kontakter. Barnens miljö ansågs viktig utifrån barnens synpunkt:  

 
De behöver väl utrustade och rymliga lokaler och god utemiljö som ger 
förutsättningar för konkretiserande inlärning och träning av motoriken och 
inte minst ger möjlighet för barnen att få utlopp för sina behov av rörelse 
och aktivitet.(SOU, 1994:45, s 369)  

 
Gemensam utmaning 
1997 kom förarbetet till förslaget om läroplan för barn och unga 6–16 år. 
Kommittén (SOU 1997:21) antog namnet ”Växa i lärande”. Det tidiga 
lärandet och mötet mellan olika kunskapstraditioner stod i fokus för 
kommitténs arbete. Skolan ansågs ha ”mycket” att lära av förskolan och 
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skolbarnsomsorg. Förskolan uppmanas stärka och ge den kognitiva 
processen hos barnen så kallad större tyngd. Man talar om ett samhälle med 
”vidgade klyftor”. Det är mot denna bakgrund kommittén påvisar behovet 
av så kallad ”höjd kvalitet” inom de olika verksamheterna. Det tidiga starka 
och uttrycksfulla uppdraget från barnstugeutredningen och socialtjänsten 
om målet att samordna barns olika uppväxtvillkor upprepas här men nu 
utifrån sent nittiotal med ökade skillnader mellan människor materiellt, 
socialt och kulturellt. Nu skall utmaningen antas av verksamheterna 
gemensamt vad gäller barn i behov av stöd, ”både förskola och skola har 
därför en viktig uppgift här vad gäller att skapa likvärdiga villkor och att 
särskilt uppmärksamma de barn som har behov av särskilt stöd.”(s 135) 

Receptet heter ”mötesplats” med ett gemensamt måldokument. Mötes-
platsen för ett livslångt lärande och likvärdiga villkor förläggs som tidigare 
inom förskolan, skolbarnsomsorgen och skolan. Det är här som verksam-
heterna tillsammans skall verka för att som kommittén uttrycker ”äga 
målen.” Som också barnstugeutredningen och socialtjänsten påtalat i sina 
allmänna råd sedan sjuttiotalet poängterar utbildningsdepartementets 
kommitté betydelsen av så kallad deltagande målstyrning. All personal 
uppmanas som tidigare arbeta i arbetslag, diskutera begrepp, reflektera och 
problematisera samt följa upp och utvärdera arbetet. Förskolan och 
fritidshemmens tradition att verka och utforma sina verksamheter utifrån 
mål skall nu också gälla skolan.  

 
Utgångspunkter i gemensamma begrepp 
Kommittén utsåg några grundläggande begrepp för den blivande läroplanen 
för barn och unga 6-16 år. Begreppen bildning, kunskap, lärande och 
undervisning bildade utgångspunkt för diskussionen. Samtidigt hänvisas till 
barnstugeutredningens ambition att med dialog och kommunikation 
människor emellan aktivera en produktion av kunskap. Det innebar ett 
interaktionistiskt synsätt med samtalet och dialogpedagogik som fokus. 
Utifrån skollagens första kapitel andra paragrafen avspeglar sig de så 
kallade kunskapsformer som blev utgångspunkter i den föreslagna läro-
planen nämligen, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Begreppet 
kunskap utvecklades utifrån de tre aspekter som beskrivs i propositionen 
”Skola för bildning” (1992:94), den konstruktiva, den kontextuella och 
kunskapens instrumentella aspekt. Dessa aspekter förväntas inkludera de 
ovan nämnda kunskapsformerna. Ett så kallat ekologiskt sammanhang 
beskrev återigen ett helhetsperspektiv på barn och elevers lärande. Som i 
barnstugeutredningen och i tidigare allmänna råd från socialstyrelsen anses 
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begreppet helhetsperspektiv inkludera intellektuella och kognitiva förmågor 
samt fysiska, sociala, emotionella, praktiska och estetiska förmågor.  

 
Ett ”utvidgat” undervisningsbegrepp 
De beskrivna olika former av kunskap, dess sammanhang, hur de byggs 
samman och förstås producerar inte av sig självt så kallad kunskap. 
Kunskap ses som en erövring från och av en lärprocess. I arbetet med att 
sammanföra de olika pedagogiska traditionerna problematiserar kommittén 
undervisningsbegreppet. Det ansågs behöva bli ”utvidgat”. I en förväntad 
samverkan sågs möjligheten att använda olika ”språk” för lärande. Det som 
i barnstugeutredningen och pedagogiska programmet benämndes 
”skapande verksamheter” får här begreppet språk med betydelsen, det 
muntliga, text, bild, drama, lek, rörelse, musik och bildmässigt gestaltande. 
Det utvidgade begreppet förväntas innebära en förskjutning från att 
förmedla kunskaper till ett pedagogiskt förhållningssätt. Barn, unga och 
vuxna ses som alla vara ”medkonstruktörer” i läroprocessen i det nya 
gemensamma måldokumentet. Utgångspunkten menar man är de tidigare 
erfarenheterna, de kunskaper samt tankar och känslor som var och en bidrar 
med. Med de olika kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och 
förtroende syftar arbetet att skapa förbindelse mellan områdena, tidigare 
erfarenheter, kunskaper, tankar och känslor. Det tros utveckla kunskap och 
kreativitet. Kommittén poängterar processen betydelse för kunskaps-
produktionen.  

I regeringens proposition (1997/98:94) behandlade statsrådet Ylva 
Johansson ovanstående förarbete (SOU, 1997:21) om ett gemensamt mål-
dokument för förskolan, fritidshem och skola. Utredarnas olika förslag 
delas av statsrådet. Med propositionen vill hon särskilt peka på regeringens 
stöd till arbetet med decentralisering som utvecklingsstrategi samt 
betydelsen av elevinflytande. Det lokala arbetet ses som genomgående 
drivkraft. Till detta hör också vikten av närsamhällets medverkan i skolans 
dagliga liv. Johansson framhöll meningsfullhetens betydelse för elevernas 
trivsel och motivation för kunskapsbildning. Lärarna ansågs ha en viktig 
roll i att vidga sin didaktiska och sociala kompetens.  
 
Läroplan för enbart förskolan 
Förslag till läroplan för enbart förskolan behandlades i ett särskilt 
slutbetänkande av Barnomsorg- och Skolakommittén (SOU 1997:157) 
Kommitténs uppdrag var två, dels att utarbeta ett måldokument för för-
skolan, dels att se över skollagen utifrån de krav som en integration av 
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förskola, skola och skolbarnsomsorg ställde. Man fann två problem, ett 
juridiskt och ett terminologiskt. Förskolan och skolan ansågs i grunden ha 
samma värdegrund men skilde sig åt vad gällde utbildningstanken. 
Förskolan hade tidigare inte haft denna tanke. Förskolans breda uppdrag av 
omsorg, fostran och lärande krävde som väntat en utvidgning av begreppet 
utbildning i skollagen. Förskolans pedagogiska betydelse ansågs 
tillsammans med skolans intentioner kunna ingå i begreppet utbildning. 
Därmed skulle utbildningsbegreppet omfatta ”såväl omsorg och fostran 
som främjande av barns lärande.”(SOU 1997:157, s 148) Kommittén kom 
att definiera begreppet undervisning som ”en medveten pedagogisk 
handling i riktning mot ett mål.”(s 152) Man ansåg begreppet vara 
synonymt med pedagogiskt arbete. 

 
Barn i behov av särskilt stöd och generell kvalitet 
Återigen betonades och framställdes skolan och förskolans unika, 
utjämnande och utmanande uppdrag som kardinalt. Barn har lika värde men 
olika uppväxtvillkor. Detta beskrivs som att kunna innebära en otrygg och 
svårbegriplig värld, bestå av svåra separationer, omflyttningar, en splittrad 
och kaotisk familjesituation och/eller fysiska och psykiska handikapp. Barn 
och elever i behov av särskilt stöd utgör ingen särskilt avgränsad grupp. Det 
kan innebära att vara i behov tillfälligt eller av varaktigt stöd. Som tidigare 
i socialtjänstlagen och allmänna råd från socialstyrelsen påtalades barnets 
egen rätt till plats och kvalitet oavsett föräldrarnas situation. Sedan 
sjuttiotalet gäller intentionen att integrera dessa barn i ordinarie grupper. 
Ännu en gång framfördes åsikten att för många barn med behov av särskilt 
stöd anses en generell kvalitet tillräckligt. Särskilda insatser för dessa barn 
bedömdes som tidigare vara, personalförstärkning, konsultation, handled-
ning och anpassning av lokaler. Om inte den generella kvaliteten kan 
uppnås skulle så kallad anpassad förskolegrupp komma ifråga. Kommittén 
påtalade nittiotalets nedskärningar som en anledning till de större 
barngrupperna och svårigheterna att uppfylla kvalitetskravet (SOU, 
1997:157). 

 
Det livslånga lärandet – i alla skolformer 
Socialdepartementet lämnade över uppdraget för barnomsorgen och 
skolbarnsomsorgen den 1 juli 1996 till Utbildningsdepartementet. 
Socialtjänstlagen som ansvarat för verksamheterna från åttiotalet över-
fördes nu till skollagen (1985:1100). Skolverket fick i uppdrag att utarbeta 
allmänna råd för fritidshemmet (1999). Tillsynsansvaret för verksam-
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heterna övertog skolverket den 1 januari 1998. Bakgrunden var den nya 
hörnstenen i svensk utbildningspolitik, det livslånga lärandet. Detta 
motiverade regeringen med att: 
 

Sverige skall kunna konkurrera med hög kompetens och förutsättningarna 
för det skall ges genom en hög kvalitet i alla skolformer, från förskolan till 
högskolan. Kvalitet och likvärdighet skall prägla det svenska skolväsendet 
för barn och ungdomar. ( reg. prop., 1997/98:93, s 7)  

 
Propositionen behandlade och riktade sig mot barn i åldern 1–5 år men 
syftade till att sätta in åldersgruppen med övriga skolformer inom svensk 
utbildningspolitik. Den heldagsomsorg med ”god kvalitet” som stat och 
kommun arbetat fram från sjuttiotalet benämns som den, ”nordiska 
modellen”. Den då i princip genomförda modellen ansågs ha en avgörande 
betydelse för, ”den generella välfärdspolitiken och en förutsättning för 
jämställdhet mellan kvinnor och män och barns goda uppväxtvillkor”(s 8). 
Särskilt ville man betona den så kallade pedagogiska perspektiv-
förskjutning som skiftet till utbildningsdepartementet och skollagen 
innebar. Förskolan skulle fortsättningsvis utgå från sin tradition att erbjuda 
omsorg och främja barns utveckling och ett upplägg som tillgodosåg 
föräldrarnas behov att förvärvsarbeta och studera. Propositionens 
föredragare Hjelm-Wallén och Johansson poängterade att det så kallade 
pedagogiska barnperspektivet skulle bli tydligare. Den av föredragarna 
framskrivna förskjutningen hänvisas till att i första hand handla om 
tydligare pedagogik ”för barnets egen omsorg, utveckling och lärande” 
(s 8). Det nya begreppet som tillförs är ”lärande”. Det är det pedagogiska 
innehållet som man uppmanar skall betonas och förtydligas.  

Vid tiden för propositionen fanns över en halv miljon förskolebarn inom 
förskoleverksamheten. Det motsvarade 70 % av alla barn i åldrarna 1–5 år. 
Av rikets alla 6-åringar gick 90 % i förskoleklassen. Hjelm-Wallén och 
Johansson hänvisade till den ovan beskrivna lagen 1995 om kommunernas 
skyldighet att tillhandahålla förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 
barn mellan 1 och 12 år. Det gällde fortfarande enbart förvärvsarbetande 
föräldrar eller studerande eller om barnet hade eget behov av verksamheten. 
När propositionen skrevs var målet i princip uppnått. Man påtalade att ut-
byggnaden skett utan extra resurser. I stället hade barnen i grupperna blivit 
fler och personalen minskats ner. Nya avgiftssystem hade också påverkat 
barnens närvarotider som pressat ner kostnaderna. Regeringen efterlyste nu 
kvalitetsrapportering av verksamheterna. Detta hade inte gjorts sedan 
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1993.12 Den generella kvaliteten ansågs fortfarande god men fler kommu-
ner hade uppvisat brister i viktiga avseenden. I propositionen gav 
regeringen Skolverket i uppdrag att utföra en systematisk utvärdering av 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Utvärderingen redovisades 
2004 (Skolverket, 2004).  

 
Koncentrerad struktur med mål att sträva mot 
Regeringen föreslog riksdagen att anta en läroplan för förskolan med en 
struktur och inriktning som i huvudsak skulle vara uppbyggd som övriga 
skolplaner. Läroplanen skulle ange värdegrund och förskolans uppdrag. 
Där angavs också mål och riktlinjer. Som helhet vände sig läroplanen till 
alla som arbetade i förskolan samt till arbetslaget. I stort skiljer sig inte 
innehåll och uppläggning från tidigare skrivningar för förskolan. Skillnaden 
framträdde i betoningen på läroplanens struktur och tanken om begreppet 
lärande. Mål och riktlinjer skulle avse en pedagogisk verksamhet för 
förskolebarn. För att målen skulle bli tydliga för såväl förskola som skola 
behövde förskolans läroplan vara uppbyggd på i huvudsak samma sätt som 
för det offentliga skolväsendet. Den skulle bli mindre till omfånget och mer 
koncentrerad än det tidigare pedagogiska programmet. Avsikten var att ge 
tyngd åt de nationella målen, inte att ge anvisningar om hur de skulle 
uppnås eller om arbetssätt eller metoder.  

I de förarbeten som regeringen tog del av föreslogs mål att sträva mot 
och mål att uppnå i förskolans läroplan. Föredragarna gjorde skillnad 
mellan skolans mål att uppnå som syftar till att kunna utvärderas och utgöra 
grunden för en resultatbedömning: 

 
I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas och 
inga betyg eller omdömen skall utfärdas. Förskolan är en pedagogisk 
verksamhet i vilken barn kan börja vid olika åldrar och delta i under olika 
lång tid. Förskolan skall vara trygg, utvecklande och lärorik för alla barn 
som deltar, utifrån vars och ens förutsättningar. (reg.prop.1997/98:93, s 18)  

 
Regeringen ansåg det därför inte lämpligt att använda mål att uppnå i 
förskolans läroplan.  

 
Helhetssyn, utveckling, lärande och lek 
Av remissvaren gick att utläsa en stark kritik mot den skolbetoning som 
förslaget innebar. Man uttryckte en oro över för ett alltför formaliserat 
lärande ”och att omsorgens betydelse inte framförts tillräckligt i för-

                                              
12 se vidare rapporten ”Barns villkor i förändringstider.”(Socialstyrelsen, 1993) 
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slaget”(s 19). Flera remissinstanser betonade läroplansförslagets skriv-
ningar om helhetssyn på barns utveckling och lärande samt betydelsen av 
lekens roll. Regeringen behandlade områdena normer och värden, 
utveckling och lärande, barns inflytande och området förskola och hem. De 
motiverade aspekter av omsorg, lek och lärande, språk, matematik och 
natur, kultur och samhälle. Det överensstämmer med utredarnas förslag i 
förarbetena och även med det tidigare pedagogiska programmet för 
förskolan. Tillkom gjorde sammankopplingen med den kunskapssyn som 
presenterades i utredningen ”Skola för bildning” (SOU, 1992:94). Man 
uppmanade till gemensam diskussion om kunskapssynen utifrån de bägge 
traditionernas olika ingångar. Regeringen framhävde också betydelsen av 
temaarbete och användandet av en pedagogisk miljö. Miljö, arbetssätt och 
tillgängligt material sågs inspirera barn och vuxna att leka, utforska och 
tillsammans göra nya upptäckter. Man poängterade vikten av ett växelspel 
mellan aktivitet och vila samt planerad och spontan utmanande lek såväl 
inne som utomhus. 
 
Uppsökande verksamhet och generell god kvalitet  
Regeringen hänvisar till beslutet om förskolans ansvar för barn i behov av 
särskilt stöd som formulerats redan i 1975 års förskollag. Barnen fick rätt 
till plats redan före sex år. I propositionen upprepar föredragarna 
kommunernas skyldighet om uppsökande verksamhet för att ta reda på 
vilka barn som är i behov och plats i förskolan. Däremot nämns inte 
behovet av sökning inom organisationerna. Den aspekten tog social-
styrelsen fram i sin utvärdering (1997). Vändningen inåt mot den egna 
organisationen blev en logisk följd av riksdagens beslut 1985 om plats för 
alla barn från ett och ett halvt år. Den tidigare förturen försvann. Därmed 
kom barn in i verksamheten med behov som kanske inte uppmärksammats. 
Dessa barn skall som tidigare ha tillgång till plats och kvalitet på sina egna 
villkor. Den viktigaste insatsen ansågs som i socialstyrelsens skrivningar 
(1991,1995,1997) främst utgöras av en så kallad generellt god kvalitet.  

 
Reform med oförändrad finansiering 
Regeringen bedömde att förslagen om läroplan för förskolan och därmed 
dess uppdrag inte skulle kräva särskilda resurser. Det innebar då heller inte 
några ökade kostnader för kommunerna. Skolverket ansvarade för kost-
nader för utvecklingen av allmänna råd, kommentarmaterial och övriga 
insatser för kompetensutveckling i samband med införandet av läroplanen. 
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År 1998 kom Lpo-94 med en bearbetad version som inkluderade 
förskoleklassen och fritidshemmet: 

 
Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och 
uppfylla läroplanens mål. Fritidshemmet skall bidra till att målen uppnås. 
(Lpo 94,s 2)  

 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och Lpo-94 skiljer sig främst i 
begreppsval för att beskriva utveckling och inhämtande av kunskaper. Barn 
före sex år ska ”utveckla” identitet, självständighet, motorik, gruppsam-
varo, språk mm. Det skall också elever inom ramen för Lpo-94 göra med 
tillägget att också ”inhämta” kunskaper. I Lpo-94 ansvarar också lärarna för 
bedömning och tillsättande av betyg.  

Inte i någon av de båda läroplanerna talas längre om specialpedagogik. 
Men i planerna påtalas vikten av att tillgodose allas behov samt att särskilt 
ansvara för att uppmärksamma barn och elever som behöver mer stöd eller 
har svårigheter att nå målen. I Lpfö 98 uttrycks detta som: 
 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. 
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta 
stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.(s 8)  

 
Lpo 94 problematiserar strävan att nationellt nå en likvärdig utbildning för 
alla elever. Det innebär inte att undervisningen skall utformas lika. 
Elevernas olika förutsättningar och behov skall styra såväl upplägg som 
genomförande i förhållande till målen. Skolan anses ha ett särskilt ansvar 
för ”de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”.(s 6) 
Individuella svårigheter har tonats ned. De nämns men för övrigt betonar 
läroplanerna som helhet i sina uppdrag att verka för att flera olika 
perspektiv samordnas kring barn och elever. Inom såväl förskolan som 
skolan skall intellektuellt, praktiskt, sinnliga och estetiska aspekter 
uppmärksammas. Läroplanerna betonar att ansvaret för barn och elever 
ligger hos hela skolan och dess lärare och arbetslag. Övergripande ansvar 
har rektor i egenskap av pedagogisk ledare och chef. Rektor ansvarar för att 
de nationella målen nås, arbetsplaner, uppföljning av resultat samt 
utvärdering av verksamheten.  
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Forskning 
 
Nedan återger jag något av den forskning som studerat samgåendet mellan 
förskola, fritidshem och skola. Därefter beskriver jag några studier som 
behandlat synsätt och definitioner av barn i behov av särskilt stöd inom 
utbildningssystemets olika nivåer. Den specialpedagogiska yrkespraktiken 
diskuteras och avsnittet avslutas med några undersökningar och 
problematisering av det specialpedagogiska områdets olika dilemman.  

 

Samgåendet förskola, fritidshem och skola  
I Finn Calanders (1999) studie om arbetslag med fritidspedagoger och 
lärare blir ett möte på allas villkor inte genomförbart. Status, makt och 
osynliga för givet taganden omöjliggjorde ett jämlikt möte mellan två 
yrkespraktiker. Han beskriver mötets konsekvenser och påtalar hur osynliga 
fritidpedagoger och förskollärare är i forskarsammanhang. Trots att fritids-
pedagogernas yrkesposition legitimerats på systemnivån genom utbildning, 
styrdokument, lagstiftning och avtal riskerade fritidspedagoger i skolan 
som ville utveckla sig mot den så kallade ”fritidshemspedagogikpolen” inte 
att bli erkänd som en kompetent fritidspedagog. Fritidspedagoger med 
positiv attityd till samverkan och integration med skolan belönades. Den av 
Calander så kallade skolpedagogikpolen drev fritidspedagogerna mot 
skolans och lärarnas kulturella verktyg. Något som upplevdes som 
självklart och osynligt i institutionsmiljön. En sådan för givet tagen miljö 
gjorde det svårt att upparbeta motkrafter till att t ex stycka upp den samlade 
skoldagen i lektioner och raster. Faktorer som tradition, ideologi, offentlig 
retorik och juridiska avtal gjorde utvecklande av motstånd omöjligt för 
fritidspedagogerna. Den harmoni som uppstod i ett arbetslag innebar att en 
individ eller grupp underordnat sig för husfridens skull eller så hade 
gruppen övertagit ett skolpedagogiskt perspektiv. Senare års krav på 
ändrade undervisningsformer har ökat behovet av så kallade hjälplärare i 
skolan. Fritidspedagogerna och även förskollärarna bidrar till att hjälpa och 
förbereda i skolan (Johannsson, 1997; Munkhammar, 2001). 

Vad lärde barnen och eleverna av den ”harmoni” som Calander tolkade 
framträdde i arbetslagen? Lär barn och unga också dolda budskap? Om så 
är, vem eller vilka tar ansvar för ett sådant lärande? Sker förändring och 
utveckling till priset av underordning? Om så är, på vems villkor definieras 
sådan utveckling och vem/vilka  tolkar det som skett? Birgitta Davidsson 
(2002) och Björn Haglund (2004) studerade också skolans arbete med 
samgåendet av olika yrkespraktiker. Davidsson studerade arbetslag vid fyra 
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skolor. En vitaliserande rörelse uppstod när några av arbetslagen utgick 
från konkreta exempel från sin vardag i sina diskussioner. De fann 
gemensamma kända begrepp inom bägge traditionerna. Det blev starten 
mot att våga forma det nya. Arbetslaget skapade sig erfarenheter som inte 
längre var så hårt knutna till barnens ålder och mognad. Den pedagogiska 
integrationen utvecklades konkret i samlingar, temaarbete och högtider. 
Kvarstod gjorde förskollärarnas uppmärksamhet mot social omsorg och 
lärarnas ensamrätt på ämnesinlärning.  

När olika kunskap sammansmälter kan eventuell omvandling eller 
ombildning uppstå, eller transformation. Det var något Haglund (2004) 
undersökt i sin studie av fritidspedagoger och lärares arbete med samlingar 
i skolan. Avsaknad av insikter av vad samarbete kan betyda för kunskaps-
utveckling kan skapa såväl oförståelse som schablonartade bilder av olika 
yrkespraktikers arbete menade Haglund. Fritidspedagogiken har sin grund i 
förskolepedagogikens framväxt. Just samlingar präglades av och organise-
rades utifrån förskolepedagogiska och fritidspedagogiska utgångspunkter. 
Syftet var att stärka barns självförtroende och utveckla deras sociala 
kompetens. I den meningen drar Haglund slutsatsen att studiens fritids-
pedagoger inte helt underordnade sig skolans traditionella normer. 
Fritidspedagogernas kunskaper om barns sociala kompetens accepterades 
inom skolan. De aktuella lärarna hade en ambition att integrera dessa 
kunskaper. Den skolinriktade praktiken fick däremot ett bestående värde 
genom att fritidspedagogerna lät sig användas enbart som resurs till lärarna. 
De blev så kallade efterföljare och assistenter till lärarna som innebar fokus 
på lärande av ämnen och arbetsdisciplin och mindre på social utveckling. 
Arbete med socialt stöd och utveckling saknades i klasserna enligt 
fritidspedagogerna. Haglund pekar på läraryrkets statusbehov att värna om 
de ämnesrelaterade kunskaperna som tidigare forskning visat. För stor plats 
för förskole- och fritidspedagogiska områden kan innebära mindre 
utrymme för ämnesrelaterade kunskaper. Det sågs som en försämring av 
statusen, hävdade Haglund.  

Jan Gustafsson (2004) undersökte om och i så fall hur en omvandlings-
process gestaltade sig med fokus på begreppen integration och lärande. I en 
fallstudie representerad av nivåerna kommun, stadsdel, institution, arbets-
lag och klassrum diskuterar han denna process mellan officiell läroplanstext 
och institutionens sociala praktik. Arbetslagen bestod av förskollärare, 
fritidspedagoger och lärare. Gustafsson tolkar utvecklingen som att skolan 
tagit ett institutionellt tolkningsföreträde gentemot förskollärares och 
fritidspedagogers yrkespraktik. Gustafsson kom fram till att reformen nära 
på blev och handlade om en ekonomisk styrning. Detta gav en ekonomisk 
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integration och en betydligt mindre påtalad och avsedd pedagogisk 
integration. Krav på reflektion krävs av ett sociokulturellt och social-
konstruktivistiskt perspektiv på kunskaper och lärande menade Gustafsson.  
 

Syn på barn i behov av särskilt stöd 
Christina Hellblom-Thibblin (2004) visade med sin studie på vilka grunder 
barns ”problem” blir definierade i skolans värld. Olika vetenskapliga inrikt-
ningar visade sig vara utgångspunkt för hur olika experter formulerar 
barnens problem. Utifrån skolans krav definieras barns uttryck som 
hälsoproblem, så kallade icke önskvärda beteenden. De skolhälso-
vårdsrapporter från 1940-talet och framåt som författaren granskat visade 
ett visst samband mellan begrepp i styrdokument, experter och deras arbete 
med dokumentationsrutiner och problemdefinitioner. Särskilda experter i 
skolan skapar särskilda problem i den kategoriseringsprocess som historien 
beskrev. Utifrån dessa definitioner i olika dokument formuleras peda-
gogiska stödåtgärder enligt Hellblom-Thibblin. 

Tvåtusentalets inledning karaktäriseras av att antalet obehöriga lärare 
ökar i skolan. Det kan öka trycket på skolhälsovården att inta en 
”expertroll”, enligt författaren. En konsekvens av detta innebär att 
pedagogiska problem i förskola och skola i stället skapar krav på diagnoser 
med biologiska förklaringar. 1900-talets skolhälsobeskrivningar i form av 
vardagsbeskrivningar som definitioner av barns problem anknyter 
författaren till dagens begrepp ”den nya ohälsan”. Begreppet innefattar en 
rad vardagsproblem som medikaliserats för att ingå i åtgärdssystem som 
förutsätter medicinsk bedömning. Med sin studie visade Hellblom-Thibblin 
att kategorisering av barn ger pedagogiska konsekvenser. Tendensen mot 
ökad diagnostisering kan i förlängningen innebära att det av läroplanerna 
framskrivna individualiseringsperspektivet överges för barn i behov av 
särskilt stöd. Pedagogisk bedömning av olikheter kan ge konsekvensen att 
skapa klassificeringar av olika svårigheter. All kategorisering innebär 
någon form av generalisering. Hellblom-Thibblin påpekar att barn med 
Damp är inte mer lika än barn utan Damp. Det innebär att när barn med 
samma diagnoser behandlas lika i skolan har man lämnat läroplanens 
intention med individualiseringen. Lärarnas problemdefinitioner behöver 
lyftas fram, enligt Hellbom-Thibblin. 

Vem definierar vem, med vilken rätt? Vilka pedagogiska konsekvenser 
ger detta? Eva Hjörne (2004) ställer sig liknande frågor när hon undersökte 
skolans arbete och förhållande till elever med diagnosen ADHD/Damp. 
Hon följde diskussioner och arbete i några skolors elevvårdsteam, hur olika 
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professioner förhåller sig och beslutar om pedagogiska åtgärder utifrån 
diagnosen ADHD/Damp samt vilka pedagogiska strategier skolan möter 
upp med. Teamen bestod av psykologisk, pedagogisk och specialpeda-
gogisk expertis samt rektor och skolsköterska. Det visar sig att stödteamen 
följde en given och rutiniserad arbetsgång med fallpresentation och 
diskussion mellan teamets medlemmar. Hjörne uppmärksammade avsak-
naden av kritisk granskning och hållning inom samtliga inslag. I en 
fallstudie beskriver Hjörne ”gången” från identifikation av en elevs så 
kallade svårigheter, via teamdiskussion till elevvårdskonferens med berörda 
föräldrar. Diagnosen ADHD/Damp användes inte sällan för en rad olika 
problem. Det kunde gälla aktiva eller passiva barn eller barn med olika 
inlärningsproblem. Alla passade på något sätt in i en neuropsykiatrisk 
diagnos.  

Statens formulerade läroplaner tolkas av kommunernas politiker och 
tjänstemän. Hur de tolkar dessa och vad de bestämmer om synsätt och 
genomförande av specialpedagogisk praktik studerade Pija Ekström (2004). 
I en fallstudie analyserade hon dessa formuleringsprocesser på den 
kommunala ledningsnivån i syfte att synliggöra de ansvarigas definitioner 
av elever i behov av särskilt stöd. Huvudfrågan för studien var om dessa 
formuleringar kunde relateras till identifierade behov i skolverksamheten. 
Ekstöm fann en ledningspraktik med en så kallad uppbyggd ”villkors-
skapande struktur”. Den levde så att säga av sina egna mekanismer med en 
konsekvens i en traditionell individinriktad värdebas. Ekstrand identifierade 
fyra diskursiva konstruktioner av vad politiker, tjänstemän, nämndemän 
och rektorer beaktade i sitt arbete med att definiera situationer och 
processer kring området barn i behov av särskilt stöd. Den främsta orsaken 
hänsköt man till individuella begräsningar hos eleven själv. Normalitets-
avgränsning angav behovet att avskilja en elev på grund av störd om-
givning. Hur man definierade behov kopplades till skolans kontext, 
organisation och verksamhet, dess fördelningssystem och skolkod. Ekström 
kallade detta för institutionella begränsningar. Den specialpedagogiska 
verksamheten bestämdes utifrån ovan med utgångspunkt av institutionen 
skolan som värdebas och begreppet olikhet. Det specialpedagogiska fältet 
ansågs främst ha en ”normaliseringsfunktion”. Avsikten var att möjliggöra 
särskilda elever att nå den ”normala” nivån i klassen. Andra perspektiv 
problematiserades inte nämnvärt. Skolan som institution hade främst denna 
funktion. Få verksamheter existerade utifrån olikhet som värdebas för olika 
handlingar.  
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Forskning om den specialpedagogiska yrkespraktiken 
Den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen kom 1990. Nya 
moment var kunskaper i att handleda och kunskaper i forskningsmetodik. 
Tillsammans skulle detta utgöra en beredskap till att bedriva utvecklings-
arbete i kommunerna. Allt i linje med att implementera tanken om 
decentralisering till skillnad mot statens tidigare reglerade styrning av 
barnomsorg och skola. Det lokala arbetet och dess potential stod i fokus. 
Lärarnas förväntade kunskaper i specialpedagogik som tillskrevs åttiotalets 
revidering av lärarutbildningen utgjorde en viktig bakgrund till det nya 
handledaruppdraget. Trots detta stötte de flesta nyutbildade specialpeda-
gogerna under slutet av nittiotalet på problem i sitt nya uppdrag.  

En påtalad faktor för om och i så fall hur arbetet kunde utformas var 
ledningens och lärarnas makt enligt Audrey Malmgren Hansen (2002). 
Ledningens och lärarnas makt styrde synsättet utifrån vilket de aktuella 
skolorna definierade och åtgärdade specialpedagogiska frågor. De nyexa-
minerade specialpedagogerna var inställda på att verka inom klassrummen, 
pröva ”nya vägar” vad gällde inlärning, arbeta med utvärderingar, 
utvecklingsarbete och handledning. Men de fick smyga in i verksamheterna 
med sitt uppdrag och verka i det tysta. Det skedde ändå en strukturell 
förändring. De nya specialpedagogernas målgrupp blev lärarna till skillnad 
mot speciallärarnas fokus på i första hand eleverna. Problemorienteringen 
mot individen kvarstod dock på skolorna. Eleven ansågs ha problemet och 
lösningen var främst undervisning utanför klassrummet. För att motverka 
detta arbetade specialpedagogerna medvetet med att skapa eget inflytande, 
utveckla och påverka skolledning och lärare genom att visa på goda 
exempel.  

Birgitta Sahlin (2004) och Kerstin Bladini (2004) undersökte hur det nya 
handledaruppdraget gestaltade sig på fältet inom förskola och grundskola.13 
Legitimiteten som handledare hörde starkt samman med förankring hos 
ledningen inom verksamheterna. De visar på den psykologiska traditionen 
som präglar utövare av handledning men också psykologins inträngande i 
svensk pedagogik under 1900-talet. En skola för alla krävde en ny så 
kallade språkhegemoni med grund i efterkrigstidens nya 
psykologivetenskaper. I ljuset av detta formulerar Sahlin (2004) ett 
antagande om att ett hegemoniskt psykologiskt språk oreflekterat 

                                              
13 jag använder forskarnas valda begrepp, handledning. Det byttes ut i den reviderade 
examensordningen för specialpedagogiska programmet 2001. Examensordningen 
beskriver att studenten skall kunna vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor (Utbildningsplan för programmet för specialpedagogexamen. 
Lärarhögskolan, 2001).  
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strömmade in i det pedagogiska språket. Psykologins teoretiska grund-
antaganden torde varit svårt att urskilja för de verksamma pedagogerna, 
enligt Sahlin. Hur detta påverkat den pedagogiska vardagen vet man inte 
mycket om. Psykologins vetenskaper fick ett inflytande på det sociala i 
skolan. I bägge undersökningarna fann forskarna mindre eller få perspektiv 
av organisatoriska och samhälleliga frågor.  

Dominerade gjorde i Bladinis undersökning barns utveckling och villkor, 
barnens övergångar till andra grupper samt de handleddas föränd-
ringspotential mot andra perspektiv. Bladini (2004) påtalar betydelsen av 
fortbildning och samtalet som verktyg för reflektion. Avsaknad av 
reflekterande utmaning av ett komplext specialpedagogiskt fält skapade 
risk för ensidigt metod och recepttänkande.  

Kristina Ström (1999) undersökte också problemet med en odefinierad 
specialpedagogisk roll. Specialpedagogikens grund inom områdena 
medicin och psykologi utsattes i den nya specialpedagogiska utbildningen 
och aktuell forskning för behovet av flera perspektiv och ingångar. Studien 
visade på en yrkespraktik som Ström kunde sätta flera olika namn på. Där 
fanns linsdansaren, fostraren, resurspersonen, förändringsagenten, elev-
vårdaren, försvarsadvokaten och lärarhandledaren. Alla med siktet inställt 
på att stödja elever med så kallade inlärnings- och anpassningssvårigheter. 
Även i denna undersökning fann författaren att individinriktade insatser 
övervägde som åtgärd. Utvecklingsarbete av undervisnings- och inlär-
ningsmiljön förekom mindre sällan. Lärarna i undersökningen beskrev sitt 
arbete i första hand som en praktisk kunskap. Det saknades ett reflek-
terande över grunderna för hur man tänkt och handlat i specialpedagogiska 
situationer med elever, föräldrar och skolans personal. Specialpedagogikens 
traditionella huvuduppgift att hjälpa, lindra och skydda tog överhanden. 
Studiens medverkande skolor hade problem med en ’historisk barlast’ som 
försvårade utveckling av ett inkluderande tankesätt. Ström påtalar ett behov 
av kritisk granskning och teorianknytning av verksamheten för att se dess 
konsekvenser, användning och tillämpning.  

Kerstin Åman (2006) studerade hur främst förskollärares specialpeda-
gogiska kompetens konstituerades i yrkesgruppssamtal en barn- och 
ungdomshabilitering. Åman framhåller pedagogernas förmåga till anpass-
ning utifrån förändringar över tid, yrkesspråkets betydelse och betydelsen 
av reflektionsarbetet i teamgrupper. Sammantaget bidrog detta till att en 
särskild praxisorienterad kunskap utvecklades med grund i habiliteringens 
yrkesområde. En kunskap som Åman menar blir specifik för habiliteringens 
område och övergripande uppdrag. Sådan särskilt yrkesspecifik kunskap 
går inte att erhålla genom utbildning, menar Åman och poängterar att 
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yrkeskompetensen kan förstås som förtrogenhetskunskap och en praktisk 
pedagogik. Kärnan för den pedagogiska kompetensen utgjordes av områden 
som lek, kommunikation och lärande.  
 

Dilemman i förhållande till (special)pedagogik som ideologi, 
praktik och vetenskap 
Utredningarna ovan beskriver en förskole- och fritidspedagogisk 
yrkespraktik och dess väg mot en ett specialpedagogiskt uppdrag som 
riktade sig till alla nivåer inom förskola, fritidshem och grundskola och 
gymnasium. Vid den tidigare speciallärarutbildningen hade förskollärare 
och fritidspedagoger endast tillträde till särskilda inriktningar mot olika 
funktionshinder. Tillträdet till den nya specialpedagogiska påbyggnads-
utbildningen skedde på nittiotalet och följdes av samgåendet. Verksam-
heterna fick ett gemensamt uppdrag med en läroplan som bygger på en 
kunskapssyn med grund i de olika traditionerna. En viktig skillnad som 
utredningarna framhåller är skolans krav på uppnående mål som inte de 
övriga verksamheterna lyder under. Fritidshemmens verksamhet vänder sig 
till barn och elever vars föräldrar arbetar eller studerar. Därmed utgör 
verksamheten en skillnad i tillgänglighet mot förskoleklassen som omfattar 
i praktiken alla barn trots att den inte är obligatorisk (reg. prop., 
1997/98:93). Den gemensamma läroplanen gäller alltså i olika grad för 
verksamheterna och på något skilda sätt.  

Forskning om det specialpedagogiska uppdraget visade en inriktning mot 
förebyggande arbete med stöd av handledning, utvecklings- och utrednings-
arbete. Nyexaminerade specialpedagoger utmanar och söker nya perspektiv 
av pedagogers tolkningar av barn och elever genom att handleda och ta 
initiativ till skolutveckling i samråd med sin ledning. Samtidigt redovisas 
både okunskap och motstånd till den nya specialpedagogiska rollen och 
dess uppgifter att problematisera barns och elevers tolkade beteenden 
utifrån andra perspektiv (Malmgren Hansen, (2002). Möjligheten att utföra 
och bedriva en kontinuerlig och uppföljande handledning hörde samman 
med förankring hos verksamhetens ledning. Studier i specialpedagogers 
handledande uppgifter visade reflektionens betydelse i arbetslag för att 
undvika ensidigt recepttänkande (Bladini, 2004; Sahlin, 2004). Samtliga 
studier visade på insatser som främst riktade sig till individen. Utvecklings-
arbete av undervisningen förekom mindre sällan. Man efterlyste också flera 
perspektiv och ingångar av barns och elevers pedagogiska situationer 
(Ström, 1999). En undersökning beskrev förskollärares specialpedagogiska 
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yrkespraktik vid en habilitering som en särskilt habiliteringsspecifik 
specialpedagogisk kunskap (Åman, 2006). 

Studier av hur barns och elevers svårigheter definieras och kategoriseras 
synliggjorde hur teamarbete av experter med representation inom disci-
pliner som medicin, psykologi och specialpedagogik löser skolans problem 
med att diagnostisera elever. Ett förfarande som ställde frågor om såväl 
kravet på en självkritisk verksamhet som det konsensustänkande som 
teammedlemmarna uttryckte (Hellblom-Thibblin, 2004; Hjörne, 2004). 
Även inom politiker och tjänstemannanivån infann sig i ett sammanhang ett 
konsensustänkande i tolkningen av barns och elevs behov och som främst 
definierades som ett individbehov (Ekström, 2004).  

Den forskning som jag redovisat av samgåendet visar på en dominerande 
ämnesstyrd skolpraktik och samtidigt ett accepterade av fritidspeda-
gogernas sociala kunskap om än på vissa villkor (Calander, 1999; Haglund, 
(2004). En konkret fysisk närvaro och aktivitet av förskole- och 
fritidspedagogernas professionstillhörighet ruckade till viss del på den 
rådande kunskapssyn och människosyn som beskrevs i praktikerna 
(Davidsson, 2002; Gustafsson, 2004).  
 
I denna redogörelse framkommer aspekter av pågående pedagogiska och 
specialpedagogiska hinder och möjligheter, ideologiska strävanden samt 
olika vetenskapliga synsätt. Olika undersökningar visar att kunskaper om 
barn och elever i behov av särskilt stöd och områdets komplexitet finns hos 
såväl kommunledning som ledningen på skolnivå och hos pedagogerna 
själva. När kunskaper om den specialpedagogiska yrkespraktikens uppdrag 
om kvalificerad samtalsledning, utvecklingsarbete, utredning och utvärde-
ringsarbete inte finns inom dessa nivåer faller yrkespraktiken tillbaka på en 
individinriktad och traditionell speciallärartradition. (Ahlberg, 2005; 
Bladini, 2004; Byström & Nilsson, 2003; Helldin, 1998; 2003; Sahlin, 
2004; Skolverket, 1998; Skolverket, 2004; Tideman, Rosenqvist, Lans-
heim, Ranagården, Jacobsson, 2004; Westling Allodi, 2005). Förskollärare 
med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning är den grupp i skolan som till 
största delen om än i liten del av sin tjänst, tycks kunna arbeta före-
byggande med dessa områden. Fritidspedagoger till viss del men de arbetar 
främst med klasser i särskolan (Byström & Nilsson, 2003). Svårigheterna 
med legitimitet av yrkespraktiken innebär för en stor del utbildade special-
pedagoger, oavsett grundutbildning att vara ockuperad så gott som 50 %  
av barngrupper och elevgrupper för pedagogiskt/undervisande arbete i 
grupp/klass (Byström & Nilsson, 2003; Gillberg & Olsson, 2004; Tideman 
et al.,2004).  
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Den dominerande experttron 
Den sociala ingenjörskonstens välfärdsstat under 1900-talets senare hälft 
skapade tilltro till ett synsätt som utgav sig för att vara rationellt och 
systematiskt. Det byggde på en analys där steg för steg antogs resultera i de 
”rätta” lösningarna. Statens decentralisering av makt och styrning på 
åttiotalet syftade till inflytande och delaktighet. Såväl nationellt som 
internationellt hade mål om delaktighet till skillnad mot 1900-talets 
utanförskap för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd resulterat i 
lagar och förordningar. Budskapet var allas rätt till ett liv av såväl 
inkludering som delaktighet. Samtidigt krävs att individen kan uppleva ett 
engagemang och delaktighet mellan sig själv och omvärlden (Gustavsson, 
2004; Nirje, 2003). Trots denna förskjutning mot ökad lokal förankring och 
inflytande fortgår en dominans av tillit till olika experttänkande. 
Institutioners och professioners auktoritet har dominerat under 1900-talet 
visar forskningsgenomgången. 
 
Utbildningsdilemman i en skola för alla 
Specialpedagogiska forskare framför olika förklaringar till områdets olika 
synsätt och inriktningar. Den historiska utvecklingen inom området vittnar 
om hur ett upparbetat kompensatoriskt förhållningssätt inom specialunder-
visningen successivt utsattes för kritik under sjuttio- och åttiotalet. Det 
senare granskades kritiskt utifrån ett dilemmaperspektiv. Individens behov 
av såväl rätt att delta på sina egna villkor som inkludering i undervisnings-
institutionernas ordinarie verksamhet skrev fram olika situationer av 
dilemman. Specialpedagogik som ideologi, praktik och vetenskap fram-
ställs därför av flera forskare som motsägelsefullt (Clark, Dyson & 
Millward, 1995; Börjesson & Palmblad, 2003; Haug & Tøssebo, 1998; 
Nilholm, 2003; Skrtic, 1995).  

Grundläggande svårighet är målet att erbjuda alla en likvärdig utbildning 
och samtidigt verka för en undervisning som är anpassad till demokratiska 
värden och en kunskapssyn som utgår från barn och elevers erfarenheter 
och mångfald. Trots den utbyggda sidoorganisationen av specialunder-
visning i Sverige under det sena 1900-talet uppnåddes inte avsedda effekter 
för skolans elever. I stället skapade undervisningen en marginaliserad 
verksamhet som pekade ut barn. Det innebär att andra faktorer påverkar 
området, enligt Nilholm (2003) som diskuterar området specialpedagogik 
utifrån tre perspektiv: det kompensatoriska, det kritiska och dilemma 
perspektivet. Det kritiska perspektivet granskar skolmiljön, diagnosför-
farande och dess konsekvenser samt specialundervisningens metoder. Såväl 
skolmiljöns sorteringsmekanismer samt kategorisering och subjektiva 
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diagnosförfaranden ifrågasätts som bidrag till barn och elevers utveckling. 
Kritiken mot det kritiska perspektivet påtalar uppmärksamheten som riktas 
mot vissa grupper och därför skymmer behovet att problematisera frågor 
som har att göra med hela utbildningssystemet. Det kompensatoriska 
perspektivet problematiserades av Nilholm som visade på  

 
… risken för att stora grupper av barn kommer att definieras som avvikande 
p.g.a. diagnostiseringens osäkra karaktär, att barn ensidigt beskrivs som 
bristfälliga, samt problemet med anknytningen av pedagogiska implika-
tioner till grundläggande pedagogiska frågor i hög grad saknas. (s 84) 

 
Dilemmaperspektivet pockar på ställningstaganden men har ingen lösning 
menar Nilholm och använder begreppet i sin granskning av specialpeda-
gogiken inom ett modernt utbildningssystem. Olika synsätt på lärande och 
utbildningssystemets krav på likvärdiga kunskaper i förhållande till varje 
barn och elevs intressen och erfarenheter skapar grundläggande dilemman 
som specialpedagogiken ställs inför framhåller Nilholm. Centralt att studera 
för forskningen utifrån detta dilemmaperspektiv inom utbildning är de tre 
nivåerna: den politiska, den mikropolitiska och verksamhetsnivån. Det 
överensstämmer väl med de tre styrnivåer som utgör det svenska mål- och 
resultat relaterade läroplanssystemet. Poängen med att studera dessa system 
är att synliggöra hur olika intressen styr hur vi tänker och agerar om 
ideologiska aspekter, resurser och synsätt på t ex områden som integrering 
och inkludering. Forskningen får inte stanna vid att dekonstruera och 
kritisera specialpedagogiken, påtalar Nilholm och framhåller vikten av att 
utmana det svåra i att ”ha någon sorts idé om hur vi ska förhålla oss till de 
dilemman som barns och ungdomars olikhet innebär”(s 89). 
 
Forskningsinriktningar 
Nilholm ser differentieringsfrågor som en del av pedagogiken och som 
särskilt angelägen för specialpedagogiken. Han diskuterar förhållandet 
mellan forskning och verksamhet och framför två ståndpunkter: en 
forskning som anses överordnad verksamheten och anger dess riktlinjer 
samt en ytterligare där forskningen och verksamheten intar ett dialogiskt 
förhållande. I den första ståndpunken får aktörerna en underordnande roll i 
förhållande till den överordnade tolkningsbild forskarna skapar. Ett 
forskningsintresse som tar sin utgångspunkt i dialogen om differentierings-
frågor i skolan där, ”föreligger förstås möjligheter att verksamheter och 
forskare (och andra) kan mötas på mer jämlika villkor” påtalar Nilholm och 
avslutar med att peka på att en forskningsuppgift som beskriver de 
pågående samtalen inom specialpedagogik inte involverar aktörerna från 
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verksamheten. Niels Egelund, Peder Haug och Bengt Persson (2006) som 
studerat det skandinaviska perspektivet av området specialpedagogik fram-
håller också vikten att utveckla och bedriva en verksamhetsanknuten 
forskning som systematiskt beskriver svårigheter och hinder att acceptera 
och utmana en större acceptans för olikheter inom skolvärlden. Forskning 
bedrivs fortfarande i liten skala där det allmänna pedagogiska och den 
vanliga undervisningen systematiserar och kritiskt granskar t ex den stora 
så kallade gråzon där de flesta av de barn och elever befinner sig. Enligt 
författarna framstår området ”som en vit fläck på kartan som vi vet 
förhållandevis lite om.”(a a s 189) Hittills har ämnesområdet specialpeda-
gogik inriktats mer mot ”special” än ”pedagogik” och författarna efterlyser 
en satsning på studier av utbildning, lärande och undervisning. Val av inne-
håll och en problematisering av undervisningens organisation är av vikt: 

 
Frågan måste bli hur utbildningen ska organiseras och vilket innehåll man 
ska välja för att det hela ska fungera så bra som möjligt med det 
inkluderande synsättet.” (a a s 189) 

 
De tre skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige undertecknade 
1994 Salamancadeklarationen och därmed en strävan att verka för hetero-
gena barn och elevgrupper (UNESCO, 1994). Ländernas strävan mot en 
inkluderande undervisning ingår i kopplingen till deklarationen. För barn 
och elever innebär det i ett specialpedagogiskt perspektiv att kunna verka 
på lika villkor i ett utbildningssammanhang. Författarna påtalar att detta 
skall föras inom en kollektiv gemenskap. Dilemmat i detta sammanhang 
handlar om det svåra eller omöjliga att samtidigt gynna bägge aspekterna. 
Något måste vara överordnat, menar författarna och formulerar följande: 

 
Eller för att uttrycka det annorlunda – hänsynen till varje enskild individ är 
något som ska tas till vara inom ramen för kollektivet. Det utbildnings-
politiska imperativet om individualisering har enligt vår mening tonat ned 
hänsynen till samvaron i kollektivet och lyft fram hänsynen till den enskilde 
som det överordnade. (a a s 182)  

 
Rolf Helldin benämner denna strävan för gemensamhetsskapande 
procedurer och efterlyser en forskning som dels inriktar sig på samhälls-
systemets behov av analys och förändringar dels en ”forskning inom fältet 
som analyserar de breda kontextuella sammanhangen” (Helldin, 2002, s 
68). En viktig betydelse för specialpedagogiken är dess behov av en 
självkritik som belyser områdets utomordentliga behov av perspektivi-
serade jämförelser. Detta menar Helldin i grunden tillhör det etiska området 
som ständigt närvarar i verksamheternas konkreta specialpedagogiska 
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analyser och diskussioner i svåra avvägningsfrågor om barns och elevers 
totala livs- och pedagogiska situation. Solidariteten i forskningen kan 
därför handla om, 

 
… en medveten betoning av den individuella särarten samt en markerad 
komplettering med andra perspektiv som betonar det gemensamma 
ansvaret.” (a a s 67) 

 

Marknadsflexibilitet 
Hur vi vill ha det i vårt samhälle behöver ställas mot våra uppfattningar av 
vad som är politiskt och moraliskt riktigt. Genom detta kan inte kunskap 
vara värderingsfri (Skrtic, 1991; 1995). En förgivet tagen ordning av hur 
samhällets utbildningsinstitutioner skall utbilda och fostra medborgare till 
demokrati låter sig inte göras i ett pluralistiskt samhälle. I stället behöver 
människor lära sig bli demokratiska med stöd av en utbildningspolitik som 
gynnar integrerade system av integrerade samtal, relationsinriktade per-
spektiv och kommunikativt handlande. Sådana villkor är att föredra utifrån 
ett demokratiskt perspektiv (Ahlberg m fl, 2005; Boman, 2002; Habermas, 
1984; Habermas, 1990; Rese-Schäfer, 1998; Sahlin, 2004). Vetenskapen 
har sitt ursprung i torget – AGORA, enligt Zigmunt Bauman (2004) och 
hänvisar till torget som mötesplatsen för samtal som har sin grund i 
”råmaterialet mänsklig erfarenhet”. Detta samtal utmanas idag av en 
avreglering där staten decentraliserar flera av sina tidigare åtaganden och 
ställer dem inför marknadens bud. Det har blivit ett motto i globali-
seringsprocessen och som Bauman kritiserar. Marknadstänkandet och dess 
krafter påverkar både funktion och produktion. Enligt Bauman är 
flexibilitet slagordet för detta tänkande som i grunden syftar till att dra ner 
på de offentliga utgifterna. En uppgift som tenderar att bli statens 
huvuduppgift. Tidigare arbete med avsikten att verka för det ”goda sam-
hället” förläggs till enskilda privata bolag. Statliga ansvarsområden har nu 
tillfallit den så kallade ”livspolitiken.” Bauman vänder sig mot att globalt 
genererade problem förläggs till att söka efter lokala lösningar med 
uppmaning om direkt biografiska lösningar. Det senare kallar Bauman 
absurt och menar att den tidigare allmänna mobiliseringen mot en bättre 
morgondag har ersatts av ett sökande efter ”ett annorlunda nu.” 

Politiska inriktningar och ideologier samt synsätt över tid inom 
vetenskapen skapar olika tänkande som i sin tur påverkar olika strategier 
inom området specialpedagogik. Den av Bengt Nirje (2003) framskrivna 
normaliseringsprincipen utvecklades i USA till ett tänkande med konse-
kvenser att förlägga problematiken till individen själv. Tolkning och 
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definition av individen blev främst ett arbete för professionella experter 
eller ”den frivillige omsorgsarbetaren.” Tankesättet bygger på att samhället 
ses som en harmonisk enhet där gemensamma värderingar tas för givna. 
Alla i samhället tror sig utgå från samma värderingar. Det anses och ses 
som eftersträvandevärt för alla, de så kallade ”socialt värderade rollerna.” 

Skandinavien med en tradition i välfärdsmodell och jämlikhet tolkas 
skapa ett annat tänkande. Den svenska inriktningen refererar till det som 
enligt statistiken anses vara ”det vanliga.” Samtidigt finns en medvetenhet 
av att det som träder fram som ”vanligt” inte behöver överensstämma med 
det ”önskvärda.” Bägge ingångarna kräver ett konfliktperspektiv som 
synliggör segregerande samhällsmekanismer samt granskar olika 
professionella och deras maktställning (Nirje, 2003).  

Ingångarna ovan finns också utvecklade av Peder Haug utifrån ett norskt 
perspektiv (Haug & Tøssebro, 1998). Olika grupper och intressen med 
grund i olika politiska falanger och vetenskapligt synsätt skapar avtryck på 
debatten i Norge. Målet om en skola för alla nås på olika sätt utifrån olika 
ideologiska och vetenskapliga utgångspunkter. Haug pekar på att detta lett 
till för lite uppmärksamhet på nödvändig kompetens i området för alla 
lärare under deras utbildningstid. I Sverige uppmärksammades detta redan 
under åttiotalet i de politiska styrdokumenten för skolans utveckling och 
styrning. Kravet uppdaterades senare i revideringen av lärarutbildningen 
inför tvåtusentalet. Haug påtalar samma obefintliga arbete av utvärderingar 
och utvecklingsarbete samt strategier för praktiskt skolarbete och 
integration i Norge som rapporterats i Sverige. Det är inte gruppen eller 
klassens bas som styr tankesättet kring organisering av klasser, lärare, 
planering av byggnader, längden på undervisningsperioder, innehållet, 
utformningen av ämnen, antal uppehåll under dagen, kurser, lärarunder-
visningen eller forskningen. I stället är det de utsorterade barnen och 
eleverna som får anpassa sig till och efter en pågående uppläggning av en 
ordinarie verksamhet (Haug, & Tøssebo, 1998).  
 

Praktikens egna paradigm 
Vad som anses i ett samhälle avvika styrs av ideologiska värderingar och 
synsätt. Med en förskola och en skola för alla borde detta skapa avtryck i 
våra utbildningsinstitutioner. Men olika intressen påverkar detta. Michel 
Foucaults (1993) diskursbegrepp beskriver vad som kan och inte kan sägas 
samt vem eller vilka som kan eller inte kan delta i olika diskussioner. Det 
förgivet tagna uttrycker en dominans i ett samhälle av vad som anses vara 
allmänt vedertaget om sociala, ekonomiska, politiska och etiska frågor. Det 
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är utifrån detta som det blir möjligt att definiera och tolka antal individer i 
ett samhälle med särskilda behov utan att särskilt motstånd infinner sig 
(Haug & Tøssebro, 1998). Olika professioners intressen tar sina utgångs-
punkter inom olika perspektiv.  

Haug (1998) framför en antropologisk modell som avser att kombinera 
ett individuellt och kollektivt systemperspektiv. Modellen ses som en 
politisk kompromiss och oberoende vetenskaplig förklaring. Skolans 
sorteringsuppgift som bygger på ett standardsystem behöver förändras 
radikalt. För detta krävs genomgång av skollagar, organisation och 
läroplaner. Haug poängterar att en skola för alla kräver ett kollektivt 
deltagande utan differentiering mellan det speciella och det generella också 
i undervisningen. En sådan utgångspunkt kräver hög tolerans av vad  
vi tolkar som avvikande. En huvudutmaning som innebär att skapa  
nya grundskolor med förändrade värdesystem och genomarbetade 
utvärderingar.  

Utgångspunkterna för hur vi tänker om varat, syn på kunskap, metoder 
och ideologi har inga självklara samband. Det var en övertygelse som levde 
bland sakkunniga och experter under sjuttiotalet och dess framskrivningar 
av de pedagogiska programmen. Idag föreligger en samsyn vad gäller de 
ideologiska frågorna om en skola för alla samt en teoretisk större variation 
men trots detta en mer objektivistisk forskning än en subjektivistisk (a.a). 
Forskningsinriktningen stämmer alltså inte med en policy mot en integrerad 
skola, en inkluderad och förändrad skola. I praktiken är det 
specialpedagogiska området uppbyggt utifrån ett annat paradigm än den 
politiska policyn av området. Detta glapp eller dilemma ger olika konse-
kvenser för en undervisningssituation. Integrering och ett inkluderat 
tänkesätt skall ta sin utgångspunkt inom alla nivåer av utbildningssystemet, 
såväl för beslutsfattare som för verkställare (Ahlström, Emanuelsson & 
Wallin, 1986). De olika dilemman som diskuterats synliggör utbildnings-
institutioners synnerliga komplexa och komplicerade mönster. Inom 
samtliga nivåer, skolnivån, kommunnivån samt läroplansnivån ställs de 
individuella målen mot ett konkurrensbetonat betygssystem, ekonomiska 
aspekter och särintressen av en barn- och elevanpassad solidarisk strävande 
undervisning. Det ligger ett värde i att synliggöra och medvetandegöra den 
yrkesmässiga självförståelsen av hur dessa dilemman av makt, anpassning 
och definitioner visar sig i den praktiska pedagogiska vardagen. Detta 
menar K-G Stukát (2005) kan vara utgångspunkten för en pedagogik som 
bearbetar problemen både genom närvaro av visioner och genom det 
”möjligas konst.” 
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6. Studiens syfte – en fördjupning 
 
 
I avhandlingens första kapitel redogjorde jag för bakgrunden till studiens 
övergripande syfte. Med stöd av min beskrivning av en deltagarorienterad 
forskningsansats och min genomgång av utredningar, forskning och 
undersökningar preciserar och fördjupar jag här det övergripande syftet. 
Kapitlet ”Vår process” beskriver bakgrunden till de innehållsteman som 
ingår i syftet. 
 
Politiska utredningsarbeten och reformer visade att förskolan och 
fritidshemmen varit ålagda att inkludera alla barn och unga i sina 
verksamheter. Kommunernas skyldigheter att bedriva så kallad uppsökande 
verksamhet innebar att barn i behov av särskilt stöd erbjöds förtur till 
verksamheterna under sjuttio och åttiotalet. När köerna byggdes bort under 
nittiotalet övergick den yttre uppsökande verksamheten till att 
uppmärksamma barnens behov inom verksamheterna. Socialstyrelsens 
rekommendationer om individuella planer för dessa barn gällde bägge 
verksamheterna, så också de olika former av handledarstöd som styr-
dokumenten skriver fram. Sammantaget beskriver de politiska texterna att 
en så kallad generell kvalitet inom verksamheterna utgör grunden för 
utvecklingsbarhet av barn i behov av särskilt stöd. Arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd inom verksamheterna svarar mot ett uttalat mål att 
inkludera alla olika barnbehov inom den ordinarie verksamheten. Endast i 
särskilda prövade fall har funnits och finns grupper utanför den ordinarie 
verksamheten. Begreppet utveckling och lärande skrivs fram som kardinalt 
i styrdokumenten vilket skiljer verksamheterna från skolans krav på att 
uppfylla särskilda kunskapsmål. Utredningsarbeten som beskrev special-
pedagogikens framväxt speglade en upprepad kritik mot sjuttio- och 
åttiotalets framväxta sidoorganisation av specialundervisning. En dyr men 
också effektlös verksamhet i förhållande till avsikten att få barn och elever 
koncentrerade eller att lära sig läsa och skriva. Området specialpedagogik 
framställs som att ha utvecklats från att fokuserat på en kompensatorisk 
undervisning till att öka förståelse och insikt av samhällets del i att segre-
gera och marginalisera individer och grupper. Tvåtusentalets skrivningar 
för förskola, fritidshem och skola uppmanar till renässans för ett 
gemensamt uppdrag med en vidgad lärarroll med avsikt att utmana, 
utveckla, utvärdera och följa upp ett pedagogiskt samhällsuppdrag där 
samtliga berörda inom verksamheterna ses som medkonstruktörer i 
kunskapsbildningen. Specialpedagogiska frågor och behov skall inkluderas 
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i mesta möjliga mån i den reguljära undervisningen heter det, men för 
övrigt framförs behovet av specialpedagogik inom grundutbildning och 
påbyggnadsutbildning i termer som ”borde” och ”önskvärt”. 

Forskningsstudier som beskrev samgåendet med skolan visade skolans 
tolkningsföreträde av verksamhetens ämnesundervisning. Viss framgång 
hade förskollärare och fritidspedagoger att arbeta pedagogiskt på lika 
villkor i uppbyggnad av sociala sammanhang, samlingar och temaarbeten. 
Studier av skilda synsätt på barns och elevers behov visade hur konsensus-
bestämmande berörda tjänstemän, politiker och olika professioner bedömer 
och beskriver barns och elevers behov på nationell, kommunal och 
skolnivå. Trots ”talet om” en skola för alla och insikt i hur olika perspektiv 
närvarar i en barnsituation förlades åtgärder till barnet självt. De 
forskningsstudier som uppmärksammat den specialpedagogiska rollen 
bekräftade dessa svårigheter. Åtgärder och utvecklingsarbete som beskrev 
utveckling och förändringar av barnets omgivning fanns mindre formulerat. 
Några undersökningar visade att specialpedagoger är bundna ca 50 % till 
undervisning med barn och elever. Förskollärare var den grupp som till 
liten del kunnat arbeta med utvecklingsarbete och handledning. Praktiken 
visar på stora svårigheter att motverka segregerande mekanismer i ett 
marknadsekonomiskt samhälle vilket manar fram ett behov av att synlig-
göra och medvetandegöra den yrkesmässiga självförståelsen av hur dessa 
hinder visar sig i vardagen.  
 
Arbetet med att studera utredningar, forskning och undersökningar 
bländade mina ögon. Jag såg inte längre praktiken. Om någon ställt frågan 
om hur verksamheterna fungerar i praktiken under arbetet med insamlingen 
hade jag svarat helt i linje med materialets språkhegemoni och ideologiska 
avsikter. Glappet mellan ideologi praktik blev tydliggjord i min genomgång 
av utredningar, forskning och undersökningar. Utgångspunkt för studiens 
fördjupade syfte är därför de samtal gruppen fört under och efter sin 
utbildningstid samt hur dessa kan problematiseras utifrån gruppens 
synliggjorda och icke-synliggjorda innehållsområden.  
 
Utgångspunkten för studien är förskole- och fritidspedagogikens betydelse 
för specialpedagogiken. I avhandlingen är det gruppens förskollärare och 
fritidspedagog som är huvudpersoner. Det är gruppens livshistoriearbete, 
verksamheter och bearbetning av dessa i förhållande till området special-
pedagogik som står i förgrunden. Mot denna bakgrund har ett deskriptivt 
syfte formulerats: 
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Studiens deskriptiva syfte är att öka kunskapen om gruppens syn på 
kunskap, människa och samhälle och hur deltagarna tänker om ett 
specialpedagogiskt uppdrag samt hur implementeringen av detta uppdrag 
genomförs. 
 
Syftet med avhandlingen är dock inte bara att beskriva gruppens 
värdegrund, tankar och beskrivning av en specialpedagogisk yrkespraktik, 
det är också att såväl med gruppens som mina egna analyser söka 
förklaringar till gruppens yrkesmässiga förståelse. Genom denna belysning 
vill jag analysera gruppens formulerade innehåll utifrån ett kritiskt 
samhällsperspektiv. Analysen bidrar därmed till att visa och föra fram vad 
ett samhällskritiskt perspektiv kan bidra med för förståelse av gruppens 
synliggjorda tankar och det specialpedagogiska uppdrag. Mot denna 
bakgrund har även ett analytiskt syfte formulerats: 
 
Avhandlingens syfte blir därmed att, via den yrkespraktik deltagarna 
representerar, beskriver och problematiserar i studien analysera gruppens 
framtagna innehåll i ett samhällskritiskt perspektiv. 
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7. Tema Syn på kunskap, människa och 
samhälle 
 
 
I detta kapitel problematiserar jag vår grupps arbete ställt till styrdokument 
från sjuttiotalet och framåt som behandlar barn i behov av särskilt stöd 
inom förskola och fritidshem. De frågor jag ställer mig under arbetet har 
jag valt att kursivera. Temat avslutas med att jag ställer vår grupps frågor 
till några kritiska utbildningssociologer och deras granskning av 
sjuttiotalets framskrivna barnsyn. Från arbetet formulerar jag några 
analysfrågor som tas med till tema två. De frågor som kommer från 
gruppens träffsamtal och våra intervjuer tydliggör jag i texten.  
 

Om syn på kunskap 
 
Bearbetning av erfarenheter   
Vår grupp formulerar tankar om hur vi kan förena en tidigare yrkespraktik 
med det nya uppdraget som specialpedagoger. Erfarenheter och tankar om 
området kunskapssyn formulerades med stöd av livshistorieminnen, 
yrkesverksamheten och den pågående utbildningen till specialpedagog. Där 
fanns både positiva och negativa upplevelser. Från skoltiden beskrevs 
erfarenheter av olika undervisningssätt. Vissa metoder hade stimulerat till 
att bli aktiv i skolarbetet. Andra undervisningssätt hade givit den motsatta 
effekten. Gruppen ställde frågor om vad kunskap är och varifrån kunskap 
kommer. Det var också frågor den pågående Deltautbildningen diskuterade. 
Deltautbildningens upptakt utgick från såväl deltagarnas livshistorier som 
kartläggningar av verksamheter och olika teoretiska ingångar. Tillsammans 
utgjorde de verktyg för att bearbeta frågor av områdena syn på kunskap, 
människa och samhälle i ett specialpedagogiskt perspektiv (Siljehag, 2000). 
Erfarenheterna i vår grupp visar hur olika bemötande från pedagoger 
speglar olika tankesätt om området kunskapssyn och dess konsekvenser i 
praktiken. Minnesarbetet synliggjorde olika exempel på inlärningssätt, t ex 
att lära läs- och skrivkonstens metoder genom ett lands litteraturskatt. Med 
erfarenhetslärande som utgångspunkt avsågs ett annat undervisningssätt att 
inspirera till läs- och skrivinlärning med utgångspunkt i den egna vardagen. 
Vi upptäckte hur tävlingslekar under högstadietiden stimulerat men som 
samtidigt sorterade ut och påvisade vissa kamraters ickedeltagande. Det 
ställde frågor i gruppen om på vems villkor kunskapsutveckling sker. Vems 
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erfarenheter bildar utgångspunkterna för det pedagogiska arbetet inom 
våra utbildningsinstitutioner, är en fråga jag ställer under mitt analysarbete. 

Gruppens arbete visar på ett pedagogiskt engagemang som riktar sig till 
att uppmärksamma barns och elevers egna erfarenheter och hur de uttrycker 
detta. Det är barns och elevers sinnesupplevelser och den gemensamma 
bearbetningen av dessa som står i fokus för arbetet. Vi diskuterar arbetet 
med att ge plats för barns och elevers inre bilder. För detta arbete använder 
sig gruppen av olika skapande material och aktiviteter. I några av 
intervjusamtalen beskrivs hur det skapande ligger till grund för att 
formulera upplevelser, ”konkreta intryck skapar inre bilder. Där börjar 
jobbet med att formulera dessa skapande aktiviteter.” (Lisa, int. 2) Arbetet 
med sinnena gör barn och elever uppmärksamma. En person möter barnen 
genom skapande aktiviteter med avsikt att förbereda dem för eller att 
berätta vad de varit med om: 

 
Sagor, berättelser och drama tillsammans med barn i olika åldrar hjälper 
dem att kunna sätta sig in i vad de ska uppleva eller vad de har upplevt. 
Barn och ungdomar behåller uppmärksamheten när de får använda olika 
sinnen. (Kristina, int. 1) 

 
Vi beskriver också hur dessa bearbetade intryck kan få ett gemensamt 
uttryck när de ställs samman t ex i ett temaarbete. Sådana arbeten menar 
gruppen har möjligheten att synliggöra olika begrepp, sammanhang och 
faktakunskaper. Det är just den gemensamma bearbetningen som kan bidra 
till att barn och vuxna experimenterar tillsammans. Det innebär att vara i en 
kunskapsprocess tillsammans. Någon uttrycker det som att skapa ett jämlikt 
förhållande, ”när barn och pedagoger experimenterar där tillsammans blir 
alla inblandade bemötta som människor och mer jämlikt.”(Lisa, int. 1) Vad 
barn och elever lär av detta kan vi i gruppen inte uttala oss om. Vi framför 
som väsentligt för kunskapsutvecklingen att barn och elever upplever 
trivsel, har roligt och känner sig behövda inom våra utbildnings-
institutioner. Detta framkom både i olika livshistorieminnen och från 
verksamheterna. Vikten av att bli sedd av såväl pedagoger som kamrater 
var viktiga upplevelser som vi formulerade.  

 
Vems intressen och villkor utgår vi ifrån? 
Denna syn på kunskap som tar sin grund i barnens olika erfarenheter var 
viktiga utgångspunkter för de pedagogiska program som skrevs fram under 
sjuttio och åttiotalet. Men vilka erfarenheter talar gruppen om? Avser 
utgångspunkterna av sinnesupplevelser att verka för främst ett gott 
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självförtroende? Vem eller vilkas erfarenheter utgår gruppen ifrån i arbete 
med barn och elever? I ett av våra samtal problematiserar vi detta, ”alla 
barn får skriva om det som är nära dom, eller så vill vi att det ska vara 
så.”(Katrin, träff 2,vt-02)  

Att verkligen beskriva barns och elevers erfarenheter finns inte 
representerat i våra samtal. Någon av oss talar om barnens berättelser som 
samlas till ”romaner”. Några beskriver temaarbeten med utgångspunkt 
inom områdena natur, kultur eller samhälle. Men vems erfarenheter det är 
problematiserar vi inte. Hur kommer det sig? Vad tog vi för givet? Från 
grundutbildningen mindes några utbildningsledningens inriktning att låta 
studenterna välja innehåll och teman. Arbetet syftade till att arbeta med 
dialogpedagogik som pedagogisk modell, ”syftet var att lära sig lyssna efter 
vad barnen reflekterade över.”(Siv, int 1) Vems erfarenheter och utifrån 
vilka intressen tolkar vi att barn och elever upplever självförtroende? Vilka 
behov har de? Hur vet vi det? 
 
Styrdokumentens ideologiska utgångspunkt 
Det är barnens behov som står i fokus för de pedagogiska programmen för 
förskolan och fritidshemmet under sjuttio och åttiotalet. Hur att få reda på 
dessa behov krävde en ideologisk utgångspunkt enligt de pedagogiska 
programmens sakkunniga och experter. Den ideologiska ståndpunkten blev 
avgörande för och styrde också valet av både teorier och pedagogisk modell 
för arbetet. Frågan är var barnens konkreta erfarenheter tog vägen? Det 
blir oklart vems erfarenheter eller intressen som utredarna egentligen avser 
ska påverka barnens situation. Det särskilda med 1968 års barnstuge-
utredningar (SOU, 1972:26,27; 1974:42) är det tydliga politiska målet om 
framtidssyn samt det ideologiska målet om ett samhälle som kunde borga 
för så kallade ”goda utvecklingsmöjligheter.” Detta mål och synsätt ställde 
människan i ett ömsesidigt förhållande till samhällsutvecklingen: 

 
Vård och fostran av barnet i hem och skola relateras till den blivande vuxna 
människans utvecklingsmöjligheter i hennes ömsesidiga förhållande till 
samhället och dess utveckling – förändring.”(SOU, 1972:26, s 41-42) 

 
Samhällets omsorg för barn i skolåldern kom några år senare och siktade 
mot åldrarna 7–12 år. Historiskt har den verksamhet som fritidshemmen 
representerar både ideologiskt och organisatoriskt samverkat med både 
barnomsorgen och skolan. I betänkandet Barns fritid (SOU, 1974:42) 
betonades inriktningen mot en heldagsomsorg i form av fritidshem och 
allmän fritidshemsverksamhet. Mål och innehåll för verksamheten 
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överensstämde med förskolans både i betydelsen av ett helhetssyns-
tänkande, en dialogpedagogisk samspelsmodell och den vetenskapliga 
förankringen inom psykologin. Utredarna betonade fritidshemmets 
tillgänglighet för alla barn och unga och poängterade samtidigt en 
samhällssyn som skulle präglas av en ”öppen barnmiljö” (s 13). En sådan 
barnmiljö innefattade ”rika” tillfällen för barn och unga att upptäcka både 
fritidsmiljöer och arbetsliv: 

 
Utgångspunkter för fritidsverksamhetens innehåll och former måste vara en 
öppen barnmiljö, en miljö där man ger barnen rika tillfällen till att orientera 
sig i vuxenvärlden. Utredningen betonar särskilt det nödvändiga i att finna 
vägar för direktkontakter mellan arbetsliv och barnens olika pedagogiska 
miljöer skola – fritidshem, föreningsliv och andra fritidsverksamheter. (a a, 
s 18) 

 
Det var utifrån denna ideologi som teorier och pedagogiska modeller skrevs 
fram. Teorierna avsåg att användas för att beskriva och förklara 
pedagogiska situationer och barns och ungas bakomliggande beteenden. 
Sakkunniga och experter valde teoretiska ingångar utifrån den ideologiska 
skrivningen. Tillsammans avsåg de att stödja den integrationsmodell som 
låg till grund för den så kallade ”gryende kompetensen” utredarna vill 
åstadkomma för förskolebarnen. Utredningen Barns fritid utgick från 
samma teorier och pedagogiskt arbetssätt som beskrivits i barnstuge-
utredningen.. Personlighetspsykologiska teorier valdes till att synliggöra 
relationer kopplat till uppväxtbetingelser. Tidens kognitiva teori beskrev en 
pågående emotionell, social och intellektuell utveckling. I barnstuge-
utredningen betonades de teoretiska inriktningarnas samband mellan arv 
och miljö. Med detta avsåg experterna kombinera valda teorier med 
neurofysiologisk teoribildning: 
 

Kognitiv och psykodynamisk teori vilar dessutom på klart uttalade 
epigenetiska grundvalar, dvs man betonar starkt sambandet mellan arv och 
miljö som på varandra verkande krafter. Betoningen av det ömsesidiga 
beroendet genes (fysiologiska förlopp) och miljö gör att kognitiv och 
psykodynamisk teori också kan kombineras med neurofysiologisk 
teoribildning.(SOU, 1972:26, s 42) 
 

En ny konstruerad barnsyn 
Tillsammans syftade teorierna till att stödja en ny syn på utveckling. 
Utveckling ställdes till ett helhetsperspektiv genom betoningen på sam-
bandet mellan arv och miljö. Tidigare synsätt hade med stöd av Arnold 
Gesells utvecklingspsykologiska teori skapat respekt för barnets inne-
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boende förmågor. Nu framställde utredarna särskilt den påverkan som en 
aktiv miljö kunde tillföra barnet. Programskrivarna tar stöd av utvecklings-
psykologerna Piaget, Erikson och Mead och ser ett barn som med en aktiv 
social och fysisk miljö får sina känslomässiga och sociala behov 
tillgodosedda:  

 
En vidareutvecklad förskolepedagogik utgående även från psykodynamisk 
teori kan bättre lyfta fram och klargöra den personella miljöns 
utomordentliga betydelse och därigenom skapa bättre förutsättningar för att 
tillgodose barnets känslomässiga och sociala behov.(a a s 43) 

 
Teorierna sågs vid denna tid som tolkningsverktyg. Med teorierna som 
vägledning skulle barnen tillägna sig en kompetens inom områdena jag-
uppfattning, begreppsbildning och kommunikation. Utredarna ställde sig 
frågande till hur modellen påverkar den blivande kompetensen. Är den en 
produkt av en direkt och en indirekt påverkan är en fråga de ställer sig. Det 
tar inte utredarna ställning till men definierar de olika ingångarna: 

 
Med direkt påverkan avses vad som överförs verbalt och känslomässigt i 
direktkontakten mellan barnet och andra människor och genom att barnet 
konkret hanskas med och får erfarenheter av sin fysiska miljö. Indirekt 
påverkan sker genom konfrontation med sociala och kulturella attityder, 
värderingar och regler och andra uttryckssätt från samhällets institutioner, 
från grupper i samhället och från samhället i stort.(1972:26, s 61) 

 
För åldrarna 7–12 framhålls barnets frigörelse från föräldrarna och 
begynnande orientering mot omgivningen som centralt. Kontakter med 
andra vuxna och kamrater tolkas med stöd av teorierna som något 
väsentligt att utforska och få både goda och mindre goda erfarenheter av: 

 
Denna strävan kan föra med sig risker att misslyckas, att känna sig 
mindervärdig. Däri ligger själva utvecklingskrisen, enligt Erik H Erikson. 
Därtill kommer barnets förmåga att se på sig själv med viss distans. Detta 
utgör grunden för att upprätta sociala relationer. Utan denna förmåga kan 
aldrig några djupare känslomässiga relationer, vilka bygger på icke-
beroendeförhållanden mellan parterna, komma till stånd. (SOU, 1974:42, s 
407) 

 
Denna direkta och indirekta påverkan mellan barn och miljö ansågs få ett 
berikande möte med valet av den dialogpedagogiska modellen. Modellen 
avsåg borga för en individuell personlighetsutveckling för samtliga åldrar. 
De skulle möjliggöra en utveckling på barnets villkor: 
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Målet för detta slag av pedagogik kan sägas vara att individen successivt 
skall arbeta sig fram till de värderingar och normer den så småningom vill 
hävda och själv efterleva.(1972: 26, s 46) 

 
Säkra tolkningsarbete utifrån vald ideologi 
Avsikten var att säkra att inte personalen antog ett utvärderande förhåll-
ningssätt med stöd i inlärningsteoriernas mål att prestera. Personalen 
uppmanas i stället tolka barnets beteende. Men samtidigt poängterar 
utredarna betydelsen av inhämtande av kunskap. För att tydliggöra skill-
naden i att ge barnen ”rätt svar” och färdiga lösningar ställs kravet att lära 
barnet att tänka kritiskt i sin pågående kunskapsutveckling: 

 
I stället för att utvärdera vad barnet gör måste den vuxne tolka barnets 
beteende som ett uttryck för hur det uppfattar sin omvärld. Det betyder att 
barnet måste möta respekt för sina värderingar och ställningstaganden, men 
det måste också i kontakten med den vuxne lära sig förstå att kunskap, 
beteenden, normer etc kan omprövas utifrån nya infallsvinklar. I stället för 
att barnet lär sig att det finns rätta svar på frågor och en viss lösning på ett 
problem liksom definitiva kunskaper att inhämta, bör det lära sig att utifrån 
en kritisk inställning samla nya fakta att själv ta ställning till.(a a s 46) 

 
Trots betoningen av en dialogpedagogisk modell sker tolkningen enligt 
utredarna utifrån vald ideologi och teorier. Vilken chans har barns olika 
erfarenhetsvärld att träda fram i detta perspektiv?  
 

Gruppen betonar konkreta upplevelser 
Vi diskuterar våra egna yrkeserfarenheter av olika temaarbeten inom 
förskolan och skolan. Gemensamt för arbetet är gruppens betoning av den 
konkreta upplevelsen, ett gemensamt experimenterande och bearbetningen 
genom olika kunskapsformer. Till grund för arbetet nämns barnens egna 
berättelser och valda teman som t ex den egna stadens historia. Ett av oss 
väljer ett tema som barnen får måla efter. Det utgjorde underlaget till ett 
gemensamt diktskrivande: 

 
Och varje barn får säga en mening om sin målning. Och sedan skriver vi på 
tavlan… och har jag tio barn så har vi tio meningar. Barnen fick måla 
sommarregnet…och de blir själva … vad bra det blir…de lyfter själva. 
(Amelie, int. 2) 

 
I ett annat arbete valdes temat naturen med motivet att barnen hade detta 
intresse. Den ovan av barnstugeutredningen beskrivna ambition att lära 
barnen inta en ”kritisk inställning samla nya fakta och själv ta ställning till” 
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antyder en av oss i arbetet med ekologi. Tillsammans med barnen avsåg 
arbetet att ge upplevelser av samspel och system: 

 
Vi fick ju börja där då med ekologi, hur det hänger ihop i naturen, 
naturvård. Men just att vi talade om vilka kravmärkta varor det fanns och 
vatten tog vi upp förstås…(Gunnel, int. 2) 

 

Vems/vilkas sammanhang formuleras? 
De arbeten som gruppen diskuterat visar på en ambition av sammanhangs-
förståelse. Men den kritiska granskningen utifrån innehållet som bearbetas 
tar vi inte fram för problematisering. Vilket sammanhang, vems samman-
hang och system är det vi som pedagoger ställer barn och elever inför? Det 
arbete vi diskuterat i gruppen tycks bearbeta upplevelser och sinnesintryck  
i syfte att formulera detta till en text. Men vad tänker barn, elever och 
pedagoger om innehållet? Var i kunskapsprocessen problematiseras 
innehållet? Utredarna i bägge betänkandena poängterade betydelsen av ett 
ämnesintegrerat arbete och hur detta får stöd av områden som natur, kultur 
och samhälle. Systembegreppet poängteras särskilt som betydelsefullt för 
att förstå sammanhang utifrån t ex en naturvetenskaplig begreppsbildning 
dvs.: 
 

…olika begrepps växelverkan inom ett sammanhang eller system och helhet 
i ett händelseförlopp eller en händelsekedja. Genom att bli medveten om 
hur t ex en fågel är beroende av insekter, gröda, träd osv ges barnet helt 
andra förutsättningar för inlärning än vid studium för isolerade fenomen. 
Sådana system finns i alla sammanhang, varför det inte är frågan om att 
hitta på och konstruera nya system. (SOU, 1972:26, s 85) 
 

Utredarna påpekar att systembegreppets betydelse skall ses som ett allmänt 
sätt att bearbeta information. Det är själva utforskandet som eftersträvas 
något som definieras utgå från antaganden: 

 
Genom att i förskolan få till stånd ett tänkande och ett sätt att arbeta som har 
sitt upphov i systembegreppet läggs en god grund för förmågan att utforska 
– att göra antaganden och pröva dem.(a a s 85) 

 
Val av innehåll 
Utifrån vems eller vilkas frågeställningar uppstår angelägna områden att 
utforska? Vems begrepp formuleras? Såväl sjuttio- och åttiotalets utred-
ningar för verksamheterna som den gemensamma läroplanen 1994 (Lpo 94) 
och förskolans läroplan 1998 (Lpfö 98) poängterar barns och elevers 
erfarenheter som utgångspunkt för det pedagogiska arbetet. Det låter som 
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en självklarhet att förskolebarnets inlärning bör bygga på de egna åskådliga 
erfarenheterna som programskrivarna uttrycker det i barnstugeutredningen. 
Dessa erfarenheter uppmanar programskrivarna till att utveckla och 
stimulera kreativt genom olika kommunikativa verksamheter. Vår grupps 
betoning av den skapande verksamheten och bearbetning av sinnesuttryck 
avsåg att formulera barns och elevers inre bilder av upplevelser. Men 
gruppen problematiserar inte tydligt hur berörda väljer innehåll eller i vems 
intresse eller på vems villkor innehållet väljs. Gruppens pedagogiska arbete 
tycks verka för att möjliggöra att barn och elever får möjlighet att 
formulera sig. Men hur innehållet tagits fram blir inte ifrågasatt i vår grupp. 
Det är bearbetningen av sinnesupplevelser som står i fokus: 
 

Olika intryck verbaliseras och kopplas samman. Det skapar inre bilder. 
Dagar i naturen, målning och att konstruera pjäser är exempel på 
upplevelser som främjar sinnesupplevelser. (Lisa, int. 1) 
 

Fri och spontan kommunikation – på vems villkor?  
För att undvika att pedagoger väljer innehåll som ensidigt speglar en över- 
och medelklasskultur påtalar en av de sakkunniga in barnstugeutredningen 
(SOU, 1972:26) vikten av det fria skapandet och spontaniteten som verk-
tyg. Programskrivarna diskuterar vad de olika skapande verksamheterna t 
ex bildarbete, dramatik och musik betyder för bearbetningen av barns 
upplevelser. Vid tiden betraktades de mer ofta som en sysselsättning för 
dess egen skull. Ett annat sätt innebar att betrakta sådana aktiviteter som 
konstärliga och som utvecklar ”konstnärer” som skapar fritt, enligt 
skrivarna som poängterar det fria skapandets betydelse för bearbetningen 
av barnens erfarenheter. De har betydelse för den sociala utvecklingen 
genom att barnen kan uttrycka och bearbeta sina sociala och känslomässiga 
upplever i dessa kommunikativa verksamheter. I sammanhanget påtalar de 
vikten av att stimulera barnens spontana intresse inom området 
kommunikation. De varnar dock för att förmedlande aktivitet av ”finkultur” 
kan dominera och efterlyser spontanitet och improvisation i det 
pedagogiska arbetet: 
 

När det gäller bildarbete, musik och dramatik finns hos de vuxna ofta en 
strävan att till barnet förmedla det ’fina’ och det ’riktiga’, dvs att låta 
aktiviteter fungera som ’kulturbärare’.(SOU, 1972:26, s 84) 

 
Utgå från en annan ände 
Behovet av det fria påtalar också en av oss. Klassrummet behöver plats för 
det mer fria med plats för olika aktiviteter, säger en av oss och hänvisar 
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samtidigt till förskolans arbetssätt att utifrån ett sådant innehåll formulera 
erfarenheter och text. Hon beskriver ett pedagogiskt arbete som tar sin 
språkliga ansats från en ”annan ände”: 

 
Man utgår från andra saker, mera skapande. Så knyter man an till det, 
skriver texter som beskriver vad man varit med om.(Gunnel, int. 1) 

 
Bilden som språk poängteras i 1968 års barnstugeutredningar. Verkligheten 
måste ges namn, begrepp för att människor ska kunna kommunicera. Att 
tolka barns bilder och samhällets bilder var nytt för tiden. Bilder skapade av 
barnen tolkades också som kommunikativa om än inte riktade direkt till 
någon mottagare. Detta var en skillnad mot tidigare synsätt som bedömt 
barns bilder som icke-kommunikation (SOU, 1972:26). Sinnesupplevelser, 
de inre bilderna och bearbetningen av detta beskriver vår grupp och får 
teoretisk vägledning i barnstugeutredningens pedagogiska program. Den 
språkliga stimulansen har sin grund i språkupplevelser som är knutna till 
sinnesupplevelser och erfarenheter: 

 
För att begreppsbildning skall kunna komma till stånd och vidareutvecklas 
måste sinnesupplevelser och utforskande aktivitet sammanställas med 
språkupplevelser. Det är nödvändigt att barnen jämsides med stimulans för 
sinnena får rikligt med verbala upplevelser direkt knutna till 
sinnesupplevelser och konkreta situationer. (SOU, 1972:26, s 168) 

 
Dialog och sortering 
Gruppens arbete att formulera barns och elevers språk är ett arbete som 
engagerar. Det är barnens ord och erfarenheter som avses. Men är det 
verkligen alla barns livsvärld som formuleras? Vissa språk accepteras inte 
inom våra utbildningsinstitutioner erfar gruppen: 
 

Att i vissa familjer har man ett språk som man kan acceptera men i vissa 
inte. Men att detta språk är faktiskt det som är vardagsspråket för många 
barn. (Lisa, träff 1, vt-02) 

 
Gruppens minnen från grundutbildningen lyfte fram vikten av dialogen och 
det som av tidens pedagoger gavs namnet dialogpedagogik. Enligt någon i 
gruppen var avsikten att lyssna in barnens funderingar och reflektioner. I 
1968 års barnstugeutredningar beskriver utredarna valet av dialogpeda-
gogiken som förskolans pedagogiska modell och dess bakgrund i både 
kognitiv och psykodynamisk teori. Modellen antogs också senare av 
utredningen Barns fritid. Tillsammans betonade teorierna individens egen 
kunskapsaktivitet och betydelsen av samspelet i och mellan olika relationer. 
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Med dessa teorier som vägledning ses ett dialogpedagogiskt arbetssätt som 
en förutsättning för meningsfulla relationer och utveckling för bägge parter: 

 
Den tidiga dialogen mellan barn och vuxen varigenom båda parter utvecklas 
vidare synes vara den enda konsekventa metoden utifrån den teoretiska 
konstruktionen.(SOU, 1972:26, s 47) 

 
Andra minnen från gruppens skoltid speglade t ex en kunskapssyn med 
grund i en förmedlingspedagogik med förankring i inlärningspsykologiska 
synsätt. Där fanns också minnen av Läsning På Talets Grund (LTG-
metoden, Leimar.1978) som formulerade elevernas egna ord och beskriv-
ningar. Vi diskuterar minnen som beskrev stimulering och motivation till 
att lära sig skriva och läsa utifrån att analysera och diskutera särskilt 
utvalda författare. En tydlig förmedling från läraren är viktig menar en av 
oss och kritiserar det svenska skolsystemet för att vänta för länge med den 
svenska grammatiken: 

 
Läraren lär dig i början när du inte kan, hur du kan skriva på många olika 
sätt. Ju äldre du blir desto friare händer får du. Jag tycker det är en bra 
metod. Jag tycker inte det är bra när man nu i Sverige försöker, man slipper 
alla normer och regler. Och dom (eleverna, min ant) gör en massa fel och 
dom får göra det år efter år. Och plötsligt i femman börjar man titta på 
formen. Jag tycker det är för sent… man lurar barnen där. (Amelie, int.2) 

 
En av oss hade upplevt det motsatta under skoltiden. Ensidig grammatik-
undervisning hade hämmat skrivandet. Lärare på en folkhögskola hade 
givit en annan erfarenhet av att innehållet också betydde något: 

 
Jag skrev om min pappa och på det fick jag jättebra av den här läraren. Han 
utgick från både och (grammatik och innehåll, min ant.) Och det är ett starkt 
minne från svenskläraren om innehållet. Han kunde se innehållet mer än 
grammatiken.(Magdalena, int. 2)  

 
Några av oss beskrev också hur olika tävlingslekar avsåg att stimulera till 
att nöta in faktakunskaper. En person reflekterar över sina skolminnen och 
blir osäker om undervisningssättet också gynnande de svagare eleverna:  

 
I religion och geografi jobbade vi mycket med frågesport… de fick in det på 
ett roligt sätt. Men kanske idag kan jag tänka mig.. Jag kommer särskilt ihåg 
geografin att han var utslagsgivande egentligen. För att vi fick sitta på våra 
bänkar och…. Han frågade t ex var och en om huvudstäderna. Och kunde 
man inte fick man sätta sig ner. Och då blev det ju en vinnare kvar tillslut. 
Och då upplevde vi det som jätteroligt men kanske inte de svagare eleverna 
tyckte det..(Annelie, int. 2) 
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Lära beteenden och attityder 
Detta val argumenterar utredarna för genom att beskriva två andra 
modeller, en förmedlingspedagogisk och en utvecklingspedagogisk. 
Förmedlings- och utvecklingsmodellen stämde inte med barnomsorgens 
ideologi. Centralt för den första modellen var att eleven skulle ”tillägna sig 
ett visst kunskapsinnehåll, ett visst beteende och vissa attityder.”(SOU, 
1972:26, s 44) Dessa ”vissa” innehåll och värden innebar att ett bestämt 
mål finns utformat som någon formulerat. Programskrivarna formulerade 
en risk i att barnet uppfattar att det är beteendeinlärningen som uppskattas 
och bedöms hos den vuxne. Som jag förstår det syftar utredarna på 
beteendet att lära sig för lärarens skull. En genuin inlärning innebär att 
barnet förstått lära sig för sin egen skull. 

 
Faran är att barnet egentligen lär sig något annat än det som målet handlar 
om, t ex att snabbt anpassa sig till vuxenvärldens krav utan att få den hjälp 
till social vidareutveckling som det onekligen är i behov av. Den 
förmedlingspedagogiska modellen kan leda till att den vuxne ser barnet som 
ett objekt, som kan och bör styras kunskaps – och beteendemässigt dit den 
vuxne vill. Förmedlingsmodellen har därför auktoritära drag i sin 
uppläggning. Den har lite utrymme för fostran av individen till att lära 
känna sig själv och bli en i grunden självständig människa, som just på de 
grunderna kan och vill fungera med andra. (a a, s 45) 

 
Gruppen diskuterar olika pedagogiska inlärningssätt utifrån skolminnen och 
yrkeserfarenheter inom skolan. Vad ger undervisning i storgrupp som utgår 
från tavelskrivande, är en fråga som ställs. Är det inte frågan om instruk-
tioner som eleverna ska ta till sig. Var tar dialogen, ett reflekterande och 
granskande lärande vägen undrar någon: 

 
Då är det ju frågan om instruktioner. Inte att komma med något eget utan att 
ta något som någon annan säger. (Annelie, träff 3, vt-02) 

 
Förgivet tagna relationer 
Vi återkommer också till de erfarenheter gruppen har av förgivet tagna 
sociala relationer inom skolvärlden. För att kunna ta till sig skolans 
ämneskunskaper poängterar gruppen betydelsen av ett pågående socialt 
relationsarbete människor emellan. Olika erfarenheter beskriver en skol-
vardag som tar förgivet att barn och elever har förutsättningar att tala för 
sig och vara aktiva kunskapssökare: 
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För att kunna alla dom här ämnena så är det den sociala kompetensen som 
är det stora ämnet. Det pratar man aldrig om utan det ska bara alla ha. 
(Mikaela, träff 3, ht-01) 

 
Exemplet illustrerar den utvecklingspedagogiska modellen som barnstuge-
utredningens utredare menar inte tar hänsyn till samspelet mellan barn och 
pedagog. Med rötter i Gesells tankegångar ses barnet som en aktiv person i 
stånd att ta emot inlärning utifrån den egna inre mognaden. Mognaden styr 
barnets aktivitet genom att ge signaler till omvärlden. Pedagogen håller sig 
tillbaka för att ge plats för barnets initiativ till egna lösningar. Utredarna 
frågar sig om detta är möjligt utan ett dynamiskt möte mellan barn och 
vuxna.  

 

Förskjuten kunskapssyn – från ideologicentrering till orientering 
mot personalens professionella kunskaper utifrån ramar 
Den ideologiska centreringen tonas ned genom att kommunen övertar 
statens direkta ansvar för barn- och skolbarnsomsorg. Denna decentrali-
sering sker i början på åttiotalet och ansvaret för verksamheterna förläggs 
inom den nya socialtjänstlagen. Verksamheterna tar nu sin utgångspunkt i 
socialtjänstens ideologiska framskrivning samt formulerade mål och ramar. 
Socialstyrelsen blev ny tillsynsmyndighet med uppdraget att formulera 
pedagogiska program för verksamheterna som beskrev arbetets mål och 
ramar. Statens tidigare funktion som centralt styrande övergick till betona 
det lokala samhällets och dess medborgares ansvar. Statens syn på kunskap 
och varifrån den kommer riktas mot människorna själva. Med den nya 
socialtjänstlagen 1982 frånsäger sig statens sitt tidigare detaljstyrda 
uppdrag.  

Nu tillskrivs medborgarna aktivitet, deltagande, självbestämmande och 
integritet. Det gäller också verksamheternas personal. Personalens 
profession poängteras vilket innebär en skicklighet i att bemöta barns 
behov med stöd av teorier som pedagogerna själva anser adekvata för olika 
situationer. Den tidigare konstruktionen om val av teorier och pedagogiska 
modeller utifrån en ideologisk överbyggnad har inte sin motsvarighet i det 
pedagogiska program som socialstyrelsen skriver fram på åttiotalet. Det är i 
stället målen för verksamheterna som tar sin utgångspunkt i socialtjänst-
lagens (SoL) första paragraf som utgör arbetets referensram. I denna 
uttrycks den människosyn och samhällssyn som verksamheterna skulle 
omfatta. Lagens tolfte paragraf beskrev inriktningen för omsorgen om barn 
och ungdomar.  
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I det pedagogiska programmet av socialstyrelsen poängteras verksam-
heternas tidigare traditioner, samlade erfarenheter, forskning och teorier 
som fortfarande gällande. Dessa samlades till några principer som beskrev 
betydelsen av barnens egna erfarenheter och kunskaper, synen på inlärning 
genom lek och en pågående utveckling under barnets hela dag. Man 
poängterade också hela den pedagogiska situationens påverkan: 

 
Att inlärning pågår ständigt och omfattar hela situationen innebär att barnen 
inte enbart tar till sig de kunskaper och färdigheter pedagogen avser utan 
också de tanke- och handlingsmönster, attityder och värderingar som 
präglar situationen.(Socialstyrelsen,1987:3, s 24) 

 
Lek och temainriktat arbetssätt samt betydelsen av varje enskilt barn och 
dess grupptillhörighet beskrivs också i detta program. I perspektivet syn på 
kunskap ser programskrivarna både lekens prövande och omgestaltande 
kraft som gruppens enskilda och kollektiva identitetsskapande som 
instrument för utvecklande av ett barns kompetens. Förskolans verksamhet 
har en central funktion i att tillgodose grundläggande fysiska, sociala och 
emotionella behov. Programskrivarna påtalar omvårdnadens betydelse för 
alla åldrar inom verksamheterna. Barns inlärning och utveckling tar sin 
grund i en upplevd trygghet, tillgodosedda behov och stimulans: 

 
En nödvändig förutsättning för barnens inlärning och utveckling är att de 
känner trygghet och att de får sina grundläggande behov av omsorg och 
stimulans tillgodosedda. Det måste råda ett klimat, som gör att barnen 
känner sig accepterade som individer och gruppmedlemmar. (a a s 24) 

 
Det pedagogiska programmet refererar inte längre till olika teoretiska 
ståndpunkter. Inte heller dialogpedagogiken och barnstugeutredningens 
integreringsmodell nämns. Men beskrivning av verksamheternas innehåll 
arbetssätt och genomförande överensstämmer med de tidigare skriv-
ningarna. I allmänna råd för fritidshem framhålls verksamhetens centrala 
principer som etablerats. Sammantaget beskrivs verksamhetens syn på 
kunskap genom att betona barnens erfarenheter och intressen samt den 
vardagliga situationen som utgångspunkt i det pedagogiska arbetet: 

 
Ett annat centralt inslag är att arbetssätt och innehåll utgår från barnens 
situation och har en temainriktad karaktär. Det innebär att det konkreta 
arbetet tar utgångspunkt i det som sker i barngruppen och i barnens 
vardagliga liv. Vidare bygger arbetet på barnens erfarenheter och intressen 
och försöker ge sammanhang i barnens tillvaro. (Socialstyrelsen, 19888:7) 
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Gruppens syn på kunskap i möte med skolan  
Det är med denna bakgrund i kunskapssyn gruppen beskriver mötet med 
skolan under nittiotalet. I gruppen diskuterar vi vid våra träffar och 
intervjusammanhang pedagogiska erfarenheter av samgåendet mellan för-
skola, fritidshem och skola. Det var med en upplevelse av förändrings-
möjligheter som gruppen beskriver samgåendet. Deltagarna stötte på 
svårigheter i mötet med skolans syn på kunskap. Det uppstod hinder i att 
lägga upp en arbetsdag där förskolepedagogiken och fritidspedagogiken 
och skolpedagogiken möttes. Gruppen utgick från de behov de tyckte barn 
och elever hade. Vissa elever visade intresse för skolämnen andra för ett 
behov av friare aktiviteter i detta möte. Oavsett ålder och mognad fanns 
olika professionsresurser att tillgå genom sammanslagningen. När och hur 
barns och elevers kunskapsutveckling sker fanns anledning att diskutera 
pedagoger emellan, något deltagarna diskuterade i sina verksamheter. Att 
utgå från där barn och elever befinner sig i en kunskapsprocess kräver 
samtal kolleger emellan och med eleverna. Att kunna gå vidare i sitt 
lärande tar sin utgångspunkt i barnets formulering av den egna situationen 
framhåller en av oss: 
 

Ja, det innebär att hela tiden försöka bygga där dom är och lyssna väldigt 
mycket mer på barnen. Just genom samtal och sedan till deras skrivande. 
Jag tror… det är mycket att fundera över. Det är ju det som är lite svårt att 
komma åt.(Gunnel, int 1) 

 
I gruppen beskriver vi hur barns och elevers olika livssituationer präglar 
vad och hur kunskap kan utvecklas.  

 
Vi har en del elever som är ute på praktik vissa dagar i veckan… och då har 
dom blivit helt andra barn för de har känt sig behövda. (Birgitta, träff 1,  
vt-02) 

 
Lära koncentration, uppmärksamhet, avbrott och splittring 
Citat ovan beskriver hur vissa elever känt sig behövda i sammanhang 
utanför skolans institution. Vari ligger hindren för att barn och elev ska 
känna sig behövda också inom våra ordinarie utbildningsverksamheter, 
undrar vi i gruppen. Stora grupper och långa samlingar ska lära barnen 
koncentration och uppmärksamhet. Det skapar en tystnad som kanske 
innebär att barn får en sämre språklig förmåga, menar en i gruppen: 

 
Jag ser den stora gruppen och jag ser barn som ska sitta tysta och vänta på 
sin tur samtidigt som vi också hör att barn förlorar sin språkliga förmåga. 
(Hillevi, träff 3, ht-01) 
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Avbrott och uppbrott karaktäriserar vissa sätt att lägga upp en pedagogisk 
skoldag. Tillsammans med långa samlingar och korta lektioner får barn och 
elever svårt att komma till ro och hinner nästan inte arbeta färdigt. Detta 
beskriver en i gruppen som svårt att tala om med skolpersonalen. Schema, 
organisering och lunchtider splittrar dagen: 

 
När rasten är slut ska vi in en halvtimme. Då är det veckans ord hos en 
annan lärare. Det är en svår brytning för min pojke (som Hillevi är assisten 
för, min ant.). Och så har de precis kommit igång, de hinner inte göra 
färdigt för då avslutas halvtimmen. Sedan har de den här halvtimmen dagen 
efter samma tid. Och för mig är det väldigt konstigt att man inte lägger ihop 
till en timme för att slippa utsätta barnen. Det är alltid barn som är sena in 
till halv ett (första lektionen efter lunchrasten, min ant). Jag får hjälpa till att 
leta efter barnen på gården… när de väl har kommit till ro så hinner de inte 
arbeta färdigt.. förrän de får lägga ifrån sig arbetet.(Hillevi int.1) 

 
Hillevi beskriver sina ansträngningar att medverka på konferensmöten för 
att diskutera undervisningssätt och förutsättningar för barns och elevers 
kunskapsförståelse. Men det är förskollärarna som ska anpassa sig menar 
en lärare: 

 
Och som min lärare, som jag jobbar med sa: Det är inte dom som kommit 
till förskolan, det är vi som kommit till skolan. Alltså det är vi som ska 
anpassa oss efter dom. Och då känns det tungt, om man säger så…(int. 1) 

 
Ett gemensamt uppdrag 
När gruppen startar DELTA-utbildningen 1998 träder också den nya 
läroplanen i kraft för förskolan. Den blev frukten av ett förarbete med 
grund i tankar om ett livslångt lärande. Detta skrevs fram i utredningar som 
diskuterade en förändrad syn på kunskap (SOU, 1992:94; SOU, 1994:45; 
SOU, 1997:21). När tre verksamheter slås samman ses detta främst som ett 
rationellt resursnyttjande. Den tekniska utvecklingen under nittiotalet 
behövde förskolepedagogiken och fritidspedagogikens kunskaper om lek 
och kreativitet, samarbete och kommunikation (SOU, 1994:45). I förarbetet 
till en gemensam läroplan (SOU, 1997:21) återkommer begreppet dialog-
pedagogik. Utredningen hänvisar till 1968 års barnstugeutredning och de 
senare allmänna råden av socialstyrelsen om betydelsen av dialog och 
kommunikation som förutsättning för ett aktivt samspel människor emellan. 
Från barnstugeutredningen och pedagogiska programmen omformuleras 
området skapande verksamhet i begreppet språk. Begreppet beskrivs i för-
arbetet som att innebära det muntliga, text, bild, drama, lek, rörelse, musik 
och bildmässig gestaltning.  
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Läroplanen 1994 tar en utgångspunkt i en konstruktiv, en kontextuell 
och en instrumentell aspekt. Utifrån dessa områden anses de fyra 
kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet och förtroende komma i 
samklang. Den nya läroplanen uttalar starkt betydelsen och utmaningen att 
utgå från barn och elevers olika erfarenheter. Såväl elever som pedagoger 
skrivs fram som medkonstruktörer till att gemensamt förstå och undersöka 
sammanhang. För arbetet står betydelsen av meningsfullhet i fokus. Med de 
egna erfarenheterna som grund skrivs ett utvidgat undervisningsgrepp fram 
som inkluderar de tre aspekterna, förskolepedagogik, fritidspedagogik och 
skolans pedagogik. Det är återigen en ekologisk helhet som eftersträvas. 
Denna helhet skapas genom ett så kallat ”kitt” som i sig utgör den verkan 
som de olika traditionerna förväntas aktivera mellan varandra (SOU, 
1997:157).  

En i gruppen arbetade under utbildningstiden i ett arbetslag mot åldrarna 
tio till tolv år. Laget genomförde temaarbete om hemstadens historia. I vårt 
intervjusamtal påtalar hon betydelsen av samarbetet och vad det kan ge, 
”det är inspirerande att få uppleva hur planering och gemensamma mål kan 
förverkligas i ett sådant sätt att samverka.”(Mikaela, int. 1) Arbetet hade 
mynnat ut i en utställning med inbjudna föräldrar. Elevernas olika 
arbetsprocess blev tydlig och även de färdiga arbetena vad gällde innehåll 
och framställning: 

 
Den uppvisade delen är ju inte själva målet utan det är ju… processen som 
är det viktigaste. Det tror jag nog är det viktigaste att tala om för eleverna 
när de ser sina alster. De kommer ju att skilja sig åt mycket. (…) Då lär man 
sig också om de sakerna. Några blir experter på Gävle slottsbrand, andra på 
något annat… (Mikaela, int. 2) 

 

Om människosyn 
 
Från vårt arbete med livshistorier finns beskrivningar av betydelsen av far- 
och morföräldrar, föräldrar och pedagoger. På olika sätt har de förmedlat en 
tro på människor och dess förmågor. Trots medvetenhet om samhällets 
orättvisor har personerna övertygat talat för alla människors lika värde, 
”min mormor sa alltid…det här att varje människa ska ha en sysselsättning. 
Varje person har något som den ska tillgodose samhället. (Ann, int 2) Om 
sina föräldrar säger en av oss, ”de har alltid funnits där. Och jag har alltid 
haft tilltro till min egen förmåga som de har givit mig… (Amelie, int. 2) 
För en av oss i gruppen betydde skolan och en lärares särskilda bekräftelse 
att bli intresserad av också andra ämnen i skolan. Om detta säger hon: 
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Och då måste jag säga att hon såg mig betydde att jag lyfte även i andra 
ämnen. Jag tyckte plötsligt att det var roligt. (Kristina, int. 2)  

 
Det är minnen som gruppen väljer att ta fram i perspektivet 
specialpedagogik. Yrket som förskollärare och fritidspedagog beskriver 
gruppen som rikt på utmanande möten. Att mötas och hantera olika 
intressen och åsikter tillhör några av yrkets utmaningar enligt en i gruppen: 

 
I ett medarbetarsamtal för inte så länge sedan så pratade vi om… hon 
frågade (rektor, min ant.) om jag var konflikträdd. Nej, sa jag men konflikt 
skapar så mycket energi som går åt till själva konflikten så jag respekterar 
att man kan ha olika åsikter och diskutera utifrån det. För det behöver det 
inte bli en konflikt för att man har olika åsikter. I det yrket som jag har valt 
där är det många konflikter för det finns många olika åsikter.(träff 1,vt-02) 

 
Erfarenheter har ibland inneburit svåra pedagogiska sammanhang. 
Handledarstöd har upplevts som ett bidrag i att förstå skeenden och skapa 
trygghet i arbetslaget:  
 

I yrket med täta och kontinuerliga möten med människor kan det vara 
mycket jobbigt att starta upp en verksamhet från början. I tungt belastade 
områden kan vara mycket jobbigt. Med stöd av grupphandledning kan 
dramatiska händelser, skratt och gråt svetsa ett arbetsgäng samman.(Lisa, 
int 1). 

 
Medvetenheten om egna värderingar och hur de styr finns inte självklart, 
enligt gruppen. Det var något vi diskuterade utifrån det specialpedagogiska 
uppdraget att verka som handledare. Arbetet som handledare innebär att 
möta sina egna värderingar enligt Lisa: 
 

Det är det som jag tycker är jättespännande i det här jobbet, 
handledningstillfällen eller vid samtal. Man möter ju sig själv hela tiden, 
man möter ju sina värderingar. (träff 1, vt-02) 

 
Människors lika värde 
Gruppen tar fram särskilda minnen från vad det inneburit att vuxit upp med 
personer som förmedlat betydelsen av alla människors lika värde. Detta har 
såväl mor- och farföräldrar som egna föräldrar och pedagoger bidragit med. 
Det har bidragit till att kunna uppleva en tillit till den egna förmågan och att 
vilja efterforska andras förmågor. Att bli sedd och hörd innebär att kunna 
lita till att den egna förmågan duger och bidrar till att ta initiativ: 
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Jag tror nästan det var det viktigaste (…) Att man blir sedd och att man blir 
bekräftad och tror att man kan nå väldigt långt.(Kristina, int. 2) 
 

Det gäller att luska fram de bra sakerna, menade en av oss och poängterade 
lagets betydelse för att ta vara på olika förmågor. Det innebär att kunna 
uppleva laget som en gemensam potential som barn och elever kan 
orientera sig mot. Olikheter i laget skapar förutsättningar för att kunna 
knyta an till olika barn. En barn- och elevkännedom menar gruppen skapar 
trygghet i laget för att möta olika barn: 

 
Alla i ett lag lär känna alla barn och elever. En sådan barn och 
elevkännedom skapar trygghet för att kunna bemöta olika behov.(Birgitta, 
int. 1) 

 
Olika villkor och intressen styr inriktning 
Men gruppen synliggör även svårigheter som innebär att olika intressen och 
villkor för arbetet i en annan riktning. Arbetet i lag innebär flera olika 
åsikter och värderingar. Den ideologiska uppfattningen om allas lika värde 
kan inom våra utbildningsinstitutioner stanna vid enbart ”tyckanden” utan 
att de egentliga olikheterna och likheterna formuleras, enligt gruppen. Vi 
formulerar både utmaningar och påfrestningar som uppstår i de peda-
gogiska situationerna. Det gäller mötet med kolleger, föräldrar och barn när 
olika värderingar krockar: 
 

För att det är svårt att ändra värderingar för dom sitter där och i 
krissituationer så kommer dom fram.(Ann, träff 1,vt-02) 

 
Outtalade sorteringsnivåer 
Vems värderingar talar vi utifrån? Vi ställer dessa frågor i gruppen och 
formulerar yrkeserfarenheter där vissa föräldrars vardagsspråk censurerats 
av skolan. Det ställdes samtidigt frågor inom gruppen om vilka värderingar 
som gruppen representerar. Vi upptäcker att det kända och välbekanta från 
det egna sociala nätverket också innehåller det okända. Vissa av de egna 
föräldrarna hade trots sin syn på människor och dess lika värde sett ner på 
en minoritetsgrupp i den egna byn. Det kända från den egna tillhörigheten 
gjorde sig också påmind i olika möten med andra sociala klassammanhang. 
Erfarenheten av sådana möten väckte och formulerade svårigheten när olika 
värderingar närvarar i ett mötessamtal:  
 

Den platsen som man själv är uppväxt och trygg i den känner man ju igen 
på förskolan eller var man jobbar. Och då kan man vara sig själv så att säga. 
Man har svårt att gå in i andra… alltså man måste tänka till väldigt noga när 
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man träffar någon i en annan klass.. eller nu säger jag klasstillhörighet, fast 
det låter hemskt men det är det ju faktiskt. Då måste man vara lite vidgörlig 
över sig själv, hur man tänker… (Ann, träff 1,vt-02) 
 

Det uppstår en självreflektion i hur att förhålla sig till andra sociala 
tillhörigheter än den nämnda arbetarklassen. I samtalsträffen mindes Ann 
samtidigt hur henens mamma neg för prästen. Vid samma tillfälle påtalar vi 
också den stolthet och frihet som vi hänvisat till gruppens mammor och 
mormödrar. Någon problematiserar erfarenheterna och menar att budskapet 
om allas lika värde utgick från värderingar från någon övre klass: 
 

Jag har också tänkt på det, jag kommer också från arbetarklass. Men… och 
det här att alla skulle ha lika värde det var ju mycket ett tänkande uppåt. 
Men jag har tänkt väldigt mycket på det här efteråt… att det var inte så 
egentligen (…) dom här tattarna på bygden som jag kommer ihåg, 
zigenarfamiljerna. Det var något som mina föräldrar såg ner på… då var det 
i alla fall inte samma värde på människor… (Lisa, träff 1,vt-02) 

 
Det annorlunda 
Hur påverkar våra värderingar och sociala tillhörigheter tolkningar av 
barn, elever och deras sammanhang. I ett annat träffsamtal problematiserar 
någon sin egen bakgrund i förhållande till att ”ömma” för barn som 
värderas annorlunda inom ramen för klassrummet: 

 
Men det här barnet är ju ett hot för läraren egentligen i klassen, den följer 
inte mönstret och vi ser det.(Ann, träff 3,ht-01) 

 
En av oss fick anstränga sig särskilt för att inte upplevas ”annorlunda” 
bland klasskamraterna. Utan stöd från den egna familjen var hon utelämnad 
till att ordna sin skoldag och de krav som det innebar. Matsäck fick hon 
göra själv och hon härmade sina kamraters beteende: 
 

Jag spelade det som andra barn sa om sina mackor. När de stönade över sina 
mackor med korv på så gjorde jag likadant… för att inte vara 
annorlunda.(Kristina, int. 2) 

 
Barnbeteenden och samhällsrelaterade problemfrågor  
Med vilka ögon blir barn och elever annorlunda? Gruppens egna erfaren-
heter beskriver svårigheter att förstå och sätta sig in i andra värderingar och 
attityder. Vi beskriver också på olika sätt en strävan att försöka första. 
Frågan är vad vi söker förstå, på vems villkor och i vems intresse? En 
viktig aspekt, enligt en av oss innebär att vi som vuxna i skolan inte släpper 
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barnen. Det betyder att vara uppmärksam på när vissa elever tenderar att av 
olika anledningar tappa intresset i skolan. Flexibla lösningar och samarbete 
med berörda kring eleverna är några aspekter. Om detta säger en av oss:  

 
Varje barn har rätt att bli godkänd för att det är skolplanen som ska 
anpassas till barnet och inte tvärtom. Man kompenserar, ett kompensatoriskt 
tänkande som innebär att man ser till alla situationer och kunna ge godkänt. 
Man stämplar dom inte med I.G (icke godkänt, min ant.) i pannan. (Ameli, 
träff 3, vt-02) 

 
Förskolan ersätter kyrkan 
De ideologiska utgångspunkterna och utvecklingspsykologiska teorierna 
för förskolan och fritidshemmen borgade under sjuttio och åttiotalet för ett 
omhändertagande synsätt. I barnstugeutredningen uttrycks det tydligt 
genom formuleringar som ”oro” för de inflyttade familjerna till de större 
städerna och de nya bostadsområdena. Programskrivarna beskriver också 
de nya familjerna och deras situation som ”sårbar”. Utan socialt nätverk 
och den tidigare självklara tillhörigheten bland släkt och vänner jämför 
utredarna förskolans blivande betydelse med kyrkans centrala plats i byn. 
Förskolan avser få en liknande plats i de nya bostadsområdena och ett 
tilldelat ansvar för att nya sociala relationer byggs upp.  

Utifrån ett sociologiskt perspektiv beskriver utredarna förväntningarna 
på förskolan och dess arbete med familjer. Jag återger nedan några citat 
från dessa utgångspunkter. De skall ses i förhållande till ovan beskrivna val 
av teorier och modeller.14 Tillsammans synliggör detta det starka drag av 
att i ett psykologiskt perspektiv verka och förstå som personal inom barn- 
och skolbarnsomsorg. Det är utifrån denna bakgrund av inflyttningar och 
framskrivna tolkningar av ”sårbara” familjer som verksamheterna får 
handledningsstöd av tidens förskolepsykologer. Detta kom senare att få en 
viss ny inriktning med fortbildning av resurspedagoger på åttiotalet. 
Resurspedagogerna kom sedan att utgöra en väsentlig stor del av den första 
studerandegruppen till den nya specialpedagogutbildningen 1990.15  
 
Samhällsproblem blir barnens problem 
Utredarna beskriver samhällsförändringen från bondesamhälle till industri-
samhälle. Begreppet kunskapssamhälle kom först på nittiotalet. Förskole- 

                                              
14 Se avsnittet ”Syn på kunskap”. 
15 information från intervju med Kerstin Stenberg (2005), utbildningsansvarig för det 
specialpedagogiska påbyggnadsprogrammet vid institutionen för individ, omvärld och 
lärande. Lärarhögskolan i Stockholm.  
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och fritidspedagogerna som brobyggare är en uttalad uppdragsbeskrivning 
som växer fram genom att verksamheterna upptas i socialtjänstlagen 1982. 
Tio år tidigare var det förskolans filantropiska hjälpfunktion att bygga 
relationer som karaktäriserar uppdraget: 

 
Denna utveckling belyser en viktig roll för förskolan: familjelivet har mer 
och mer blivit ett centrum för intensiv känslomässig kontakt. Familjens 
tidigare förmedling till barnen av sociala relationer har avtagit. Kontakterna 
med olika åldersgrupper såväl bland barn som mellan barn och vuxna har 
minskat. Familjen förmedlar sällan en förståelse för arbetsliv och vuxenliv 
över huvud i det moderna urbana samhället. Mot denna bakgrund är det 
därför en viktig uppgift för förskolan att i samverkan med familjen vidga 
och fördjupa barnens relationer och orientering i omvärlden.”(SOU, 
1972:27, s 15) 

 
Utredningens Barns fritid påtalar även denna sociologiska utveckling och 
framhåller den välståndsutveckling som möjliggjort en kortare arbetstid. 
Möjligheten till fritid ökade men inte för alla. Restid och särskilt fysiskt 
och psykiskt krävande arbeten påverkar möjligheten till fritid. På sjuttio-
talet var fortfarande klyftan stor mellan de som kunde tillgodogöra sig 
fritiden och de som var mer utsatta. Låga löner, långa arbetsdagar och ett 
ansträngande arbete ger inte utrymme till meningsfull fritid för vissa 
föräldrar: 

 
Det gäller både de lågavlönade, som för sin försörjning tvingas dubbel-
arbeta, och kvinnorna, som oftast alltjämt bär ansvaret för hemarbetet 
utöver att de yrkesarbetar. (SOU, 1974:42, s 35) 

 
Båda verksamheterna har ett uppdrag att komplettera hemmiljön. Samspel 
och relationsbygge förväntas minska familjens sårbarhet: 

 
Förskolan har en viktig uppgift i att komplettera familjen genom att ge 
barnen möjlighet till samspel med andra barn och vuxna i olika åldrar. 
Förskolan skall också bidra till att minska familjens sårbarhet vid plötsliga 
omställningar. Förskolan bör bl a därför fungera som en naturlig del av den 
sociala miljön i bostadsområdet dit familjen i förtroende söker sig.(SOU, 
1972:27, s 16) 

 
Förskolans uppdrag blir att ”vidga”. Ett begrepp som återkommer med 
särskild kraft när förskola, fritidshem och skola gifter sig i slutet av nittio-
talet och lovar varandra ett gemenensamt vidgat uppdrag såväl socialt som 
kunskapsmässigt. Nu är det tolerans och förståelse som står i förgrunden. 
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Förskolan har en viktig funktion när det gäller att successivt vidga barnens 
orientering i omvärlden och ge en begynnande föreställning om de skiftande 
levnadsmönstren i samhället och bidra till att skapa tolerans för 
”främmande” inslag och förståelse för att många människor lever under 
andra betingelser än den egna familjen.(a a, s 17) 

 
Är det detta vi ska förstå? Räcker det? Vart tar den kritiska granskningen 
vägen av den kunskap som en ”orientering i omvärlden” ger? Eller är det 
snarare acceptans för olika livsvillkor utan problematisering av de olika 
levnadsbetingelser som beskrivs? De familjer som åsyftas av utredarna 
förväntas leva i en torftig och ostimulerande miljö, ”som kan hämma 
barnens utvecklingsmöjligheter.”(a a, s 17) Såväl den yttre som den inre 
miljön på förskolan ska ersätta det som dessa familjer bedöms sakna: 

 
Förskolan kan i högre grad genom sin inre och yttre miljö ge barnen en 
viktig del av den stimulans som de idag saknar. I detta sammanhang är det 
väsentligt att se förskolan inte som en isolerad institution utan som en 
integrerad del av hela bostadsområdets lekmiljö.(a a, s 17) 

 
Jämlikhetsuppdrag som alibi för acceptans 
Barn med olika utgångslägen skall med förskolans försorg få uppleva 
jämlikhet. Jämlikhetskravet står i fokus för de barn som inte tillhör de vars 
föräldrar lever i stimulerade och rika miljöer. De barn som åsyftas i de nya 
bostadsområdena anses ha begränsade möjligheter att få uppleva aktiva, 
påverkande och engagerade föräldrar. Utredarna tillskriver förskolan en 
integrationsuppgift som med denna jämlikhetsreform kan ses som ett alibi 
för att alla barn ska få uppleva stimulans: 

 
En av förskolans väsentliga uppgifter är att ta till vara utvecklings-
möjligheter och anlag hos barn från alla slags miljöer och låta dem komma 
till fullt uttryck i samhället. Men jämlikhetskravet är särskilt starkt för 
barnen med ett sämre utgångsläge, som behöver extra stöd. Det gäller 
integrationen av handikappade barn i samhället, vare sig det är fråga om 
sociala, fysiska eller psykiska handikapp. Det kan gälla barn från isolerade 
glesbygder med alltför begränsade stimulansmöjligheter. Det kan gälla 
många invandrarfamiljers speciella svårigheter, där extra resurser måste 
sättas in. Förskolan kan stärka människor som på olika sätt är eftersatta eller 
särskilt utsatta för påfrestningar senare i livet. Samtidigt är det i fråga om 
dessa barn som flaskhalsarna finns, när det gäller utbyggnad och personal 
men också kunskaper. De svagaste barnens behandling är måttet på hur 
samhället lyckats.(SOU, 1972:27, s 18) 

 
En viss grupp av de familjer utredarna talar om är de som behöver flytta dit 
jobben finns och som anses hamna i riskzonen. Detta beskrivs som att ge 



 126

olika uttryck av, något som programskrivarna kallar ”omställnings-
svårigheter” för familjerna. Utredarna utger sig för att veta att dessa uttryck 
kan innebära främlingsskap i relationer och isolerade föräldrar. Förskolans 
kyrkliknande sociala uppdrag inkluderar också detta. 

 
De omställningar som en flyttning innebär kan leda till ett främlingsskap 
mellan barn och föräldrar, i de fall där barnen lättare integreras genom 
kamratsamvaro, medan föräldrarna inte upplever samma möjlighet att växa 
in i den nya miljön. Här skulle förskolan ha möjlighet att fungera som ett av 
flera centra för kontakt för nyinflyttade barn och även deras föräldrar. 
Skolor och fritidanordningar bör på ett liknande sätt kunna fungera som 
kontaktcentrum i en ny typ av pedagogik och socialpolitisk organisation.(a a 
s 19) 

 
Problematisera föreställningar 
Dessa intentioner står sig om än i något förändrade framskrivningar i de av 
socialstyrelsen framskrivna pedagogiska programmen på åttiotalet. Vad jag 
velat visa med ovan är den starkt framskrivna ideologi och psykologiska 
beskrivning som kan ses som förhärskande inom alla de områden som 
verksamheterna får som uppdrag. De ger och skapar ett intressant underlag 
till de erfarenheter av möten i verksamheternas tamburer och klassrum som 
vår grupp ger uttryck för. De ovan framskrivna beskrivningarna av sjuttio 
och åttiotalets sätt att formulera verksamheternas uppdrag visar hur 
samhället tillsatta vid tiden sakkunniga och experter intar ett tolknings-
företräde. Det är också vissa familjer som texten uttalar sig om.  

Vår grupp antyder ovan en viss egen medvetenhet om hur också vi som 
pedagoger intar olika perspektiv i möten med människor som representerar 
olika samhällsklasser, värderingar och attityder. Gruppen har flerårig yrkes-
erfarenhet av olika utvecklingsarbeten. Att starta upp nya verksamheter i 
tungt belastade områden resulterade i olika krockar mellan personal och 
familjer. I utbildningen till specialpedagog har de egna föreställningarna 
problematiserats inom den pågående kursen i handledning.16 Där visar sig 
också krockar i synsätt inom personalgrupperna själva: 

 
Och det är jobbigt för man vill ju gärna tro att man inte har några 
föreställningar… det tar inte lång stund förrän personalgruppens konflikter 
också kommer upp…(Lisa, träff 1,vt-02) 

 

                                              
16 Begreppet handledning användes fortfarande i 1998 års examensordning för 
specialpedagogik. 
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Vi diskuterar yrkeserfarenheter från arbete inom olika institutioner. Det 
beskriver en komplex vardag av olika åsikter och värderingar. Våra samtal 
väcker frågor om vad olika åsikter kan innebära, handledningens betydelse 
och vad dialog egentligen är. Det olika eller okända blev särskilt tydligt 
från yrkeserfarenheter av så kallade tungt belastade områden. Arbetslaget 
kunde med stöd av grupphandledning komma samman: 

 
I tungt belastade områden kan det vara mycket jobbigt. Med stöd av grupp-
handledning kan dramatiska händelser, skratt och gråt svetsa ett arbetsgäng 
samman.(Lisa, int. 1) 

 
Dialog innebär ju ett ömsesidigt givande och tagande menar en person och 
problematiserar avsikten med dialogen som verktyg: 

 
Dialog, det är ju både ett ömsesidigt givande och tagande. Men att man gått 
in för att samstämmigheten är viktigare, att man tycker den är viktigare  
än själva dialogen, för det är ju egentligen ingen dialog då heller… (Ann, 
int. 2) 

 
Vi synliggör en medvetenhet om att de egna föreställningarna finns med 
och deltar i mötet. Men vad och hur våra föreställningar påverkar innehåller 
och påverkar blir otydligare. Någon påtalar vikten av ett sammanhang för 
att förstå vad andras bidrag kan betyda för helheten. Samtidigt reflekterar 
hon över vad begreppet anpassning innebär och refererar till uppväxt och 
yrkesverksamheten: 

 
När jag hört alla andra berätta (de studerandes livsberättelser under 
utbildningstiden, min ant.) så kan jag känna att jag haft en väldigt rik 
barndom på ett vis och att jag haft en gemenskap med äldre generationer 
eftersom jag haft dem runtomkring mig… att man lärt sig förstå alla sorts 
människor på nåt sätt. En mångfald av människor… man lär sig ju alltid 
någonting av alla kan jag känna när man tänker tillbaka så här. Att man på 
något sätt anpassar sig till hur människor är. Många på nära håll med många 
olika åldrar… Jag vet inte om man kan kalla det anpassning direkt? 

(…) just det här att kunna ta till sig från andra… det är nog lite så jag 
tänker. Det är också en sorts anpassning, att man kan lära sig att lyssna eller 
att förstå hur andra tänker. Det kan man ju inte bara så där… utan det  
är kanske just det här att träffa många, att man är olika. Det tror jag just 
genom att jobba i grupper och göra olika saker… att man behöver 
varandra.(Gunnel, int 2) 
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Förskolan och fritishemmet som förebyggare och 
behandlare 
 
Förskolan och fritidshemmet ansågs verka som både förebyggande och 
behandlande och fungera som ett led i kommunens familjeterapeutiska 
arbete. En erbjuden plats ansågs vara en förebyggande åtgärd, en första 
instans att pröva ”innan vård helt genom samhällets försorg måste 
tillgripas.”(SOU, 1972:27, s 266) En förtursplats kunde också tilldelas 
familjer i behov av avlastning och för allmän stimulans. I 1968 års barn-
stugeutredning slås fast att olika handikapp inte ansågs vara egenskaper hos 
individen själv. Redan här formuleras en relativ syn på handikapp: 

 
Vad som är ett handikapp beror naturligtvis på de krav samhället ställer på 
individerna, vilket gör att man kan säga att ett handikapp inte är en 
egenskap hos en individ utan ett förhållande mellan individen, omgivningen 
och samhället.”(SOU, 1972:26 s 122) 

 
En konsekvens av att inte se handikapp som en egenskap hos individen 
innebär ett behov att undersöka individens omgivning: 
 

I lika hög grad bör miljön i första hand bli föremål för undersökning i syfte 
att komma underfund med om den passar barnet och om den förändras med 
hänsyn till barnets behov. (a a s 124-125)  

 
Samtidigt framgår av utredarnas skrivningar och dokumenterade konsulta-
tionserfarenheter av Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) ett fokus på 
åtgärder enbart till personliga relationer.17 Den samhälleligt komplexa 
situation de familjer lever i som utredarna avser, problematiseras inte. 
Enligt tidens psykologiska tänkesätt hade familjerna rätt till stöd när så 
kallade ”störda beteenden” uppstod. Barnstugeutredningen beskriver 
psykologernas arbete att tillsammans med personalen verka för att bearbeta 
otillfredsställda relationer i familjerna: 

 
Det störda beteendet är en effekt av otillfredsställande personliga relationer 
och därför är det just relationerna som i första hand måste bearbetas och 
förändras innehållsmässigt.(SOU, 1972:26, s 112) 

 
I en verksamhetsberättelse från det så kallade förskoleteamet i Stockholm 
under sjuttiotalet beskrivs samhällsrelaterade frågor och hur dessa görs till 
barnens individuella behov:  

                                              
17 Dåtidens motsvarighet hette Psykiska Barn och Ungdomscentraler, PBU. 
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En anhopning av barn i förskoleåldern, en stor del invandrare och nyin-
flyttade från avlägsna delar av landet, ett stort antal ensamstående föräldrar 
och nyetablerade förhållanden och en därmed sammanhängande hög andel 
av ”förturer”, dvs. barn från socialt, ekonomiskt och kulturellt hårt pressade 
miljöer i barngrupperna på förskolorna.(Carlberg, m fl. 1977, s 6) 

 
Utredningen för Barns fritid slår fast verksamhetens uppdrag av ett före-
byggande och behandlande socialt arbete men trycker på barns behov av 
vuxna före och efter skoltiden. Utredningen föreslog också att kommunens 
skyldighet om uppsökande verksamhet av barn i behov av särskilt stöd 
skulle gälla barn i skolåldern. Utredarna hänvisar till tidens resurskrävande 
specialundervisning samt SIA-utredningen och påtalar att särskilt stöd till 
läs- och skrivsvårigheter bör sättas in så tidigt som möjligt. Men detta utgör 
endast en del av hjälpen och framhåller: 

 
Att förstärka den känslomässiga och sociala tryggheten i skola och fritid är 
en minst lika viktig som naturlig insats. Genom att skapa en god fritid för 
barnen kan vi sannolikt bättre motivera dem för de verksamheter skolan 
ansvarar för. (SOU, 1974:42, s 39) 

 
Uppgift – att förstå 
Vår grupp står med yrkeserfarenheter som beskriver dessa olika möten med 
barn och familjer samt den psykologiska handledningens stöd. Förskole-
teamet i Stockholm riktade efterhand in sitt arbete till att handleda 
personalen. Inte så sällan beskrevs barns uttryck som en uppgift att förstå. 
Handledningen kom att fokusera på detta och konflikter i personal-
grupperna. Barnstugeutredningens och det senare framskrivna programmet 
av socialstyrelsen beskriver och poängterar vikten av olika handlednings-
stöd till förskola och fritidshem. De av 1968 års barnstugeutredning 
framskrivna pedagogkonsulternas funktion beskrivs som viktig för dess 
pedagogiska front. Verksamheternas krav på olika samarbete med föräldrar 
och andra professioner saknade handledning i pedagogiska frågor. Det var 
en skillnad till den förskolepsykologiska handledningen: 

 
Förskolan saknar egentlig handledning i pedagogiska frågor. Detta är en 
allvarlig brist. Förskolan ska inte arbeta med fasta kursplaner, prestations-
krav på barnen eller standardprov, vilket gör att personalen inte har sådana 
krav på sig från samhällets sida. Arbetsinnehållet är därför beroende av en 
fortlöpande kreativitet från personalens sida. Skall detta krav vara realistiskt 
krävs stöd i form av handledning av någon som har vidgade pedagogiska 
utblickar.(SOU, 1972:26, s 148) 
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Denna kreativitet beskrivs kunna arbeta med såväl handledning som 
utvecklingsarbete och fortbildning. Funktionen beskrivs som rådgivande 
för personal och föräldrar. Konsulterna behöver vara kunniga inom yrkes-
området. Uppdragsbeskrivningen har flera likheter med de underlag som 
togs fram inför den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen år 
1990:18  

 
Pedagogkonsulterna bör vara väl erfarna, praktiska och teoretiskt väl 
kunniga förskolepedagoger som har god förmåga att sätta sig in i olika 
problem och som kan fungera i praktiskt samarbete med personal, barn och 
föräldrar. 

Pedagogkonsulternas främsta uppgift är att verka för den samordning 
personalen emellan som är en förutsättning för dess arbete i arbetslagens 
form. Pedagogkonsultens uppgift blir att i nära samarbete med förskolans 
arbetslag diskutera och utpröva innehåll och metodik bland barn och 
föräldrar. Konsulten bör således ha större delen av sitt arbete förlagt till 
förskolorna. Det kan t ex innebära att konsulten arbetar tillsammans med 
arbetslagen bland barnen för att skaffa sig en uppfattning om hur 
barngruppen och arbetslaget fungerar.(SOU, 1972:27, s 548) 

 
Särskild ansvarsfunktion för åtgärder 
Socialstyrelsen upprepar detta behov i det pedagogiska programmet 
(Socialstyrelsen, 1987:3) och poängterar i linje med tiden vikten av arbetet 
med lokala mål för verksamheterna. Ledning och organisation får i bägge 
verksamheterna ett uttalat krav att verka för att verksamheternas mål följs 
upp och utvärderas. Socialstyrelsen tillskrev också ledningen att verka för 
att en så kallad ”speciell ansvarsfunktion” för placeringar av barn i behov 
av särskilt stöd fanns inom kommunernas organisation. Uppgiften innehöll 
förberedelsearbete av personalen och beslut om vilka åtgärder barnet 
bedömdes ha. De föreslagna åtgärderna kunde betyda personalförstärkning, 
minskat antal barn i förskolegruppen, i vissa fall ordnad vistelse i mindre 
grupp, handledningsstöd och fortbildning av personalen. Dessa åtgärder 
återkommer också i de rekommendationer socialstyrelsen utkommer med 
under nittiotalet (SoS-rapporter, 1991;1995;1997). I arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd rekommenderar programskrivarna ”individuell plan” 
för bägge verksamheterna som en del i uppföljningsarbetet. Denna ansågs 
innehålla en dokumentation av: 
 

De gemensamma ställningstagandena kring målen för arbetet med barnet 
samt var och ens uppgifter och ansvar. Där ska också anges om det behövs 
någon form av resursförstärkning och syftet med den, hur det fortsatta 

                                              
18 se avsnitt ? om Eklind och Wennbos utredning. 
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samarbetet ska bedrivas och hur arbetet ska följas upp.(Socialstyrelsen, 
1987:3, s 75) 

 
Arbetet med att utvärdera målen och olika utvecklingsarbeten förväntades 
ligga till grund för förändringar och politiska beslut i kommunerna. Detta 
kom senare att kritiseras av socialstyrelsen för att vara undermåligt 
(Socialstyrelsen, 1995; 1997). Föreståndaren utsågs i det pedagogiska pro-
grammet som den som i första hand skulle handleda det pedagogiska 
arbetet. Samtidigt påtalas vikten av att specialpedagogisk kunskap finns att 
tillgå inom kommunens organisation. Denna kunskap definieras inte. Här 
gör programskrivarna gör en skillnad till det stöd som innebär psykosocial 
konsultation i samarbete med landstinget. 
 
Resurspedagoger i verksamheten 
Vid tiden för programmet togs ett initiativ av Lisbeth Palme att utbilda 
personal som arbetade som extraresurs till barn i behov av särskilt stöd. Om 
detta berättar Inge Johansson i en intervju som vid tiden verkade som 
forskningsledare vid FoU-byrån vid Stockholms socialförvaltning. 
Avsikten var flera. Personalomsättningen på förskolorna i stockholms-
området var stor och det behövdes en kvalitativ satsning på situationen 
kring barn i behov av särskilt stöd. En viktig förändring var resursför-
delningen. Outbildad personal och extra timmar till befintlig personal hade 
tidigare varit en åtgärd för barn i behov av särskilt stöd. Den nya kvalitativa 
satsningen innebar att resurserna samlades till en stödpool med fortbildade 
förskollärare och fritidspedagoger. Den nya yrkeskategorin fick namnet 
”resurspedagog” och skulle samtidigt stimulera särskilt intresserade 
pedagoger att stanna kvar och kvalificera sig inom organisationen: 

 
Detta initiativ kan ju ses som ett sätt att förbättra villkoren, alltså via stöd 
till personalen som har barngrupper med särskilda behov. Och dels att 
erbjuda duktiga pedagoger ett mer kvalificerat uppdrag. En modern tanke 
som Lisbeth Palme och dåvarande staben hade. Man ville skapa en 
horisontell karriärsväg där man via jobbet kunde kvalificera sig och 
fortbilda sig men samtidigt inte lämna verksamheten. (int. Johansson, feb-
05) 

 
En viktig skillnad mot den tidigare handledningen till verksamheterna  
av förskolepsykologer var kriteriet att tillhöra samma yrkeskategori som 
uppdragsgivarna. Detta var en bärande demokratisk tanke som också stöttes 
av åttiotalets sammanhang av jämlikhetsreformer inom samhällets institu-
tioner: 
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Den tidens belysning av resurspedagogerna gjorde projektet till ett 
intressant fenomen som skulle fånga den typen av tänkande och särskilt till 
Stockholm. Där fanns starka inslag av barfotafolk med Hasselkollektivet, 
aktionsforskning och SKÅ. Du var medveten, en slags god kritik av 
auktoriteter på gott och ont. Resurspedagogerna blev i detta sammanhang en 
jämställd person i ett demokratiskt perspektiv. Det skulle inte vara någon 
underlig utanförstående expert, psykolog eller läkare. Idémässigt fanns det 
alltså mycket som stötte detta initiativ och projekt. (int. Johansson, feb-05) 

 

Mot en pedagogisk front  

Förskolepsykologer handleder resurspedagoger 
En rapport från projektet av Wiklund och Johansson (1987) beskriver 
resurspedagogernas ställning inom Stockholms kommun, deras arbetsupp-
gifter och hur det gick. Resurspedagogerna anställdes med en tydlig 
tillhörighet till kommunens ledning. För att inte bli misstänkta att gå 
ledningens ärenden fick förskolans föreståndare ledningsansvaret under 
tiden resurspedagogen var knuten till förskolan i en fråga. 

 Förskolepsykologernas funktion förflyttades nu till att fungera som 
handledare till resurspedagogerna. Upplägget av uppdraget kom därför att 
överensstämma med det konsultarbete som förskoleteamet byggt upp och 
redovisat (Carlberg, 1977; Jansson, 1983, 1983; Palme, 1978).19 Upplägget 
utgick från ett skrivet kontrakt som inkluderade uppläggning av arbetet på 
förskolan med personalen samt återföring till handledningen med förskole-
psykologerna. En handlingsplan upprättades efter att resurspedagogerna 
skrivit en problemformulering av den pedagogiska situationen till ansvarig 
barnomsorgsassistent. Resurspedagogernas uppgift var att tillföra situatio-
nen en förändring, att dokumentera och delta konkret i förskolans dagliga 
arbete under en i förväg uppgjord tid. Förskolans personal uppmanades att 
dokumentera arbetet.  

I rapporten beskriv både framgångar och motgångar genom det nya 
uppdraget. Utvärdering efter ett års arbete beskrev hur resurspedagogens 
uppdrag blivit tydligare för förskolornas personal. Den skepsis som 
tillbörjan redovisades hade successivt avtagit och bytts mot en efterfrågan. 
Med tiden blev också resurspedagogerna bättre på att formulera sitt 
uppdrag och se vari problemen verkligen låg som förskolan brottades med. 
En viktig insikt var perspektivförskjutningen. Från att ha uppfattas som ett 
individproblem ledde arbetet till att se påverkansfaktorer av såväl grupper, 
organisationen som dess ledning. Särskilt givande för resurspedagogerna 

                                              
19 Detta arbete finns dokumenterat på Barn och Ungdomspsykiatrins (BUP) historiska 
samlingar i Stockholm. 
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var att se och följa förändringarna i personalgrupperna. Förskolepsyko-
logerna såg som sin främsta uppgift att tolka personalens uppfattningar och 
värderingar av förskolesituationen. Deras arbete var inriktat på att öka 
förståelsen för barnet och barngruppens uttryck. Resurspedagogernas fokus 
var ett ytterligare. Det riktade sig mot verksamheten som helhet (Wiklund 
& Johansson, 1987) 

Svårigheter gick samtidigt att finna i den komplexa situation som 
verksamheterna innebar. Resurspedagogerna stötte inte sällan på personal-
grupper som var extra trötta och hade samarbetsproblem. Dåtidens 
barnomsorg hade inte dagens upparbetade handlingsplaner eller läroplan. 
Det var inte heller helt lätt att ta emot en resurspedagog som värvats ur den 
egna kretsen påpekar Inge Johansson: 

 
Det andra var det klassiska, att kan en kollega handleda och veta bättre än 
någon annan kollega? Det fanns exempel på att bli tagen för en hotbild eller 
en som var ute efter att rasera arbetet genom att ställa obekväma frågor. Det 
fanns en hel del aspekter som gjorde att dessa resurspedagoger hade en 
väldigt tuff situation. De hade en klassisk marginalposition mellan kollegial 
tillhörighet och förståelse. Samtidigt som de skulle komma in som en resurs 
och en modell.(int. Johansson, feb-05) 

 
En särskild svårighet var att som handledare klara den pedagogiska 
pressade situationen genom att hantera närhet och distans samtidigt. I 
egenskap av psykologiutbildad menar Johansson blev detta övermäktigt på 
grund av bristande utbildning: 

 
En sak som man får lära sig på en kvalificerad sexårig psykologiutbildning 
är att i handledning och på andra sätt hålla sig ifrån pressen. Att involvera 
sig men inte engagera sig personligt. Och det klarade inte de här resurs-
pedagogerna. De gick in med hull och hår, med sitt hjärta och sitt genuina, 
det har man ju. Men det flesta hade inte möjligheten att sätta de gränser som 
skulle behövas för att man långsiktigt skulle kunna bära den press som 
fanns.(int. Johansson, feb-05) 

 
Arbetet visade att resurspedagogerna inte skulle ägna sig åt personal-
konflikter. Utifrån sina erfarenheter önskade de sig utbildning i vuxenhand-
ledning och vuxenlärande. De ville också vidareutveckla sina kunskaper i 
grupper och grupprocesser (Wiklund & Johansson, 1987) 

 
Gruppens bakgrund i psykologi och pedagogiskt arbete 
Ovan beskriver förskollärarnas och fritidspedagogernas bakgrund inom 
området barn i behov av särskilt stöd och handledning. I vår grupp 
diskuterar vi dessa svårigheter i en samtalsträff ett år efter utbildningens 
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slut. En av oss formulerar svårigheten att vara engagerad och samtidigt 
tänka över distansen till frågorna som bearbetas: 

 
Man möter ju sig själv hela tiden, man möter sina värderingar. Det tycker 
jag i alla fall, att hoppsan, nu känner jag att jag håller på att gå igång här, nu 
måste jag… tänka efter vad som får mig att reagera negativt på någon 
person. (..) Jag tycker att jag måste hela tiden tänka på mina reaktioner (…) 
så man hamnar i en sådan roll som man får akta sig för (…) Då känner jag, 
då får man jobba med sig själv för att inte alliera sig med någon… (Lisa, 
träff 1,vt-02) 

 
Det visar hur verksamheterna till viss del förskjuter ett dominerande 
psykologiskt synsätt till en rådgivande funktion med avsikten att verka 
utifrån en pedagogisk front. Vinsten var en ökad medvetenhet och formu-
lering av verksamheternas relationer mellan personal, barn och föräldrar 
samt de konflikter som synliggjordes i arbetslagen. Trots detta är det förstå-
elseaspekten utifrån ett individperspektiv som står i fokus, en förståelse för 
olika beteenden. Kvarstår gör de samhälleliga betingelser som förskolans 
olika familjer står i och det samhälleliga samanhanget. Innebär det att de 
egentliga bakgrundmekanismerna döljs? När pedagogisk personal kan 
förstå beteenden, innebär det att som familj ha inflytande och delta på 
samma villkor som målen uppmanar till? 
 

Om samhällssyn 
 
Gruppens erfarenheter är att vissa grupper inom våra utbildnings-
institutioner är överordnade och andra underordnade. Vi problematiserar 
valda minnen av uppväxt och yrkespraktik som visade sig beskriva olika 
gruppers värde. Inom ramen för förskola och skola kunde barnskötare 
behandlas också av oss själva som underordnade. Gruppens egen grund-
profession inom barn- och skolbarnsomsorg används inte sällan som 
”hjälpare” till lärarna i skolan. En tystnad kan bli en konsekvens av att inte 
uppleva lika värde. Detta tolkas som en typ av motstånd, framhåller några 
av oss.  
 
En hierarkisk verksamhet 
Inom skolan och fritidsverksamheten ökar storleken på antalet barn och 
elever inom den fria tiden. Det skapar ett behov att använda barn- och 
skolbarnspedagoger till uppgifter som ”blir över”. Det innebär att vakta och 
ta hand om de ”busiga” barnen, enligt gruppen. Elever som samlas ihop  
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i särskilda aktivitetsgrupper utan förankrad pedagogiskt mål och 
relationsarbete föder utåtagerande barn och ett auktoritärt bemötande från 
vuxna, menar en av oss:  
 

Om detta inte byggs upp måste den vuxne använda en auktoritär hållning, 
en typ av makt som inte är rättvis. Det skapar en stor frustration såväl hos 
den vuxne som hos barn och elever när sådan makt utövas. Ett sådant 
förhållningssätt leder till att barnen och eleverna slår bakut.(Hillevi, int 1) 

 
Kravet att uppföra sig tycks överordnat inom skolans värld, enligt en 
person som ser barn klara sitt sociala liv utanför skolan utan problem. Trots 
gruppens kunskaper om den hierarki som existerar i samhället och därmed 
också inom våra institutioner blir vi upprörda. Deltagarna formulerar hur 
elever och vuxna på ett outtalat sätt blir inplacerade i denna hierarki. Vid 
ett intervjusamtal diskuterar vi en elevs framgångar som innebar att redo-
visat sin del i ett gemensamt temaarbete. Eleven tillhörde en syskonskara 
som bedömts av skolans lärare som i behov av särskilt stöd. Den aktuella 
pojken hade överraskat utifrån lärarnas erfarenhet av hans syskon. Inom 
institutionen hade erfarenheten av syskonens problematik förts över till 
pojken. Samtidigt som barnen också svarar på sådana överföringar menade 
en av oss: 

 
Från de äldre syskonen som man haft på skolan har liksom tankegångarna 
förts över till de nästa barnen. Då är det lätt att barnen hoppar in i den rollen 
också.(Mikaela, int. 2) 

 
Tystnad som konsekvens av underordning 
På vilka grunder görs dessa bedömningar eller tänks dessa tankar? 
Pratglada och aktiva hemspråkslärare blir tysta i ett svenskt lärarrum som 
någon av oss refererar till i ett träffsamtal. Ett särskilt bemötande fram-
kallar en uppfattning att inte vara lika värd, understryker några i gruppen 
vid samtalet. Vi knyter an till samgåendet mellan de tre verksamheterna. 
Förskollärare och fritidspedagoger blir inte sällan använda som hjälpare 
eller att ”vakta” barn och elever, påpekar Amelie: 
 

Förskollärarna är inte heller värda, ’ja det är bra att ni kan hjälpa till med 
det här, att ni är här, att ni kan torka upp det här, att ni kan balansera den här 
gruppen’. (träff 1, vt-02) 
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Vi diskuterar gruppens olika livshistorieminnen och yrkeserfarenheter av 
situationer jag tolkat som ”aktiv och passiv tystnad”20. Att få syn på 
situationer som framkallat en typ av tystnad kallar någon för en synlig och 
osynlig tystnad. Det framstår som en paradox att bli medveten om detta. 
Det går att välja en tystnad i situationer som skulle kräva en aktivitet för att 
tanken behövs och lyssnandet. En aktiv men medveten tystnad som kan 
leda till att formulera det vi ser. Att få syn på olika tystnader innebär 
kanske att ändå ställas inför ett val, att formulera det osynliga till att bli 
synligt utan tystnad: 
 

Då känner jag så här att om jag inte får syn på mig själv och situationen då 
kan jag också bli passiv. Jag kan också tillåta mig en aktiv tystnad för att 
jag kan vara en lyssnare, en tänkare. Till slut blir jag en som talar om det 
jag ser.(Amelie, träff 1, vt-02) 

 
Övervakning och kontroll, vad lär barnen av det? 
Situationer av underordning behöver göras upp med inom våra institutioner 
menar gruppen och beskriver t ex den kontrollverksamhet och ”blir-över-
uppgifter” som gruppen redovisar. Tillsammans utgör fritidspedagogernas 
uppdrag att vakta det stora antalet barn och elever som idag bildar efter-
middagsgrupper samt att bedriva tillsyn av ”busiga barn” och andra 
uppgifter som blir över inom institutionerna:  
 

Man går runt med listor och kollar att alla finns där. Det är en 35–40 ungar 
på fritids med ett par personal. (Mikaela, träff 2, vt-02)  

 
Behövs utbildning för att vakta och kontrollera barn, är en fråga som 
gruppen formulerar. ”utav mina kompisar från utbildningen så är det inte 
många som jobbar kvar, utan de har bytt yrkeskarriär helt och hållet eller 
hittat andra områden.(Mikaela, träff 2,vt-02) Vad lär barn och elever när vi 
inte samverkar, vad lär de av övervakning och kontroll från vuxna. De 
resurser som de olika professionerna representerar inom institutionerna 
behövs för ett gemensamt uppdrag för att inte ge upp barn och elever, 
menar gruppen. Gruppen erfar att vi som verkar inom institutionerna ibland 
istället begränsar barn och elever. Det innebär att vi som pedagoger inte 
öppnar möjliga dörrar som finns att tillgå. Samtidigt uttrycker eleverna att 
de inte orkar ta kampen: 
 

                                              
20 Se kapitlet ”Vår process”del 3. 
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Vi har ju så många på det individuella programmet. Det är de vuxna som 
inte öppnar några dörrar. Det är inte eleverna. Vi tänker, vi måste hålla i 
ungdomarna, vi får inte släppa dom. Då säger lärarna, men hur? Dom tycker 
inte det är deras ansvar. När dom går i nian är det elevernas ansvar. Jag 
tycker inte det. Vi är här i skolan för barnens skull. Barnen är inte här för 
vår skull.(Amelie, träff 3, vt-02) 

 
Det går att skilja på vad barn och elever förmedlar med sitt beteende och 
vad de verkligen kan. Det tillhör professionen att synliggöra vad de kan, 
menar en person: 

 
Man ska se vad barnen kan och inte vad eleverna förmedlar. För ibland är 
det två skilda saker. Och skolan är skyldig att plocka fram det. Det blir 
faktiskt framgångsrikt.(Amelie, träff 3, vt-02) 

 
Självsortering 
Hur vi i vår profession bemöter barn och elever påverkar deras stimulans 
och självförtroende. Risken är att de sorterar ut sig själva, fortsätter Amelie: 

 
Alla barnen, dom säger, hinner jag verkligen? Dom har ingen tilltro till sig 
själva utan säger, nej det är nog för sent, jag ska nog gå på IV (individuella 
programmet).(träff 3, vt-02) 

 

Stat och kommuns mål och tolkning av barn i i behov av särskilt 
stöd 

Stora grupper – en utmaning för uppdraget 
Vilka mekanismer påverkar institutionernas vardag? Vad skapar underlag 
för att bedöma att ett barn är i behov av särskilt stöd? Den ovan redogjorda 
tidsperioden från sjuttio och åttiotalets styrdokument beskriver hur en 
samhällsideologi om utveckling och framtidstro skapade en flyttning till 
städerna och de nya bostadsområdena för många familjer. Dessa vissa 
familjers livssituation utgjorde underlaget för tolkning av barns behov 
utifrån den miljö de befann sig. Det stora trycket på förskolorna manade 
fram ett principbeslut 1985 om plats för alla barn från och med ett och ett 
halvt års ålder. Arbetet beräknades vara genomfört i hela landet år 1991 
(Reg.prop.1984/85:209). Reformen genomfördes utan extra personal-
resurser. Under nittiotalet rapporterade socialstyrelsen om förskolans och 
skolbarnsomsorgens arbete med fokus på barn i behov av särskilt stöd 
(1991; 1995; 1997). De ökade antal barn beskrivs av utredarna som ett 
problem.  
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Där påtalas också den höga personalomsättning och den inte sällan 
outbildade personal som används som extraresurser till barn i behov av 
särskilt stöd. Samtidigt uppmanas personalen att se arbetet med dessa barn 
som en utmaning genom att de kräver mer av personalen vad gällde 
kunskap, medvetenhet och engagemang. Man uppmanar personalen med-
vetandegöra och sortera sitt uppdrag. Barnomsorgens ansvar för barn i 
behov av särskilt stöd uppges främst vara ett pedagogiskt utvecklingsstöd. 
Personalen erinras om sitt uppdrag som komplement och socialstyrelsen 
uppmanar personalen om ökad medvetenhet om de egna ambitionerna.  
I Socialstyrelsens allmänna råd (1991) poängteras förskolans dilemma att 
vara platsen för en samhällsåtgärd som beslutats av samhället och föräld-
rarna. Åtgärden beskrevs som i barnstugeutredningen och den uppsökande 
verksamheten. Det innebär att ett barn med svåra familjeförhållanden 
placeras i barnomsorgen:  
 

…för att föräldrarna inte anses klara sin föräldrauppgift, alltså en 
motsvarighet till familjeplacering, (Socialstyrelsen, 1991, s 15) 

 
Specialistkompetens i att förstå 
I de erfarenheter som socialstyrelsen tagit del av från fältet beskriver 
personalen en känsla av otillräcklighet. Större barngrupper med färre vuxna 
beskrivs ge ökat tryck på mötet med barn i behov av särskilt stöd. 
Barnomsorgspersonalen i kommunernas kartläggningar upplever fler barn 
som ”rastlösa, oroliga och splittrade”. Personalen uttryckte en önskan om 
enkla recept och åtgärder. Man önskade att någon annan kunde ta över 
barnet, en experthjälp eller specialinstitution. Personalens beskrivningar av 
sin vardag tolkar socialstyrelsen som om arbetslagen blivit blockerade ”och 
inte kan använda sina kunskaper eller att man tvivlar på de egna kun-
skapernas relevans i sammanhanget.”(a a, s 31) Huvudbudskapet i de 
allmänna råden fokuseras nu på att i första hand förstå barnets särskilda 
problem och den uppväxtmiljö de står i. Förskolan anses vara en icke-
behandlande verksamhet. Att förstå barnen och arbeta förebyggande blir 
som tidigare en uppgift för personalen. Det nya receptet innebär att verka 
för mer utbildning och specialistkompetens.  

Socialstyrelsen rekommenderar kommunerna att bygga upp egna specia-
liserade stödfunktioner inom barnomsorgen. Handledningens betydelse 
upprepas som verktyg i att frigöra personalens kunskaper och stärka 
yrkesrollen. Socialstyrelsen påtalar ett behov av handledare med samma 
yrkestillhörighet som personalen. De ovan nämnda resurspedagogerna 
kopplas nu samman med specialpedagoger och anses vara olika så kallade 
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funktioner att utveckla. Sammantaget beskrivs uppgifterna som ”special-
pedagogiskt stöd” och inkluderar handledning, metodutveckling och att 
fungera som modellförebild i barngrupp. Funktionen jämförs med skolans 
utveckling och breddning av speciallärarfunktionen, ”att man går ifrån att 
vara ett direkt stöd till enskilda barn till att bli ett indirekt stöd där man 
arbetar genom den ordinarie personalen.” (1991, s 70) 
 
Kvalitetsparagraf för barn i behov av särskilt stöd 
Förändringar i socialtjänstlagen 1995 påverkade barnomsorgen och skol-
barnsomsorgen. Nytt i den nya lagen var kommunens skyldighet att 
tillhandahålla barnomsorg och skolbarnsomsorg för barn mellan ett år till 
och med tolv år. Det räckte inte längre med att enbart erbjuda platser. Nu 
tillkom en kvalitetsparagraf som angav verksamheternas uppgifter samt de 
kvalitetskrav som gällde. De olika verksamheternas mål, innehåll och 
genomförande överensstämmer med tidigare rekommendationer. Inte heller 
personalens kompetens och arbetssätt skiljer sig. Tydligare än tidigare 
framförs krav på kunskaper i att möta vuxna, dels inom arbetslaget och  
i samarbete med föräldrar. Kompetens behövs också för problem- 
konfliktlösning och ansvarsfördelning.  

För barn i behov av särskilt stöd betydde kvalitetsparagrafen en betoning 
av barnets rätt och eget behov av barnomsorg. Syftet angavs vara barnens 
behov av större gemenskap och ”fostran till ansvarskänsla och solidaritet 
samt deras förmåga att utveckla vänskap och varaktiga relationer.”(1995, 
s 44) Den övervägande delen av barn i behov av särskilt stöd anses utgöra 
en grupp med så kallade ”diffusa och svårtolkade problem.”(a a s 49). Bara 
en liten del bedömdes ha någon form av funktionshinder. Socialstyrelsen 
beskriver barnens problem som:  
 

Lättare funktionsstörningar, utvecklingsavvikelser med biologisk bakgrund, 
t ex koncentrationssvårigheter och motoriskt perceptuella svårigheter, 
språk- och talsvårigheter eller inlärningssvårigheter. Och känslomässiga 
och/eller psykosociala svårigheter samt barn som far illa. (a a s 49)  

 
En generellt god kvalitet  
För att tillgodose dessa barns krav med stöd av kvalitetsparagrafen anses en 
generellt god kvalitet på verksamheten vara den viktigaste insatsen. Det 
betydde att barn i behov av särskilt stöd förutsattes bli inlemmade i de 
pedagogiska och sociala mål som gällde för verksamheterna. Behoven 
skulle i första hand tillgodoses inom den ”vanliga verksamheten”. Det 
innebar att dessa barn förutsattes behöva kunnig personal, tillräcklig 
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personaltäthet, en väl sammansatt personalgrupp och ett medvetet 
arbetssätt. 

I Socialstyrelsens uppföljning och utvärdering av barn i behov av särskilt 
stöd 1997 ville man ta reda på hur verksamheten genomförts för dessa barn 
och om de hade blivit fler. Barnomsorgen stod inför att skifta tillsyns-
myndighet. Med sin rapport ville socialstyrelsen ge den blivande 
tillsynsmyndigheten Skolverket en kunskapsbas om barn i behov av särskilt 
stöd. 100 kommuner tillfrågades med hjälp av enkäter och intervjuer. 
Uppgiftslämnare var barnomsorgsansvarig och föreståndare. Någon märk-
bar ökning av antalet barn i behov av särskilt stöd kunde inte konstateras. 
En viss ökning föreföll att kunna tillskrivas vissa storstadsområden. Det 
stundade skiftet av tillsynsansvar för barnomsorgen hade medfört att flera 
kommuner sörjt för en gemensam organisation av förskola, fritidshem och 
skola. När målen för barn i behov av särskilt stöd formulerats gemensamt 
för barnomsorg och skola dominerade inte sällan ett skolperspektiv. Vad 
detta perspektiv betydde utvecklas inte i rapporten. I stort hade kommu-
nerna avsatta medel och gott samarbete med andra yrkeskompetenser som 
stöd för området. Ett mindre antal av kommunerna hade specialavdelningar 
för barn med autism, förståndshandikapp, multihandikapp och flyktingbarn. 
En brist som också tidigare uppmärksammats var det övervägande antal 
personal utan utbildning som arbetade med barn i behov av särskilt stöd. 
Från intervjuer och den forskning som socialstyrelsen tagit del av framkom 
att skolbarnsomsorgen i stor utsträckning saknade rutiner för barn-
placeringar, uppföljningsarbete och handlingsplaner. Barnomsorgen som 
helhet hade också fått det svårare att finna tid för handledning och därmed 
reflexion som krävs för att realisera handlingsplaner. Socialstyrelsen pekar 
särskilt på kommunernas svårigheter och brister vad gällde uppföljning och 
utvärdering. Bara en liten del av kommunerna genomförde detta kring 
situationen barn i behov av särskilt stöd. Kritiken framhåller vikten av detta 
för att synliggöra och formulera gränser för nedskärningar, ”det kan varna 
om gränser för möjliga besparingar.”(1997, s 100) 
 
Uppsökande verksamhet inom organisationen 
En uppsökande verksamhet behövs nu inom verksamheten. Med utbygg-
naden av barn grupper inom hela barnomsorgen påtalar man behovet av en 
uppsökande verksamhet inom organisationen. Sedan mitten av nittiotalet 
behövs inga så kallade förturer längre genom rätten till plats från ett års 
ålder. Man rekommenderar därför skrivna handlingsplaner för alla barn i 
behov av särskilt stöd. En uppsökande verksamhet inom den egna 
organisationen i kommunen bör resultera i mål, uppföljning och 
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utvärdering. Med detta lämnade socialstyrelsen i slutet av nittiotalet över 
sitt uppdrag till Skolverket.  
 

Sammandrag och syntes  
 
Vår grupp beskriver den syn på kunskap, människa och samhälle som tar 
sin utgångspunkt i livshistorieminnen, den egna yrkesverksamheten och 
styrdokument för verksamheterna. Men varifrån erfarenheterna kommer 
blir otydligt. Hur går valen av erfarenheter till? 
 
Hierarkisk medvetenhet utan bakgrundsmekanismer 
Det framkommer ovan ett ideologiskt fokus som utgångspunkt för upp-
läggning och genomförande av gruppens grundprofession. Avsikten med 
yrkesuppdraget är att tillgodose barn och familjers behov som uppstod 
genom den stora inflyttningen till storstäderna under sjuttiotalet. 
Strukturförändringar låg bakom de nya förändringarna med ett näringsliv 
som behövde arbetskraft där arbeten fanns. Kvinnomaktutredningen (SOU, 
1998:6) har kartlagt och analyserat fördelningen av ekonomisk makt och 
ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Där beskrivs den stora 
förändringen under sextiotalet som innebar att kvinnor började lönearbete i 
en större utsträckning. Detta var ett svar på en växande efterfrågan på 
kvinnlig arbetskraft inom den offentliga sektorn. Samtidigt fördes en 
ideologisk diskussion om kön och en jämlikhetsdebatt som ledde till 
reformer: 
 

Vid 1970-talet början ifrågasattes hemmafruidealet och jämställdheten blev 
officiellt politiskt mål, särbeskattning och föräldraförsäkring infördes. 
(SOU, 1998:6 s 80) 

 
Yvonne Hirdman beskriver denna motsägelsefulla och komplicerade tid av 
daghemsutbyggnad och framväxten av kvinnligt lönearbete (1998). En tid 
när begreppet familjepolitik föddes. Landsorganisationen (LO) framhöll 
kravet på jämlikhetsreformer i syfte att utjämna olikheter mellan familjer, 
”familjepolitiken blev deras konkreta krav på den offentliga sektorns 
utbyggnad. ’Kvinnors frigörelse’ blev därmed medlet… (s 263) Tidens 
expertindustri och ökade BNP-siffra var svårt att motstå för såväl politiker 
som andra ”intressenter”. Om detta skriver Hirdman och beskriver 
motståndet till att denna arbetskraftsreserv (2001): 
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Med fler kvinnor i exportindustrin kommer landets vackra BNP-siffra att bli 
än skönare. Detta var logik som socialdemokratins politiker, makar, 
fackliga företrädare m fl. hade svårt att inte falla för. Det var som ett slags 
offer: var det så att landet behövde hustrun så fick man väl släppa till. 
(Hirdman, 2001, s 170) 

 
Förskolor och fritidshem blev den offentliga sektorns stora arbetsplatser. 
Barnen skulle tillgogogöra sig en ”ny kompetens” på de nya förskolorna. 
Underlaget för kompetensen utgjordes av en skrivbordsprodukt utifrån de 
ovan beskrivna politiska beslut och ideologin om allas lika värde. Att 
utveckla jag-uppfattning, begrepp och kommunikation som en blivande 
kompetens kan väl knappast motsägas. Gruppen problematiserar frågor om 
vem/vilkas värderingar och attityder som tolkar vilka begrepp som är 
angelägna för verksamheterna samt vilken kommunikation som anses värd 
att formulera. Vi formulerar yrkets svårigheter att i olika möten förhålla sig 
till olika åsikter och värderingar. Gruppen formulerar erfarenheter av en 
hierarkisk verksamhet som sorterar in både barn och vuxna på olika nivåer. 
Bakgrundsmekanismer till värderingar och attityder och den hierarkiska 
verksamheten blir inte uttalad i gruppen. 
 
Val av upplevelser genom oproblematiserad dialog 
Vi diskuterar betydelsen av dialogpedagogiken och betoningen från grund-
utbildningen att uppmärksamma barnens egna upplevelser och reflektioner. 
Men reflektioner över hur och på vems villkor dessa upplevelser välj ut blir 
inte problematiserat i vår grupp. Hur kommer det sig? Programmen skrev 
fram bestämda mål som man menade skulle avgöra verksamheternas inne-
håll. Samtidigt poängterades vikten av barnens erfarenheter. Den påverkan 
som utredarna beskriver pågår i samspelet mellan barn och vuxna beskriver 
detta. Man betonar också särskilt pedagogernas uppdrag att med stöd i 
dialogpedagogiken påverka barnet till att kunna tänka kritiskt och bygga 
värderingar och normer att kunna ”hävda och efterleva”. Vilka normer och 
värderingar avses när programmen och läroplanerna samtidigt lägger vikt 
vid barns och elevers erfarenheter? Med den ideologiska framställningen i 
såväl 1968 års barnstugeutredning, socialstyrelsens rekommendationer och 
förarbeten till 1998 års läroplan undrar jag över vad det arbete vi är 
ombedda att utföra egentligen avser. 

 
Efterlysning av sociala relationer – vems? 
I mötet med skolan erfar gruppen ett förgivet tagande av att sociala 
relationer finns uppbyggda mellan barn – barn, barn – vuxna och vuxna – 
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vuxna. Vi efterlyser ett medvetet arbete av sociala relationer som en del av 
förutsättningar för en möjlig kunskapsutveckling hos barn och elever. Men 
vi problematiserar inte vems eller vilka värderingar dessa sociala relationer 
innehåller. Vilken typ av relationer tänker vi oss, vilket social tillhörighet 
bygger våra föreställningar på? I styrdokumenten poängteras betydelsen 
av varje medborgares delaktighet och inflytande. Deltagarna redovisar 
inflytande och delaktighet av barn och elever. Men vi synliggör inte 
villkoren och i utifrån vilka intressen detta sker. Tar vi det för givet att 
underlagen vi bearbetar inom verksamheterna utgår från erfarenheter och 
intresse? 

Genom socialstyrelsens övertagande av verksamheterna på åttiotalet 
övergår barnstugeutredningens ”hjälpuppdrag” till ett ”tjänstuppdrag”. Den 
tidigare statliga intentionen blir med den nya socialtjänstlagen överlagd på 
medborgarna själva. Medborgare tillskrivs delaktighet och aktivitet och 
uppmanas rikta uppmärksamheten mot lokala aktiviteter, engagemang och 
utvecklingsarbeten. Vår grupps yrkesprofession tillskrivs en nyformulerad 
tillit. Vi förväntas kunna avgöra själva vilka teorier som kan vägleda oss  
i det pedagogiska arbetet.  
 
Vad sammanhangen gör med oss 
I mötet med skolan uppstår frågor kring hur personal med olika 
pedagogiska traditioner tolkar var barn och elever befinner sig i sin 
kunskapsutveckling. Gruppen påtalar hur olika sammanhang gör barn och 
elever olika behövda t ex innanför och utanför skolan. Hur kan vi förstå 
det? Sammanhang präglar oss alla. Hur har vår grupp präglats av 
barnomsorgens sammanhang och vad gör sammanhanget med oss i 
skolan? Samgåendet med skolan beskrivs i förarbetena till den nya 
läroplanen som främst ett rationellt resursutnyttjande. Förskolepedagogik 
och fritidspedagogik uppmanas bidra till den gemensamma läroplanen med 
främst lek och kommunikation samt kreativitet. Tillsammans skall de tre 
verksamheterna arbeta med barn och elever som medkonstruktörer. 
Översatt till ekonomiska termer kan ett mervärde förmodligen förväntas. 
Vad betyder det för vår grupps blivande yrkespraktik inom skolan? Vari 
består ett sådant mervärde? 
 
Gruppens igenkännande och olika ideologiska bilder 
Vår grupp eftersträvar ett genuin pedagogiskt arbete som präglas av ett 
upplägg och genomförande som konkretiserar allas lika värde. Det menar vi 
betyder att kunna få en tillit till den egna förmågan och vara nyfiken på 
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andras. För detta krävs att bli sedd och hörd. Tillhör det en särskild grupp i 
samhället att inneha potentialen att verka för engagemang för med-
människor? Beskriver gruppen en filantropisk gärning och ideologi? Är 
gruppen präglad av denna? Vi beskriver också lagets betydelse och dess 
trygghet för att kunna möta olika barn och elever. Samtidigt pågår ett 
pedagogiskt arbete att synliggöra och bearbeta lagets olikheter. Trots dessa 
ambitioner blir vi varse att skolan inte accepterar vissa familjers 
vardagsspråk. Innebär det att vi i vår grupp också är en del av denna 
värdering eller representerar vi olika sociala tillhörigheter? Kanske skapar 
gruppen med sin representation av olika tillhörigheter en möjlighet att 
synliggöra och formulera dessa olika värderingskrockar.  

Vi problematiserar igenkännandet. Det är viktigt att känna igen sig och 
vara trygg. Men vems eller vilkas igenkännande är det vi talar om? Bakom 
våra egna värderingar upptäckte vi hur vi själva värderade vissa grupper 
som underordnade. Hur påverkar omedvetna värderingar tolkning av 
”vissa” barn och deras familjer? Med vems eller vilkas ögon blir barn 
annorlunda? 

 
Acceptansförståelse av livsvillkor och det annorlunda  
De egentliga erfarenheterna mellan olika grupper och mellan individerna 
själva förblir dolda med hjälp av gruppens uppriktiga strävan att verka för 
samhällsmålet om allas lika värde. Innebär det samtidigt ett uteslutande av 
vissa erfarenheter? Innebär det ett arbete som avser att verka för 
acceptans? En acceptans som betyder att det annorlunda och okända blir 
förstått och därmed hanterbart. Är acceptansen uppdragets mervärde? Det 
läggs stor vikt och engagemang till området handledning i styrdokument 
och resurser. Gruppen påtalar också vikten av samtalet och möjligheterna 
att förstå olika sätt att tänka och värdera syn på kunskap och människa. Vad 
är det vi som pedagoger och specialpedagoger ska eller förväntas förstå? 
Detta återkommer genomgående i programskrivningarna genom ett domi-
nerande psykologiskt perspektiv. Även den sociologiska beskrivningen 
präglas av detta perspektiv. Samhällsrelaterade problemfrågor psykolo-
giseras och görs därmed till problem som förläggs till barn och elever. 
Gruppen antyder samhällsproblemen. Men vi problematiserar inte detta  
i vår grupp. Är vi så starkt präglade av sjuttiotalets barnkonstruktion och 
dess ideologi att vi håller isär samhällsrelaterade frågor och barns 
uttryck? Mervärdet består kanske i en acceptans med konsekvensen att 
inget motstånd uppstår?  
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Jämlikhetsreformer som alibi 
Att förstå i meningen att nå acceptans för det olika bland alla inblandade 
innebär att vissa familjers samhällsbetingelser, erfarenheter och innehåll 
inte synliggörs. Gruppen beskriver en yrkespraktik inom barnomsorg och 
skolbarnsomsorg som poängterar barns och elevers rätt att formulera sig, 
skapa goda relationer och känna sig behövda utifrån var och ens villkor. 
Kanske dessa yrkeserfarenheter av att uppnå verksamheternas jämlik-
hetsmål fungerar som ett alibi för gruppens nya uppdrag specialpedagoger 
inom våra utbildningsinstitutioner Gruppen har gedigen yrkeserfarenhet av 
att integrera barn i ordinarie grupper. Genom gruppens utgångspunkt i den 
ideologiska myllan med tron på människan arbetar vi övertygande med att 
söka plats för barn som enligt sjuttio och åttiotalets programskrivare 
bedöms ha sämre utgångsläge och med föräldrar som anses förstå mindre. 
Är det så att samgåendereformen skapar ett ”osynligt kontrakt” mellan 
barnomsorg och skolverksamheten? Ett kontrakt som innebär att en 
”moralisk legitimitet” blir outtalad inom och mellan verksamheterna.  

 
Utifrån vilka underlag förväntas en pedagogisk profession förstå? 
Dialogen med föräldrar krockar ibland. Beskriver det föräldrars krockar 
med våra institutioners över- och medelklasskod? Är vår grupp också 
bärare av denna kod genom de sammanhang vi befinner oss i och genom 
vår yrkespraktik inom utbildningsinstitutionerna? Gruppen problematiserar 
begrepp som dialog och anpassning. På vems villkor och i vems intresse 
sker detta? Det är svårt att förstå, menar vi. Den psykologiska handled-
ningen sökte främst förändra barnets beteende och personalgruppens 
attityder. Vad händer med vår specialpedagogiska uppdragsblick utan ett 
medvetet samhällsperspektiv? Personalomsättning, outbildad personal och 
stora barngrupper kan inte förklaras och förstås med enbart samtal som 
åtgärd. Det krävs politisk medvetenhet och ansvar för barnens frågor i 
kommunerna och på riksplanet. Resurspedagogernas pedagogiska engage-
mang innebar att de också riktade blicken mot verksamhetens personal och 
organisation. Det är kanske inte enbart professionell utbildning i närhet och 
distans som avgör hur olika professioner tänker och agerar om barn och 
elevers behov av särskilt stöd och specialpedagogiska situationer. 
 
Samverkan som mervärde 
Ska vi acceptera att vara övervakare och kontrollanter? Har specialpeda-
gogernas uppdrag som försvarsadvokater förändrats till detta? Vår grupp 
arbetar för att som specialpedagoger inte tappa taget om barn och elever 
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som på eget initiativ ger upp skolan. Vi formulerar sådana tystnader och 
initiativ som beskriver dessa kamper. Samverkan och samarbete står högt i 
kurs som gruppens yrkeserfarenheter. Men stimulerar de marknadens 
mervärde? Ambitionen att få pedagoger att samverka i lag och barn och 
elever att trivas kanske också kan ses i ett ekonomiskt - politiskt perspektiv. 
I vems intresse gynnas samarbete?  

Socialstyrelsen påpekar att arbetet med stora grupper barn kräver 
medvetenhet om det egna uppdraget. Det innebär att se situationen som en 
utmaning, särskilt arbetet med barn i behov av särskilt stöd (SoS-rapport, 
1995; 1997) Samtidigt redogör man för dilemmat om förskolan som plats 
för olika samhällsåtgärder för barn. Ingår verksamheternas personal en 
moralisk legitimitet också med sin tillsynsmyndighet? Innebär det en 
acceptans av att en dold selektering och utsortering blir konsekvensen? 
Vems krav och värderingar ligger bakom upplägg och genomförande inom 
våra institutioner? En tendens gruppen beskriver är att utbildad personal 
får rollen som övervakare och kontrollant i sammanhang med stora barn 
och elevgrupper. Bägge yrkeskompetenserna representerar kvalificerade 
uppdrag. Innebär dessa roller en dekvalificering av yrkesuppdraget?  
 

Kritisk analys i ett utbildningssociologiskt perspektiv 
För att ta ytterligare ett steg i förklaringen av gruppens arbete utgår jag 
nedan från några texter om utbildning samlade av Boel Berner, Staf 
Callewaert och Henning Silberbrandt (1979). Författarna till de valda 
texterna tillhör den franska utbildningssociologiska traditionen som växte 
fram under sjuttio- och åttiotalet. Texterna diskuterar utbildningssystemet 
från förskola till universitet och vuxenutbildning.21 Redan i starten av vår 
grupps arbete tog jag del av en av texterna. Sociologerna Chamboredon och 
Prévot, tillhörande Bourdieu-skolan beskriver hur intresset för utbyggnad 
av daghem och förskola under sjuttio- och åttiotalet inte bara var ett 
ekonomiskt eller arbetsmarknadsmässigt fenomen. I artikeln ”En ny 
samhällelig definition av den tidiga barndomen och nya former av 
symboliskt våld” analyserar de hur och på vems villkor en ny småbarnssyn 
växer fram och i vilkas intressen en småbarnspedagogik skapas. Analysen 

                                              
21 I den tidigare boken ”Skola, ideologi och samhälle”(1977) diskuterar författarna några 
teoretiska perspektiv på förhållandet mellan utbildning och samhälle. Med de franska 
utbildningssociologiska texter de samlade till nästa bok ”Utbildning och arbetsdelning” 
utvecklar de tidigare perspektiven med stöd av konkreta analyser från olika delar av 
utbildningssystemet. Det är denna senare bok jag refererar till ovan. 
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finner nya aspekter och pedagogiska former på hur de mindre barnen skulle 
fostras.  
En ny barnsyn 
Enligt författarna hade den nya barnsynen ett bestämt klassmässigt 
innehåll. Den syn som skrevs fram denna tid benämndes som en 
”frigörande pedagogik” för alla barn. Men främst gynnar pedagogiken 
över- och medelklassens behov. Något som innebär en reproduktion av 
klassens makt- och utbildningsmässiga privilegier. Vad betyder det i 
praktiken? Det var en fråga som fanns med mig från starten i gruppens 
arbete. Men jag förstod inte att den nya barnsynen var en konstruktion av 
särskilda värderingar. Vår grupps arbete startade med att reflektera över 
specialpedagogiska erfarenheter från livshistorien och den pågående 
yrkespraktiken. Gruppens huvudsysselsättning var att lyssna in varandras 
bidrag. Artikelns perspektiv och uppmärksamhet på hur förskolan får som 
huvuduppgift att utöva social kontroll med stöd i en ny småbarnspedagogik 
tycktes inte ha landat varken i mig eller hos de andra i deltagarna.  

Gruppens samtal byggde på yrkeserfarenheter från förskola och fritids-
hem som beskrev en passion och nyfikenhet för yrket. Att vi samtidigt 
skulle medverka till en pedagogik som värnade om och för bestämda 
klassintressen formulerades inte av oss i gruppen, ett synsätt som innebar 
konsekvensen av sortering av barn och därmed en legitimering av sociala 
strukturer. Hur kom det sig att vi inte självklart tog dessa beskrivningar och 
begrepp till oss när de upprepades i den litteratur och de föreläsningar vi 
tog del av? Var det kanske gruppens förankring i en annan pedagogisk 
tradition än skolan som bidrog? Blev gruppen förblindade av special-
pedagogikens uppkomst inom en skolkultur och dess funktion? De krockar 
gruppen beskriver med skolan upptog vår uppmärksamhet. Detta bidrog 
kanske till att vi tog gruppens pedagogiska förankring för given. Perspek-
tivet mindre barn i behov av särskilt stöd är och var ännu mer då, ett 
tämligen outforskat pedagogiskt område inom det specialpedagogiska 
fältet. I våra inledande samtal reflekterade jag också över ett visst motstånd 
i gruppen till att diskutera den egna yrkespraktiken. Gruppens uppmärk-
samhet var främst riktat mot den nya utbildningen och det special-
pedagogiska uppdraget.22 

Deltautbildningens introduktionsföreläsningar behandlade också den 
brittiske sociologen Basil Bernsteins betydelser av hur olika koder bildas 
inom samhällets olika nivåer (Siljehag, 2000). Trots tydlig framställning av 
de teoretiska begreppen klassifikation och inramning samt dess möjligheter 

                                              
22 Se kapitlet ”Vår process” del 1. 
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att tolka nivåerna familj, skola och samhälle knöt vår grupp inte samman 
detta med formuleringen av vardagsarbetet. Hade vi nog med att formulera 
gruppens frågor? Min forskarhållning var inriktad på att lyssna in dessa 
frågor.  

 
Ett samhällskritiskt perspektiv 
Min analyssammanställning fick mig att se artiklarnas innehåll med andra 
ögon. Det ideologiska budskapet om en förskola för alla fick en annan 
innebörd. Vår gemensamma utveckling av process och innehåll framställde 
angelägna frågor som artiklarnas perspektiv bidrar att problematisera. Med 
detta avser jag bidra till gruppens arbete med perspektiv som uppmärk-
sammar gruppens arbete utifrån ett samhällskritiskt perspektiv. 
Genomgående koncentrerar de franska utbildningssociologerna sig på hur 
våra utbildningsinstitutioner sorterar, fördelar och präglar berörda indi-
vider. Om detta skriver Berner m fl (1979) i förordet:  

 
Lite förenklat kan man säga, att de koncentrerar sin uppmärksamhet på hur 
skolan sorterar och fördelar individerna i ett klassamhälle och samtidigt 
präglar deras medvetenhet om sig själva och sin framtida plats i den 
samhälleliga arbetsdelningen. Detta är ett komplicerat förlopp, som de olika 
författarna tacklar på olika sätt. 

 
Chamboredon och Prévot (1979) analyserar i sin artikel den nya 
samhälleliga definitionen av den tidiga barndomen som växte fram i 
Frankrike samtidigt med den svenska utvecklingen under sjuttiotalet.23 
Författarna analyserar ”det system av institutionella faktorer som bidragit 
till uppkomsten av denna nya samhälleliga definition.”(Berner m fl.,s 26) 
De visar hur definitionen av den tidiga barndomen förändrades vilket 
innebar att tonvikten kom att ligga mer på fostran mot de yngre åldrarna. 
Genom den nya definitionen blev det lilla barnet ett ”pedagogiskt objekt” 
vilket betyder att det sätts in i och gavs en plats inom skolkarriären. Barnet 
blir samtidigt ett föremål för pedagogiska åtgärder. Chamboredon och 
Prévot (1979) utgår i sin analys från vad de tolkar som den ”förhärskande 
samhälleliga definitionen av den tidiga barndomen.” (s 27) Definitionen 
bygger på elementen naivitet och spontanitet och är ”samhälleliga 
konstruktioner, intellektuella uppfinningar som den historiska processen 
frambringat.”(a a s 28) Sociala och kulturella förutsättningar gjorde det 
möjligt att formulera en ny barnsyn. Att tonvikten kom att ligga på 

                                              
23 Berner m fl.(1979) påpekar i sin inledning till författarnas artikel att de missat den 
skandinaviska, tyska och anglosachsiska forskningen om kvinnans förändrade 
samhällsuppgifter. 
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spontanitet menade författarna hade att göra med nya former av symbolisk 
manipulering. 
Vetenskapen svarar på ny efterfrågan  
Den nya, på sjuttiotalet psykologiska vetenskapens studier av barnet 
uppmärksammade småbarnsperiodens särskilda betydelse. Från att tidigare 
betraktat småbarnsåldern som en förlängd spädbarnsålder med i huvudsak 
fysisk vård påtalades nu med stöd av psykologin ett pedagogiskt behov. 
Barnets ansågs inneha en annan kapacitet än tidigare. Barnets moraliska, 
estetiska och intellektuella utveckling tillförs nu särskild betydelse. Det 
avspeglade sig på flera områden. Det lilla barnet blir uppmärksammat 
utifrån flera intressen. Barnets språk diskuterades, babyplagg ersattes och 
en ny marknad av pedagogiska leksaker växte fram. Författarna beskriver 
den nya barnsynen som med stöd av vetenskapen ”upptäcker” barnet som 
en intellektuell och konstnärligt skapande person. Det lät sig göras av de 
nya kulturella krav som ställdes utifrån den nya barnsynen. Förnyelse inom 
olika akademiska ämnesområden gick hand i hand med psykologins 
framskrivning av de intellektuella funktionerna. Med fokus på kunskaps-
teori och intresse för formalisering inom olika ämnen menar författarna att 
ett behov växte fram av en småbarnspedagogik. Detta mötte de veten-
skapliga disciplinerna som också svarade på denna efterfrågan med 
utvecklande av ”en ’naiv’ vetenskap, en ’barnens vetenskap’.”(a a s 29)  
 
Ett intellektuellt och konstnärligt barn 
Denna tillskrivning av barnets intellektuella utveckling och konstnärliga 
förmåga skilde sig från tidigare synsätt. Tankestimulans som tidigare 
ansetts närmast skadligt för barnet och tillskrevs skolans uppgift 
formulerades med stöd av vetenskapens utveckling av utvecklingsteorier 
som något att ta pedagogiskt fasta på. Inom konsten skedde en liknande 
utveckling. Samtidens utveckling påverkade konstnärerna. Dessa banade 
vägen för barnet som konstproducent, enligt författarna. Främst gjordes 
detta möjligt av två skäl. Konstnärerna själva verkade som förebilder 
genom att börja beskriva och definiera barnens alster som ”små konstverk”. 
Det andra skälet benämner författarna som det viktigaste, Konstnärerna 
formulerade tolkningsmallarna. Den tidigare synen på barnens teckningar 
som ”kludd” sågs med nya konstnärsglasögon, ”genom att de tillhandahöll 
en tolkningsmall som gjorde det möjligt att urskilja en bild eller en plastisk 
form där man tidigare bara sett meningslöst kludd.”(Chamboredon & 
Prévot, 1979, s 31) Barnens teckningar fick ett konstnärligt värde.  
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Vara sig själv utifrån konstruerad norm 
Chamboredon och Prévot poängterar övergången från att betrakta barn som 
i behov av tvång och sträng disciplin inom de tidigare institutionerna för 
barn till att skapa pedagogiska program för en institutionsvardag ”där 
barnets enda uppgift är att vara sig självt”(s 34). Enligt författarna erkändes 
barnets spontanitet. Det tidigare syftet med en disciplinerande uppgift 
avsåg en fostrande förberedelse för skolan. Den nya barnsynen riktar sin 
uppmärksamhet på att väcka barnets konstnärliga intresse, att upptäcka sig 
själv och interagera med omvärlden.  

Populariserade former av psykologiska förståelseaspekter av relationerna 
föräldrar och barn bredde ut sig. Ämnet psykologi institutionaliserades och 
synen på barns utvecklingsstadier schemaläggs med stöd av vetenskapliga 
definitioner, ”barnet skall börja gå vid en viss ålder, börja tala vid en, börja 
rita vid en osv.”(s 35) Psykologiområdet får som uppgift att hantera 
avvikande beteenden utifrån detta och bidrar till att utveckla synen på 
normalitet. Enligt författarna innebär detta en stegrad uppmärksamhet mot 
alla stadier av småbarnets psykiska och intellektuella utveckling. Det ger 
pedagogiska konsekvenser i tänkandet om mål för barnets utveckling: 

 
På det sättet konstrueras en social definition av den tidiga barndomen och 
av mot den överensstämmande beteenden, och denna definition förutsätter 
att inlärningen är klart anpassad efter specifika mål som svarar mot varje 
stadium.(a a s 35) 

 
Författarna beskriver denna psykologiskt dominerande utveckling som ett 
övertagande av en tidigare bedömning som tog sin grund i hur ”vanligt” ett 
fenomen ansågs vara. Nu placeras prestationer in med hänvisning till ålder. 
Vetenskapen tog ett tolkningsföreträde av det tidigare omdömet som var 
traditionellt-personligt. Detta hänför författarna till en tradition och syn på 
beteende som bestod av olika och av varandra oberoende beteenden. Sjuttio 
och åttiotalets vetenskapssyn skrev fram, ”en hel uppsättning integrerade 
och ömsesidigt beroende beteenden.”(a a s 35) Författarna problematiserar 
en tid då utvecklingsteorier och pedagogiska modeller inom förskolan 
växer fram. De kom att överlappa varandra med olika innebörder. 
Sammantaget visar författarna på den verkningsgrad och det skifte som 
vetenskapen fick en dominerande roll över.  
 
Kulturöverföring spontanitet och klass 
Den nya definitionen formulerades av över- och medelklassen. Det är inom 
denna grupp som förutsättningarna finns, enligt Chamboredon och Prévot 
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(1979). Den nya småbarnspedagogiken tar sin grund i en ideologi som 
uttrycker bestämda klassintressen. Kvinnor inom denna klass hade förut-
sättningar genom att de ofta var akademiskt utbildade. Gruppens klasstill-
hörighet innebar också en begränsad sysselsättning inom något yrkesarbete 
trots examina. Det möjliggjorde enligt författarna ett engagemang och 
aktivitet för att utöva en pedagogisk funktion.  

Den kulturöverföring som sker innebar att engagemanget för skolan går 
via kvinnan i egenskap av moder. I en not påpekar författarna det vid tiden 
könsbundna mönster i valet av akademiskt ämne. Överklassens mödrar 
fanns oftare inom humaniora och psykologin. Dessa kvalifikationer 
borgade för att agera och intressera sig för den nya småbarnspedagogiken. 
Med utbildningar inom det estetiska området, vård och psykologi 
professionaliserades modersrollen inom denna sociala grupp. Därmed 
skilde sig gruppens förutsättningar från den lägre arbetarklassens kvinnor. 
Den senare klasstillhörigheten karaktäriseras av fysiskt betungande arbete 
och av fastlagda arbetstider och därmed mindre rörelsefrihet. De saknade 
också överklassens kulturella kvalifikationer.  

 
En skenbart icke-tvångspedagogik för särskild klass 
Det är med denna bakgrund som de Bourdieu-inspirerade sociologerna slår 
fast att den nya småbarnspedagogiken inte kan ses som en för arbetar-
klassen frigörande eller tillmötesgående pedagogik. Det av Bourdieu 
beskrivna symboliska våld som detta utgör synliggör ett nytt sätt att 
manipulera barn och deras familjer. Den nya barnsynens fokus på leken och 
det konstnärliga som huvudsysselsättning för de mindre barnen bygger på 
synen om spontan inlärning. Förskolan definierar sig som en skola för lek. 
Barnen lär via leken, i leken. Därmed blir övervakning och bedömning 
diffusa. Leken kontrolleras genom en pedagogik som arbetar med hand-
ledning och liberal manipulation.  
 
Marknaden producerar barnintressenter 
De nya psykologiska utvecklingsteorierna, vetenskapens intresse för barnet 
går hand i hand också med andra intressenter av barnet. Det är lärare, 
inspektörer, utbildningsledare samt bildkonstnärer och författare som 
jämsides med psykologer och psykologiskt skolade pedagoger som bidrar 
och verkar för en barnsyn som ser en nödvändighet i barnens spontana 
aktiviteter och definierar barnet som en självständig kulturell aktör. 
Författarna beskriver dessa intressen som en bakgrund till ett marknads-
system av produktionsmedel som utvecklades: 
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Definitionen av den tidiga barndomen vidareutvecklades således ständigt i 
samspel med de innovationer som dessa grupper åstadkommer. Med ett 
sådant system som omfattar dem som producerar varor och tjänster avsedda 
för småbarn uppkommer undan för undan den tidiga barndomens 
”marknad”. Med detta förstås här den uppsättning materiella och 
symboliska produkter – allt från pedagogiska leksaker till teater och poesi 
för barn, eller t o m pedagogisk och psykologisk rådgivning – avsedda att 
underlätta och förbättra familjens kulturöverföring under denna period.” 
(Chamboredon & Prévots, 1979, s 32) 

 
Marknadssystemet bygger sociala relationer 
Det är mot denna bakgrund som talet om en social definition konstrueras av 
den tidiga barndomen. Aktiviteten inom vetenskapen och de olika 
professionerna i barnens utveckling menar författarna skapade nya sociala 
relationer inom och utanför de institutioner som växer fram under perioden. 
Dessa relationer byggdes upp inom institutioner och styr också utveck-
lingen av symboliska och materiella produkter som böcker, musik och 
leksaker. Tillsammans bildades ett system som består av institutioner, 
regler, referensramar och hjälpmedel. De utgjorde sammantaget ett svar på 
den barnsyn som växer fram under sjuttio och åttiotalet.  

 
Inordning av nytänkande normaliserar 
Chamboredon och Prévot poängterar två intressanta tendenser som sker och 
verkar i detta scenario. När nya upptäckter görs öppnar detta upp för 
tidigare okända aspekter. Särskilda medel konstrueras för ändamålet. En 
motverkande effekt menar författarna är hur dessa medel inordnas till ett 
särskilt sätt att betrakta och bedöma barns beteende. Tendensen låter ett så 
kallat normalbeteende växa fram i synen på barn: 

 
Men denna tendens motverkas av att just dessa tillfällen och medel blir 
systematiskt organiserade och strukturerade. De okända, försummade eller 
bortträngda aspekterna av barnet – som är produkter av en social situation 
präglad av aktörer som har intresse av att barnen manipuleras – uppmuntras 
systematiskt och utnämns med tiden till normalbeteende hos barn.(s 32) 

 
Spontanitet och moralisk kontroll 
Förskolans historia tycks, enligt författarna följa två huvudlinjer. En linje 
beskriver det sena artonhundratalet och nittonhundratalets början som en 
övergång från det tvång och den disciplin som rådde på barnhemmen till att 
bekräfta barnets behov att uttrycka sig. Författarna hänvisar till franska 
förhållanden men som överensstämmer också med den svenska historiken 
(Hultqvist, 1990). Från att tidigare varit en verksamhet med huvuduppgift 
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att pränta in och öva färdigheter blir förskolan till för sin egen skull. I fokus 
står barnets mognadsprocesser och personliga utveckling. Det är barnets 
spontanitet som erkänns. Barnet skall ”upptäcka eller ’uppfinna’ sig själva 
tillsammans”(s 34). Det tidigare målet att förbereda barnen till den obliga-
toriska skolan tonades ned. Barnet lär sig främst genom lek, en spontan 
inlärning. Författarna pekar på den nya barnsynens framträdande drag av 
kulturell och intellektuell kreativitet och spontan inlärning. Synen på leken 
som en pedagogisk huvudinriktning strävar att hålla barnen sysselsatta 
menar författarna. Samtidigt pågår en kulturöverföring av en fostran som 
bygger på en ny typ av moralisk kontroll: 

 
En pedagogik som arbetar med handledning och liberala manipulation och 
strävar efter att alltid hålla barnen sysselsatta med någon aktivitet.(s 43) 

 
Otydliga konsekvenser av det spontana 
Denna småbarnspedagogik innebär fokus mot att beteenden kan styras 
genom att vädja till barnens förnuft. Konsekvensen blir otydlighet och 
oklarheter i rätt och fel samt i dess förlängning också oklarheter i att 
bestraffa och belöna, påpekar författarna. Med den nya barnsynen minskar 
avståndet mellan det auktoritära och det spontana förhållningssättet. Det 
medföljer att det spontana tilldelas kvinnans uppgift. Med bakgrund av 
utvecklingen av psykologiämnet och definitioner av olika stadier i barns 
utveckling förläggs det spontana till att dominera under förskoletiden. 
Genom detta kan förskolan ses som en institution som formar, utvecklar 
och standardiserar de vanor som skapats av familjen. Det innebär olika 
krockar med förskolans pedagogiska praktik utifrån den nya barnsynen på 
den tidiga barndomen.  
 
Verksamhet för särskilt präglade barn 
Författarna påpekar glappet mellan de funktioner som institutioner som 
förskola och skola tilldelas och vad de faktiskt kan tillhandahålla. Med det 
pedagogiska upplägget ligger fokus i första hand på att tillägna barnen vissa 
logiska angreppssätt och en utvecklad sensitivitet istället för vad som 
utlovas i de pedagogiska programmen. Förskolans lekövningar och ordlekar 
menar författarna är en konstruktion vars tillkomst har sin grund i de teorier 
som framarbetats. Respektive sociala samhällsklass tolkar förskolans 
program utifrån olika bakgrunder och förutsättningar. En viktig fråga 
författarna ställer sig är om inte förskolans och skolans uppkomst och 
framskrivning av ideologiska budskap och teorier förutsätter barn med 
denna bakgrund. Sådana kulturella och sociala förutsättningar inpräglas 



 154

genom familjen, enligt författarna och hänvisar till Bourdieu och hans 
habitusbegrepp. En pedagogik som utgår från leken och dess inneboende 
värde kräver initiativ och aktivitet samt en utforskande inställning. Kräver 
inte det en prägling av en särskild attityd av ”oengagerat” engagemang 
undrar Chamboredon och Prévot: 

 
Man kan fråga sig om inte vissa typer av pedagogiska idéer och vissa typer 
av övningar förutsätter att barnet besitter bestämda socialt betingade 
attityder, som i vissa klasser frambringas genom inprägling i familjen. Så t 
ex kräver en pedagogik som erbjuder flertalet aktiviteter och som 
uppmuntrar en aktivt sökande och utforskande inställning en allmän attityd 
av ’oengagerat’ engagemang. Förutsätter inte en sådan inställning bland 
andra sociala villkor en livssituation där man är skyddad från ekonomisk 
press och vardagens omedelbara plikter, eller en allmän livshållning som 
ligger närmare till hands för personer som disponerar sin egen tid än för 
dem som är bundna av det dagliga arbetet?(s 46) 

 
Familjer har alltså olika förväntningar på det som erbjuds av våra utbild-
ningsinstitutioner. Svårigheterna ligger i att synliggöra det som tillhanda-
hålls för olika familjer och deras sociala tillhörighet. Chamboredon och 
Prévot framhäver att detta kräver analys av vilka funktioner våra utbild-
ningsinstitutioner upprätthåller för olika samhällsklasser. Det innebär ett 
synliggörande av hur den dominerande barnsynen formuleras av 
institutionen, i läroplaner och i praktiken.  

 
Förblindad grupp av dominerande värderingar 
Vad betyder detta? Vår grupp innehar en yrkesprofession som tar sin 
utgångspunkt i denna nya barnsyn och småbarnspedagogik. Vi redovisar 
pedagogiska värden som betydelsen av det sinnliga, det konstnärliga 
skapandet och den värdefulla leken. Den ovan framställda analysen av de 
styrdokument som ligger till grund för uppdraget bekräftar gruppens 
tolkning och utövande av sitt uppdrag. Vad vi inte problematiserat eller 
som framkommit i styrdokumenten är Chamboredon och Prévots tolkning 
av den nya förskolans verksamhet som en kulturöverförande verksamhet 
med social kontroll som konsekvens. Vår grupp får syn på detta när vi tar 
del av skolans historik och praktik. Men vi problematiserar inte den 
tidigare yrkespraktiken utifrån det hierarkiska system som gruppen 
inlemmas och verkar inom i sin nya profession. Vi reflekterar inte heller 
över vår professionshållning av leken som liberal manipulation. Hur 
kommer det sig? Vi framför vikten av leken och det skapande arbetet som 
värdefulla bidrag för barn och elevers inlärningsmöjligheter. Denna 
”spontana inlärning” kritiserar författarna och menar att den döljer hur vi 
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som professioner utövar straff och belöning genom att vädja till barnets 
förnuft.  

I ett Bourdieuperspektiv definierar författarna denna kontroll av leken 
och dess utövande för symboliskt våld. Hur skulle gruppens engagerade 
och ärliga pedagogiska arbete med leken som grund kunna definieras som 
symboliskt våld? Gruppen representerar en samling högutbildade pedagoger 
med lång yrkeserfarenhet. Vad förblindar oss att se på verksamheterna med 
författarnas kritiska perspektiv? Är det den ovan framskrivna ideologin om 
allas värde och tron på allas möjlighet till utveckling? Med författarnas 
problematisering av vad verksamheterna tillhandahåller och hur familjer 
kan ta del av detta kräver detta en analys av vilka funktioner våra 
utbildningsinstitutioner upprätthåller för olika samhällsklasser. Den verk-
samhet som den nya småbarnspedagogiken lät bygga upp motsvarar en 
livshållning som tillhör ett särskilt skikt i samhället framhåller författarna. 
Är vår grupp präglade av detta genom vårt sammanhang med yrkes-
tillhörighet och yrkeserfarenhet av förskolan? Är det med denna bakgrund 
som gruppen tar sig an en ny specialpedagogisk yrkespraktik? Innebär det 
en ny profession med grund i en tidigare som utgick från en kultur-
överföring och dess konsekvenser. Vad innebär det i utövandet av 
specialpedagogik och dess uppdrag? 

 

Avslutande reflektion 
Gruppens ambition att formulera och verka för det annorlunda barnet har 
sin grund i såväl den egna livshistorien som yrkeserfarenheten och de 
ideologiska reformskrivningarna. Vi redovisar en medvetenhet av sam-
hällets orättvisor från uppväxt och från institutionernas hierarkiska och 
rangordnande system. Gruppens grunduppdrag tycks innebära fokus mot att 
förstå och genom detta verka för en acceptans av barns och elevers olikhet 
och olika livsvillkor. Synen på kunskap innebär att utgå från bearbetade 
sinnesupplevelser med avsikt att ta dessa som utgångspunkt för barn och 
elevers formuleringar. Allas lika värde är en medveten ideologisk stånd-
punkt som gruppen hänvisar till i arbete med olika möten och i dialoger. Vi 
synliggör olika krockar inom verksamheterna och i mötet med skolan. 
Gruppens formulerade syn på kunskap stöter ibland på hinder inom skolan. 
Deltagarna för pedagogiska samtal med skolans pedagoger om hur att 
förstå var barn och elever befinner sig i sin kunskapsutveckling.  
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Det olikas innehåll 
I min analys framkommer en undran över hur de erfarenheter ser ut som 
gruppen menar ligger till grund för barn och elevers sinnesupplevelser. 
Gruppens arbete fokuserar på bearbetning med stöd av flerfaldiga kun-
skapsformer. Jag efterlyser erfarenheter som beskriver det olika som 
innehåll för bearbetning. Gruppens begynnande medvetenhet av de egna 
värderingarnas innehåll gjorde det möjligt att ställa frågor om vems eller 
vilkas värderingar som dominerar inom verksamheterna. Jag undrar över 
utifrån vilket underlag gruppen söker förstå och tolka pedagogiska 
situationer.  

Gruppen lägger vikt vid lagarbete. Det innebär en samling av olika 
sociala tillhörigheter och kunskaper. Igenkännande är, enligt gruppen 
viktigt för barn och elevers trygghet. Jag undrar över i vad sådana 
igenkännanden landar. Är det de ”vissa” eleverna som genom detta 
upplever bekräftelse på den egna sociala ”rätta” tillhörigheten, som 
Chamboredon och Prévots (1979) menar är de som har möjlighet att 
”svara” på barnsynens kod inom verksamheterna? De pedagogiska 
programtexter som formulerades i Sverige på sjuttio- och åttiotalet 
förmedlar denna syn. I det perspektivet framstår utredningarnas avsikt till 
övervägande del ha varit att verka som kulturöverförande till den andra 
kategorin barn. Dessa barn och familjer var de som inte ansågs stämma 
överens med det normalbeteende som författarna ovan beskriver växer fram 
genom olika marknadsintressen och de sociala relationer som befästes.  
 
Sociala relationer och våld 
Det är i detta sammanhang som system växer fram som bygger på sociala 
relationer. I ett perspektiv av sociologerna Bourdieu och Passeron ger detta 
uttryck för ett symboliskt våld som innebär att en social grupp kan få en 
annan grupp att verka som mottagare av information och en påtvingad 
inlärning som upplevs som legitim av mottagargruppen. Callewaert och 
Nilson (1976) återger Bourdieu och Passerons teori om symbolisk påverkan 
rent allmänt. Det intressanta i detta sammanhang är teorins fokus på den 
sociala verkligheten och hur den byggs av föreställningar, attityder och 
värderingar. Dessa utgör i grunden sociala relationer. Med den ovan 
beskrivna barnsynens och småbarnspedagogikens konstruktion utifrån olika 
intressen kan skeendet förstås genom teorins syn på hur sociala relationer 
och dess positioner skapar makt- och styrkeförhållanden som är avhängiga 
av varandra. Dessa relationer innefattar olika föreställningar och förhåller 
sig till varandra: 
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Det innebär att vissa sociala grupper kan och effektivt får andra sociala 
grupper att omfatta vissa föreställningar, värderingar och attityder och att 
detta i första hand sker i och genom en relation som rör sig på det 
symboliska planet.(Callewaert & Nillson, 1976, s 137) 

 
Hur detta låter sig göras är komplicerat men förklarar kanske gruppens 
omedvetenhet av den sociala sortering som pågår inom verksamheterna 
som gruppen representerar (Chamboredon & Prévots, 1979). Genom att en 
social grupps föreställningar kan mottas och anammas av en annan grupp 
blir dessa ”legitima” enligt teorin. Det innebär att de samtidigt döljs och 
inte framträder som maktförhållanden, ”det som egentligen är våld, även på 
det symboliska planet, kommer därför inte heller att framträda som 
sådant”(a a s 137).  
 
Dolda värderingar och attityder 
Sociala grupper förhåller sig till varandra genom maktförhållanden och 
styrkeproportioner inom samhällets olika nivåer som utgörs av perspek-
tiven ekonomi, juridik och politik. Callewaert och Nilsson (1976) tolkar 
teorin som att det är dessa maktförhållanden som är grunden för den sociala 
verklighetens föreställningar, attityder och värderingar. Utifrån särskilda 
förhållanden ger detta särskild styrka till den sociala verkligheten eller den 
symboliska nivån enligt teorin:  

 
Samtidigt innebär deras teori (av Bourdieu-Passeron, min ant) att en sådan 
relation på det symboliska planet måste bygga på relationer som ligger på 
andra plan. Teorin antar alltså att sociala grupper också förhåller sig till 
varandra i maktförhållanden med bestämda stryrkeproportioner på den 
ekonomiska och den juridiskt-politiska nivån, och att dessa 
maktförhållanden är grunden för maktförhållanden på den symboliska 
nivån. Om vissa villkor är uppfyllda har maktförhållandena på den 
symboliska nivån en egen styrka, som förstärker maktförhållanden på andra 
nivåer. (a a s 137) 

 
Inkluderingssträvan utan mottagare 
Detta påtvingande av föreställningar kan bara ske om villkoret att vissa 
föreställningar från en social grupp kan antas som legitima utifrån en annan 
grupps synvinkel. Det viktiga är alltså att mottagarna själva upplever de 
överförda föreställningarna som legitima och inte som påtvingade. Detta 
menar Bourdieu och Passeron, enligt Callewaert och Nilsson (1976)) är att 
betrakta som symboliskt våld genom att de icke-symboliska 
maktförhållandena som är grunden för de symboliska döljs.  
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Med denna teorivägledning i ett sociologiskt perspektiv har min analys 
givit vid handen hur vår grupps framanalyserade kunskaper och färdigheter 
också kan tillföras ett kritiskt perspektiv av den egna yrkespraktiken. Detta 
kritiska perspektiv utlöstes av gruppens frågor om syn på kunskap, 
människa och samhälle i mötet med skolans värld. Skolans icke-integre-
rande tradition av barn i behov av särskilt stöd inom en ordinarie grupp 
väckte frågor om på vems villkor och i vems intresse barn och elever tar del 
av de verksamheter som gruppen representerar. Gruppens ambition är 
lovvärd om allas lika värde och erfarenheter av integrationsarbete, men 
blir gruppens kritiska granskning av såväl den egna som skolpraktikens 
pedagogiska verksamhet mottagen? Gruppen producerar en syn på 
kunskap, människa och samhälle som ger uttryck för en pedagogisk 
yrkespraktik som strävan mot balans och acceptans av det olika och 
annorlunda i den pedagogiska praktiken. För detta stöter gruppen på 
motstånd inom såväl skolnivån som den kommunala nivån.  

Gruppens egna värderingar och kunskaper ställs inför val där den egna 
bakgrunden och yrkestillhörigheten får stå tillbaka för verksamheternas 
utsorteringsmekanismer. I ett utbildningsekonomiskt perspektiv kan strävan 
av balans och acceptans utgöra medel i en produktion som skapar ett 
mervärde av ett nästan på icke-motstånd. Ett icke-motstånd som stämmer 
väl överens med skolans funktion som urvalsmekanism. Detta är inte 
skolans ”fel” utan en dold funktion utifrån skolans krav om anpassning till 
en ekonomisk marknad och samhällets arbetsdelning. Skolans ”motvikt” till 
detta kan däremot vara oklar: 

 
Skolan får till uppgift att anpassa sig till arbetsmarknadens och den 
samhälleliga utvecklingen. Skolans roll som motvikt till denna utveckling är 
däremot ej självklar. (Calleweart & Nilsson, 1977, s 16)  

 
Utifrån denna diskussion formulerar jag ett antagande att gruppen får en 
funktion som innebär att verka som alibi för att verksamheterna innehar ett 
pågående integrationsarbete med strävan mot inkludering. Men utan 
mottagare stannar arbetet vid garantin om ett alibi i form av att verksamma 
specialpedagoger med förskolepedagogisk och fritidspedagogisk bakgrund 
finns i verksamheterna. Vad innebär det för den blivande yrkespraktiken 
som specialpedagoger? 
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8. Tema Specialpedagogik som 
organisation, verksamhet och innehåll 
 
 
Nedan beskriver deltagarna sin implementeringsprocess av sitt nya 
yrkesutövande som specialpedagoger. Med stöd av begreppen produktions-
process och kvalifikationsstruktur beskriver jag gruppens samlade 
färdigheter, kunskaper och konstitution av en ideologi med grund i en 
materiell verklighet. Analysen tar sitt stöd i ett utbildningsekonomiskt och 
filosofiskt perspektiv. Kapitlet avslutas med en reflektion över gruppens 
möjligheter att utifrån en dubbel underordning verka inom en skola för alla. 
 

Om organisation 
 

Uppdrag med variation 
Gruppen beskriver sina uppdrag den första terminen efter avslutad 
utbildning. Tillsammans redovisas en praktik som riktar sin uppmärk-
samhet mot förskolan, förskoleklass och årskurserna ett till nio. Under 
terminens gång bytte en av oss arbetsplats till en specialpedagogisk tjänst 
inom habiliteringen. Alla har valt att presentera sig och lägga ner tid på 
besök och kartläggning av sina tilldelade verksamheter. Genomgående har 
gruppen haft stöd för detta genom samverkan med sin ledning som givit 
dem fria händer. Sammantaget reflekterar vi över hur olika uppdragen har 
vuxit fram. Ledningen inom vissa institutioner har börjat satsa på arbetslag 
och ledningsgrupper med representation av verksamhetens olika pedagoger. 
Det öppnar upp för kommunikation över yrkesgränserna som gynnar 
gruppens strävan att använda olika kompetenser. Gruppen står i ett 
pågående utvecklingsarbete med sin ledning genom upprepade samtal om 
uppdraget. En av oss kombinerar sitt uppdrag som specialpedagog med 
rektorsuppdraget. Det beskrivs som ovärderlig och har givit insikt i skolan 
och dess plats i samhället. Kombinationen har givit henne möjligheten att 
engagera föräldrar i arbetet att påverka den egna kommunen. Föräldrarna 
själva har inte insett vilket maktfaktor de utgör menar Amelie: 

 
Jag skulle aldrig klara rektorsjobbet utan att vara specialpedagog. Jag har 
fått mycket bredare perspektiv på skolan som en del av samhället … jag kan 
nu kräva mycket starkare det som barnen och föräldrarna har rätt till. Jag är 
väldigt pigg på att berätta för föräldrarna vad dom har rätt till. … 
Föräldrarna är en enorm maktfaktor men de vet inte om det.(träff 2, ht-01) 
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Presentation och besök 
Gruppens presentationer och besök hade givit olika iakttagelser. Upp-
dragets bredd att synliggöra och problematisera flera perspektiv hade 
bemötts med oförstående i vissa sammanhang: 

I min presentation har jag använt mig av det här att jag vill titta på barnet 
både som individ, i gruppen och i förhållande till ledning och organisation. 
Det hade de inte förväntat sig.(Ann, träff 1, ht-01)  

 
Gruppen hade övervägande positiva erfarenheter av att starta upp som känd 
person i sina verksamheter. Någon uttryckte sig styrd av den kända arbets-
platsen. Att vara en känd person i skolan innebar för en person att kunna 
lägga kraft till att återknyta till förskolan: 
 

I höst har jag lagt en dag på varje förskola för att verkligen lära känna dem 
och hinna med det som pedagogerna vill att jag ska titta på. Jag har gjort 
mig lite fri från skolan genom det (…). Och sedan har jag varit runt i 
klasserna. Nu känner jag ju skolan ganska bra… (Lisa, träff 1, ht-01) 

 
Några personer kom som okända till nya arbetsplatser. Det hade ingivit 
mod att våga starta upp olika förändringsarbeten. Gruppens uppläggning av 
kartläggningsarbetet innebar att planera tid för olika sätt att samla in 
kunskaper från fältet. Med stöd av observation, enkätundersökning och 
samtal har gruppen fått kännedom om verksamheterna, förväntningar och 
frågor. Någon har tillbringat en vecka på varje enhet för presentation och 
lära känna personal och barn. Avsikten var att lyssna in förväntningar på 
uppdraget. Någon har en överenskommelse med sin ledning som innebär att 
skolans lärare tar initiativet till specialpedagogisk kontakt. Förskolans 
personal har i stället bjudit in till besök. Besöken och kartläggningsarbetet 
har syftat till att lära känna kulturen genom att uppleva både plats och 
människor: 
 

Jag har precis som mina kolleger här åkt runt och varit en vecka på varje 
ställe, lärt känna kulturen och försökt uppleva vad som fanns där. När jag 
gjort det bestämde jag att kanske en dag i veckan vore bra.(Katrin, träff 1, 
ht-01)  

 
Kartläggningsarbetet innebär också att gruppen inlett samarbeten med 
organisationernas elevvårdsteam, speciallärare och föräldrar. Gruppen 
deltar också i olika nätverk. Särskilt angeläget är nätverk med olika 
organisationer utanför skolans institution:  
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Där har jag träffat socialtjänst, polis, invandrarcentrum, barnavårdscentral, 
ungdomsmottagning, idrottsföreningar och fritidsgårdar. Det har givit 
mycket att få ett ansikte på verksamheter som finns runtomkring och som 
man egentligen kan ta hjälp av. Kyrkan är också med. (Mikaela, träff 2,  
ht-01)  

 
Avskilja - integrera 
Arbetet mot högstadiet innebar för en person särskilda svårigheter med 
tankesättet kring organisationen för elever som inte nått förväntade 
kunskapsnivåer i vissa ämnen. Den förväntade kunskapsnivån i klass sju 
styrde tankesättet. Elever som befann sig på andra nivåer placerades utanför 
den ordinarie gruppen. Nytt för organisationen var att ta emot elever från 
särskolan. Ett av lärarlagen var ovetande och oförberedda på att dessa 
elever orienterade sig mot en egen läroplan. En förutbestämd och förväntad 
kunskapsnivå i klass sju resulterade i en utsortering av elever till 
nivågrupper. Trots ett intensivt förberedelsearbete av specialpedagog och 
speciallärare togs inte informationen om en grupp elevers kunskaps-
utveckling emot av lärargruppen. Undervisningens upplägg utgick enbart 
från en särskild kunskapsnivå:  
 

Just nu har vi träffat alla de här tjugo eleverna för att följa upp och höra hur 
de har det i skolan. Det har vi ägnat ett jättejobb åt. Jag vet inte riktigt hur vi 
ska tackla det här för det är jättesvårt att hitta någon organisation. Vi ska 
försöka jobba med det under det här läsåret. För så fort dom inte kan så ska 
de ju inte vara med i klassen. De måste ju kunna vara kvar i arbetslaget trots 
att de har läs- och skrivsvårigheter.(träff 1, ht-01) 

 
Konkret dokumentation av sociala relationer 
Pedagoger i skolan brister i att kunna dokumentera en helhetsbild som 
inkluderar en elevs hela dag. Olika miljöer och begrepp, som t ex begreppet 
koncentration behöver kunna anknytas till konkreta situationer som åsyftas 
enligt en av oss: 
 

Vilka miljöer tittar man på inför underlag till de pedagogiska utredningarna, 
inte ser man till pojken som är urkoncentrerad när han spelar fotboll. Därför 
tycker jag att det är så farligt med de här utredningspapperen. Om man 
uttalar sig om koncentration så skall det stå vad man tittat på klassrummet, 
vilken miljö kan de koncentrera sig, hur ser den ut? (Mikaela, träff 3, ht-01) 

 
En person hade fått stark kritik från ett föräldrapar som ifrågasatte rutinen 
att dokumentera det egna barnets beteende. De blev lugnade av att det 
specialpedagogiska uppdraget riktades mot barnets omgivning och situation 
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som helhet. I våra samtal återkommer vi till den komplexitet det innebär att 
stå i dessa situationer som specialpedagog. Med stöd av deltagarnas livs-
historier och verksamhetserfarenheter resonerar vi om den ökade inskriv-
ningen av barn till särskolan (Tideman, 1997). Föräldrar, skola och 
kommun utgör tillsammans olika perspektiv som påverkar hur olika barn 
och elever blir bedömda visar gruppens framtagna beskrivningar. Gruppens 
olika exempel beskriver att valen är både svåra och komplexa för alla 
inblandade aktörer. Det kan handla om barn och elever som har påtagliga 
svårigheter men också så kallade ”gråzonsbarn.” Gruppen hänvisar till de 
bedömningar som olika professioner genomför. Sammantaget beskriver 
professionerna olika infallsvinklar. Ett problem är professionernas olika 
status. En person återger den starka oro som ett psykologuttalande av en 
elev framkallat på en skola: 
 

En kille har jättesvåra koncentrationssvårigheter. Och då har psykologen 
sagt att den här skolan är inte så bra för det är en väldigt öppen skola. 
Mycket glas, mycket barn, det blir liksom kaos. Då har vi funderat på olika 
alternativ hur man kan göra. Då har ju hon (psykologen) sagt att det borde 
vara i någon mindre grupp. Och nu är det ju ramaskri för nu vill inte 
pedagogerna ha honom kvar på skolan. (Magdalena, träff 3, vt-02) 

 
Samtidigt efterlyser någon annan ”vettiga” specialpedagoger som bedömer 
den pedagogiska situationens utvecklingsbarhet. Någon erinrar också om 
betydelsen av den tid som lärare känt barnet som en del i underlaget.  

 
Samverkan och rättigheter 
Någon poängterar arbetet att gå samman som skola med föräldrar för att få 
igenom ställda krav till kommunen med avsikt att kunna skapa 
särskoleresurser till grundskolan. Samtidigt formuleras funderingar i 
gruppen om barnets rätt och välmående i förhållande till den pågående 
debatten om krav att inkludera alla barn inom grundskolan. Inskrivning i 
särskolan ger barn och elever rättigheter till undervisning, arbete och 
bostad. Rättigheter som samtidigt kan bli ett argument för placering i 
särskolan, enligt en person, ”men det är en rättighet som man har som 
utvecklingsstörd. Och många föräldrar köper ju det. Det ger ju också rätt 
till eget boende som de kanske inte alls skulle ha fått om de inte var 
inskrivna.” (Amelie, träff 3, vt-02) 
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Om verksamheten  
 
Granskning av grupper och material 
Vi problematiserar den uppmärksamhet som riktas till att arbeta fram olika 
material och att organisera olika typer av mindre grupper. Deltagarna 
efterlyser erfarenheter av relationer till och inom andra perspektiv. Några 
ställer sig frågande till relevansen att utarbeta särskilt ämnesmaterial, något 
som borde vara en ämneslärarkompetens:  
 

Jag tror inte att jag har den kunskapen om just det här med materialet och 
gången. När man har klarat en bit i matten vad övergår man då till? 
(Birgitta, träff 1, ht-01)  

 
Området inlärning av ämnen tillhör inte främst gruppens grundutbildning 
vilket några i gruppen reflekterar över. Samtidigt har ett kartlägg-
ningsarbete av ett antal elevers bristande kunskapsutveckling skapat 
underlag för samtalsmöte mellan några i gruppen och elevernas ämnes-
lärare, ett möte med avsikt att förstå var i kunskapsutvecklingen eleverna 
befinner sig och hur lärarlaget kan utgå från detta inom klassens elevgrupp: 
 

Det är ju det vi upptäckt nu. Det är det vi måste börja titta på. Att de måste 
börja titta efter var eleven befinner sig och börja där och inte att alla elever 
får klass sjus mattebok.” (Birgitta, träff 1, ht-01) 

 
Detta beskriver också gruppen som en central fråga i de specialpedagogiska 
nätverk som vissa i gruppen tillhör. En person som i huvudsak arbetar mot 
högstadiet påtalar vikten av fungerande arbetslag för framgångar i att hålla 
samman en elevklass. Vissa arbetslag förlägger ämnesutvecklingen för 
elever med särskilda behov till organisationens speciallärare, ”det finns 
vissa speciallärare som arbetar 40 minuter om dagen med elever med 
speciellt material och sedan går de tillbaka till klassrummet.” (Birgitta, 
träff 1, ht-01). 

 
Sociala relationer – på vems villkor, i vems intresse? 
Några personer arbetar med små grupper utifrån definierade behov från 
kartläggningsarbeten. För en av oss syftar arbetet att stärka en grupp 
elevers möjligheter att formulera sig samt att öppna upp för samtal mellan 
elever som lever i särskilt utsatta livssituationer med andra som kan bidra 
med annan livskraft. Någon definierar detta som ett specialpedagogiskt 
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perspektiv att kunna bemöta alla barn och elevers samt föräldrars behov av 
att formulera och mötas kring sociala problem: 
 

Jag tycker också att många lärare har en okunskap just om de här barnen när 
det blir sociala problem. Och om hur man bemöter föräldrar och de här 
barnen. (Lisa, träff 1, ht-01)  

 
Utifrån gruppens erfarenheter efterlyser någon förberedelse för dessa 
samtal från grundutbildningen till lärare. Vid en senare samtalsträff fram-
kom även en avsaknad av att som lärare mot såväl yngre som äldre åldrar 
inte självklart se och förstå hur olika perspektiv närvarar och påverkar ett 
barns pedagogiska situation.  

Utbildningstidens olika kartläggningar och den första tidens uppsökande 
verksamhet i gruppen hade visat på olika utvecklingsbehov. En person hade 
samlat sina iakttagelser av skolan som en isolerad ö vad gällde kontakter 
med andra professioner, föreningar och organisationer. Med ett mandat från 
ledningen formulerades ett behov att utveckla skolans nätverk utifrån ett 
psykosocialt perspektiv. Vid den särskilda skolan finns ett påtagligt behov 
att verka för en upprepad kommunikation mellan skola och socialtjänst. För 
barn och elever med utsatta livssituationer kan skolan innebära alldeles 
särskilda ansträngningar: 

 
Det är elever från mellan- och högstadiet och socialförvaltningen är 
inkopplad på nästan varje fall. Vi har försökt bygga upp ett bra samarbete 
men där byter de personal en gång i kvarten. Det är svårt att få någon 
kontinuitet.(Mikaela, träff 2,ht-01) 

 
Uppbyggnad av samverkan och nätverk blev därför en huvudinriktning för 
en i gruppen. Gruppen problematiserade avsikten med att genomföra kart-
läggningsarbeten. Det avsåg att leda till förändring inom olika perspektiv. 
Såväl framkomna aspekter inom perspektiven ledning/organisation som 
grupp och individ hade blivit synliga i kartläggningarna. Att förändra 
innebar att komma till åtgärder och handling där den egna delaktigheten 
formulerades som ett viktigt bidrag: 
 

Det är precis vad jag tänker om kartläggningen, vad ska den leda till? I mitt 
fall har det i alla fall lett till att jag fått rektorerna att se vad det finns för 
behov.(Ann, träff 2, ht-01) 

 
Synsätt och konsekvenser  
I ett av våra intervjusamtal redovisar en av oss sina erfarenheter av 
integrationsarbete inom den ordinarie barngruppen på en förskola. En 
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övergripande intention var att dels verka för det särskilda behovet av liten 
grupp skulle upphöra dels upparbeta en så kallad ”vi-känsla” för alla 
inblandade på den aktuella förskolan. Uppdraget som specialpedagog inom 
en skolorganisation hade ställt frågor om hur organisationen och arbetslaget 
tänkte om de grupper som alla elever befann sig i. Det väckte en kritiskt 
granskande fråga om mängden av möten och konstellationer under en 
skoldag. Iakttagelser av såväl elever med särskilda behov som övriga 
vittnade om överkrav på eleverna, enligt en av oss. Krav som innebar att 
kunna gå in och ur olika grupper under en dag och samtidigt tillgodogöra 
sig avsikten med grupperna. Det är svårt för alla barn: 

 
Är det bra kan jag fråga att en pojke är en stund med sin klasslärare för att 
sedan gå över till en annan klass och är där en stund. Sedan har han en 
ansvarsgrupp som han är med i en stund och så har de temagrupper. Det här 
är ett barn som fått en preliminär diagnos som adhd. Det är jobbigt för 
honom men också för många andra. Det är många grupper att hålla reda på i 
början på terminen. Det här måste vi se över. Personalgruppen som jag 
också träffar funderar också över detta. De ser ju att det inte är bra. (Katrin, 
träff 2, ht-01) 

 
Några övriga i gruppen hade också upplevt hur elever i behov av särskilt 
stöd med inlagda pass för särskild undervisning får en splittrad dag. 
Konsekvensen på en skola blev flera avbrott med tillhörande svårigheter att 
hitta in i arbetsuppgifter för att efter vissa kortare lektioner bryta upp och 
gå till nästa. Vissa barn och elever med särskilda behov har dessutom 
upprepade utredningsmöten i andra sammanhang utanför skolans institu-
tion. En del ordnade grupper utanför den ordinarie tillhörigheten avser att 
tillgodose både ämnesstöd eller socialt stöd:  
 

Det gäller ju att hitta olika former, vissa timmar går jättebra i klass. Då är 
dom där, vissa timmar vet vi, då är de med på oaserna. Och dom har andra 
aktiviteter, dom går ut och dom går och badar för att lära sig det här 
samspelet, kamratrelationer. (Birgitta, träff 2, ht-01 

 
Sammantaget beskriver de olika exemplen en organisation vars synsätt 
tycks sträva mot att alla barn och elever skall tillhöra sin ordinarie 
klassgrupp. Uppföljningsarbete i form av t ex samtal med barn och elever 
är av största vikt, enligt en av oss. Hela arbetet och tillhörande tankesätt 
avgörs av förstående vuxna som befinner sig i barnen och elevernas 
omgivning, menar en person utifrån sina erfarenheter i arbetet mot de högre 
åldrarna. Ett annat synsätt uttrycks på en skola i form av särskilt ordnade 
rum för viss specialpedagogisk verksamhet. Där fokuseras arbetet på 
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skapande verksamhet och drama. Verksamheten riktar sig till skolans alla 
barn och elever. Arbetet avser att stimulera kunskapsförståelse och social 
utveckling, framhåller en av oss.  

 

Om innehåll 
 
Analysarbete av pedagogiskt arbete 
Gruppen efterlyser fler perspektiv och samlade erfarenheter av barn och 
elevers utbildningsdag än enbart de som läraren beskriver från klassrums-
miljön, ”när jag talar med lärare så vill jag också att det ska finnas 
omdömen från lärare i slöjden, gymnastiken mm. Det är lätt annars att 
hamna i ett problembyggande runt en elev.(träff 2, ht-01) Utifrån sina 
uppdrag påtalar några hur deras närvaro som specialpedagoger kunnat bidra 
till problematiserande samtal. Tidigare intresseområden, och kunskapen om 
den pedagogiska praktiken beskrivs som en tillgång. Någon uppmärk-
sammade hur stressad och trött förskolepersonal förlägger konsekvenser av 
nedskärningar på barnen: 
 

Att man är så uppgiven, man är så himla trött. Inte en nedskärning till! Inte! 
Det är så mycket negativt, själva arbetet blir dubbelt så jobbigt. Det här 
barnet blir dubbelt så jobbigt i skolan för att, nej, nu är det en lärare sjuk 
igen. Och då har man liksom ingen beredskap att jobba med det här barnet. 
(Ann, träff 1, ht-01) 

 
Ett betydande arbete som specialpedagog innebär att kunna problematisera 
dessa svåra situationer genom att bena upp problematiken och sätta ord på 
ekonomiska och politiska direktiv. Behovet av andra ögon är också 
angeläget i arbetsprocessen med åtgärdsprogram visar gruppens special-
pedagogiska yrkeserfarenheter, ”arbetet kräver fokus som innebär att lyfta 
det dagliga arbetet och reflektera över vad som egentligen händer under en 
dag.”(Ann, träff 1, ht-01) Verksamheterna har enligt några påtagliga brister. 
Det beskrivs som ytligt och oreflekterat. Någon menar att det saknas 
förankring om elevens situation från arbetslagen inför en elevvårds-
konferens. Programmen innehåller beskrivningar av eleven men sällan 
andra perspektiv: 
 

Oftast kommer man med ett blankt kort till elevvårdsteamet. Ja, var ska 
man börja då? Då får man börja på nytt.(Mikaela, träff 2, ht-01)  
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Samtidigt poängterar gruppen flera lärares motstånd till att skriva om 
eleverna. Totalt tar arbetet kring varje elev en stor del av lärarnas tid. Det är 
många papper som skall skrivas och möten som ska förberedas:  
 

Man sitter på en elevvårdskonferens och då ska det skrivas protokoll från 
den. Föräldrar och elev ska skriva på. Så ska man göra ett åtgärdsprogram 
där föräldrarna ska vara med. Man kan ju inte göra allt detta vid samma 
tillfälle. Och en handlingsplan, men hur mycket papper ska det vara? Då 
kan jag förstå att lärarna blir frustrerade. Vad ska dom titta på? Som lärare 
tror jag de har svårt att se skillnaderna på dessa papper. (Birgitta, träff 2,  
ht-01)  

 
Utifrån sin tidigare och nuvarande yrkespraktik poängterar gruppen 
betydelsen av arbetslagets samtal. Det skapar en röd tråd som också bidrar 
till en gemensam ”bild” av arbetet, ”oftast tycker jag man har en röd tråd 
om man jobbar med någonting som man diskuterat ihop. Om man har 
”bild” så går det samman med det man har för övrigt i klassen. Så att det 
ger en helhet.(Birgitta, träff 2, vt-02) 
 
Varats relationer 
Några av oss uttryckte en viss förundran över vilken betydelse de olika 
besöken givit. Vissa lärare hade på egen begäran velat ta tillfället att själva 
skapa enskild tid med elever. Specialpedagogen ansvarade samtidigt för 
klassen tillsammans med fritidspedagogen. Någon upptäckte också elev-
gruppens potential att i dialog stödja varandra utifrån olika sätt att lära. 
Något som inte sällan glöms bort och även tystas ned. I ett annat samman-
hang problematiserar vi frågan vad en elevgrupp kan bära i förhållande till 
en individs olika behov. En i gruppen återger dilemmat med att som elev ha 
följt sin klass under många år för att sedan inför de högre klasserna ställas 
inför en särskolediagnos. Frågan om på vems villkor en elev befinner sig 
under en dag i våra utbildningsinstitutioner är komplex. En av oss beskriver 
sina erfarenheter av avvägningar inför högstadiet: 
 

Det är ju också detta med att dom andra utvecklas i sina ”trappor” som man 
ska medan hon (samtal om en flicka med särskolebehov, min ant.) kanske 
tar ett kvarts steg. Hon är ju inte riktigt på samma nivå. I sjuan blir det ju 
killar och så, så är det ju bara. Hon kommer att vara kanske på sexans nivå 
när de övriga går i klass nio. Och då mår man ju inte bra av att gå kvar i 
klassen heller, tror jag (Elin, träff 3, vt-02) 
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Hur vet vi att en elev upplever sig inkluderad, är en fråga vi ställer. En 
person återgav bilden av eleven som lärarlaget trodde ingick i fotbollslaget 
under rasten men som inte var inkluderad i det pågående spelet.  
 

Då tänkte jag att jag måste gå ut och titta, javisst han stod där men han hade 
aldrig bollen! Vad hade man då sett? Jo en fysisk närvaro på fotbollsplanen 
men han var inte med i spelet. (träff 1, ht-01)  

 
Gruppen diskuterar området relationer och funderar över hur området tycks 
som oartikulerat inom skolans värld. Betydelsen av omvårdnad eller hur att 
lära känna andra människor är områden som föregår såväl åtgärder som 
bedömning av barn och elever, enligt några erfarenheter i gruppen.  

 
Problematisera sammanhang 
I ett av våra samtal efter utbildningstiden formulerar gruppen erfarenheter 
av hur olika barn och elevers uttryck visar sig. På en skola finns en grupp 
elever som genom sitt sätt att klä sig bildar en särskild grupp över 
organisationens olika så kallade ”spår”. På detta sätt beskrivs gruppen som 
”udda”. En av oss problematiserar etiketten. Vad betyder sammanhanget 
för de definitioner som omgivningen formulerar? Den pedagogiska 
medvetenheten i ett arbetslag ledde till plats för denna typ av pedagogiska 
frågor och diskussioner. Något som mynnade ut i ett särskilt utvecklings-
arbete. Specialpedagogens delaktighet i olika typer av arbetslag gynnar ett 
inifrånperspektiv som synliggör pedagogiskt tänkande, menar en i gruppen.  

 
På en skola finns två arbetslag. Där ingår jag som specialpedagog.(…) Då 
finns chans att ta upp specialpedagogiska frågor. Engagemang i arbetslaget 
har lett till ett utvecklingsarbete för de barn och elever som har det socialt 
tungt och jobbigt. Barnen och eleverna ingår i grupper med mer stabila 
kamrater. I grupperna utgår samtalen från elevernas tankar och fun-
deringar.(Lisa, träff 2, ht-01) 

 
Barn och elevers hela dag inom en utbildningsinstitution innebär möte med 
flera olika pedagoger. Hur dessa tänker om varje barn hade i ett samman-
hang synliggjorts genom att dela upp barnen. För en i gruppen innebar det 
så kallade ”barnprat” en viss tid varje vecka tillsammans med ett arbetslag, 
”hos mig är erfarenheten att alla är med på barnskolan i barnprat. Lärare, 
fritidspedagoger, förskollärare och jag, och då pratar vi barn mellan en  
30–45 minuter varje vecka.(Katrin, träff 2, vt-02)  

Gruppens nya yrkespraktik innebär för några att utifrån kartlägg-
ningsarbeten utforska dessa möten. När fungerar det för barn och elever, 
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och när fungerar det inte, var några frågor som ställdes direkt till olika 
aktuella pedagogiska situationer. Kartläggningsarbetet i ett annat samman-
hang syftade till att lyssna in barn och elevers särskilda intresseområden. 
Med intresseområdet som fokus samlade en av oss klassens flickor i mindre 
grupper. Det fanns ett uttryckt elevbehov att tala om angelägna frågor, 
komma till tals och få uppmärksamhet samt uppleva gemenskapens kraft. 
Några ytterliga sammanhang beskriver gruppens specialpedagogiska arbete 
med individuella särskilda behov. En klasslärare träffade en elev enskilt 
med avsikt att lyssna in elevens behov. En åtgärd som gav eleven möjlighet 
att formulera sina behov till sin lärare och resulterade i avskildhet i 
klassrummet. En av oss deltar ibland i olika aktiviteter där barn och peda-
goger ingår. Gemensamma upplevelser och händelser under t ex en utflykt 
ligger då till grund för iakttagelser och samtal med såväl barn som 
ansvariga pedagoger. 

Gruppen har kontinuerlig kontakt med andra professioner i frågor som 
rör barn och elever. Några i gruppen har särskilda erfarenheter från vården 
som beskriver skillnader i status och språkbruk. En person beskriver sig 
som ”tolk” av läkarutlåtande till föräldrar inom en habilitering. Föräldrar 
har ibland svårt att förstå olika professioners beskrivningar av de egna 
barnen. Det blir ett specialpedagogiskt uppdrag:  

 
Men det är ju där jag kommer in, i ett avslutande samtal. När alla har sagt 
sitt. Med läkaren är det ju samma sak, en massa termer. Han säger det själv. 
I ett avslutande samtal då vill de att jag ska vara med för att kunna förklara 
på ett annat sätt för föräldrarna för det kan inte dom. (Ann, träff 3, vt-02) 
 

Har vi inte alla en skyldighet att i vår profession kunna förklara så andra 
förstår, är en fråga gruppen problematiserar. Innebär uppdraget att göra sig 
till tolk för de utlåtanden som andra professioner inom vården enats om, är 
ytterligare en fråga vi väcker. Föräldrarna har svårt att ställa frågor i den 
särskilt framtagna situation gruppen hänvisar till. Både personernas status 
och antalet närvarande påverkar som skapar tystnad hos föräldrarna, ”och 
han (läkaren, min ant.) förstår att de inte vågar fråga. De gör de inte heller 
till psykologen, dom vågar inte direkt fråga när man sitter så många och ska 
berätta för dem om diagnos mm.(Ann, träff 3, vt-02)  
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Nya arbetsuppgifter – vad innebär det med gruppens 
bakgrund? I vems intresse och på vems villkor skapar 
gruppen ett kvalificerat uppdrag? 
 

Analysverktyg 
Nedan beskriver jag gruppens produktionsprocess. Utifrån denna växer en 
kvalifikationsstruktur fram. För att läsaren ska kunna följa hur jag tolkat 
gruppens diskussioner av tema två följer analysen också samman-
ställningen ovan. Jag inleder med en introduktion av Elmar Altvater (1976) 
och hans kvalifikationsbegrepp. Därefter följer en analys av gruppens bear-
betning av temat ovan. Analysverktyg är begreppen produktionsprocess och 
kvalifikation. Arbetet samlas till en beskrivning av gruppens kvalifika-
tionsstruktur. Jag har inspirerats av Altvaters tankar om utbildnings-
systemets funktion i kvalificering av arbetskraft. Kvalifikationsbegreppet 
blir insatt i ett historiskt och socialt sammanhang som speglar hur 
samhällets ekonomiska struktur är kopplat till utbildningssystemet. Ett 
produktionsförhållande som kräver en utveckling genom specialisering av 
arbetskraften innebär i Altvaters mening inte att lönearbetaren själv får 
utbildning som gynnar den egna bildningen. Altvaters analys visar hur 
utbildningen till specialisering i stället leder till en dekvalificering. Det 
innebar meningslösa arbetsuppgifter med en övervakande funktion. Med 
Altvaters utgångspunkt i ett utbildningsekonomiskt perspektiv belyser jag 
gruppens arbete utifrån analysfrågorna: På vems villkor och i vems 
intressen skapar gruppen sina nya arbetsuppgifter?  

Analysen väckte frågor om den beskrivna kvalifikationsstrukturens 
ideologiska innebörd. Lois Althussers (1976) tankar om skolans centrala 
och avgörande roll att förmedla ideologiska värden inspirerade mig. I den 
av Althusser formulerade ideologisk statsapparat (ISA) gömmer sig en 
borgerlig ideologi. Med gruppens starka förankring i de för verksamheterna 
beskrivna styrdokumenten och den ovan beskrivna ideologiimpregnerade 
praktiken blev Althussers analyser en väg att gå för att få syn på 
handlingsmöjligheter och mobiliseringskraft. 
 
Nya arbetsuppgifter 
Vad är det för ett uppdrag gruppen skapar? Gruppens bakgrund och 
tolkning av uppdraget som specialpedagoger innebär att nya arbetsuppgifter 
skapas. Hur ser dessa nya arbetsuppgifter ut? Med stöd av Altvater är dessa 
ett uttryck för en komplex produktionsprocess som samtidigt speglar 
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gruppens kvalifikation. Det är produktionsprocessen som bildar löne-
arbetarens kvalifikation, menar Altvater (1976): 
 

Den enskilde lönearbetarens kvalifikationer kan ses som ett resultat av en 
produktionsprocess (socialiseringsprocess).”( s 255) 

 
Konsekvenser av ändrade produktionsförhållanden 
Vilka konsekvenser ger detta för en specialpedagogisk yrkespraktik med 
gruppens bakgrund? Altvater diskuterar hur ett kvalifikationsbehov inom 
en samhällsproduktion styrs av kapitalets formulerade krav på kvali-
fikation. Detta behöver förstås och förklaras utifrån historiska och sociala 
aspekter. Han analyserar behovet av utbildning i ett kapitalistiskt samhälle. 
Beroende av vad som tolkas som ett behov anpassas utbildning till 
samhällets behov av arbetskraft. Utvecklingen av olika produktions-
förhållanden i ett samhälle kräver därmed nya arbetsuppgifter. En fråga 
Altvater belyser är hur dessa arbetsuppgifter förändras och vilka 
konsekvenser det ger för lönearbetaren. Analysens avsikt är att bidra till att 
se en framväxande specialpedagogisk yrkespraktik i ljuset av Altvaters 
kvalifikationsbegrepp. Sammanhangen mellan ekonomi, kvalifikation och 
utbildning bör inte negligeras menar författaren: 

 
Ty för varje strategi som gäller kvalifikationsaspekten – antingen det gäller 
högre utbildning eller yrkesutbildning – måste man söka att skapa sig 
klarhet om vilket systematiskt sammanhang som överhuvud finns mellan 
kvalifikation och kapitalistisk ekonomi, och på vilket sätt detta 
sammanhang visar sig i den givna konkreta historiska situationen. (Altvater, 
1976, s 254) 

 
Han ställer begreppen bildning och utbildning till utbildningsekonomi. Med 
en utgångspunkt i kapitalets historia från manufakturens produktion av 
arbetares hantverksskicklighet och produkter via utvecklingen till 
storindustrier och maskinernas övertagande pekar Altvater på produktions-
processens betydelse för den enskilde lönearbetaren och dennes 
kvalifikation. Med nedläggningen av manufakturen reducerades löne-
arbetarnas yrkesskicklighet och storindustrins maskiner blev medlet för att 
kunna producera. Att sköta maskinerna blev då fokus för utbildnings-
satsningar. Mot lönearbetarnas tidigare hantverksskicklighet riktades 
uppmärksamheten mot vad maskinerna krävde. Den konsekvens Altvater 
visar på är att utbildningsbehovet ledde till en kvalifikation i övervakning 
och kontroll. En utbildning mot ökad specialisering innebar för 
lönearbetaren istället en dekvalificering menar Altvater.  
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Färdigheter och underordning av ideologi 
Altvater skiljer på teknisk och ideologisk kvalifikation. Kvalifikationer för 
den borgerliga utbildningsekonomin är de färdigheter som behövs för 
arbetsprocessen. Dessa färdigheter består av särskilda föreställningar och 
specialiserad skicklighet. Altvater utgår i sin problematisering av kvalifika-
tionsbegreppet att dessa föreställningar och den tekniska skickligheten 
bygger på vilka produktionsförhållanden samhället befinner sig i samt 
föreställningar om vilken verklighet den tekniska skickligheten ingår i. Den 
ideologiska kvalifikationen innebär att som lönearbetare underordna sig 
denna ideologi. Altvater kritiserar den borgerliga utbildningsekonomin och 
dess fokus på utbildning enbart i kunskaper och färdigheter. Han poängterar 
grunden i de motsättningar mellan lönearbete och kapital som den 
kapitalistiska produktionsprocessen utgör. Det innebär att utveckling av 
kvalifikation inom utbildning och ekonomi tar sin utgångspunkt i det 
kapitalistiska samhällets produktionsbehov. Det är produktionsprocessen 
som skapar kvalifikationen inte arbetarens enskilda behov av kunskaps-
utveckling menar Atlvater.  
 
Produktionsprocessens krav och en skola för alla  
Syftet med denna underordning är att som lönearbetare underkasta sig 
kapitalts intressen. Det möjliggörs genom särskilda krav på föreställningar 
om produktionens nödvändighet för samhället i allmänhet. En konsekvens 
av dessa intressens ideologiska budskap om utveckling för alla i ett 
modernt samhälle är att de utbildningsinsatser som behövs inte gynnar 
lönearbetarna. Den alltmer avancerade teknologin kräver återigen inte 
utveckling av ”hantverksskickligheten” eller den ”tekniska skickligheten”. 
Altvater beskriver den komplicerade tekniska processen som fokus för 
lönearbetarnas samverkan. Med olika specialiseringar inom industrin och 
dess yrkesutbildning skall dessa svara upp mot ett behov av flexibilitet, 
teknisk intelligens, särskild perception, teknisk känslighet och 
ansvarskänsla. Dessa utgör de nödvändiga kvalifikationerna och kräver 
enligt Altvater främst övervakning och kontroll. Det utgör de nya 
arbetsuppgifterna. Den nya avancerade teknologin kräver till skillnad mot 
tidigare ökad anpassning och uthållighet som färdigheter. Lönearbetarens 
kvalifikationer reduceras inom storindustrin till att omfatta en 
”arbetsprocess” bestående av nya arbetsuppgifter som kräver underkastelse 
under maskinernas krav på:  
 

Regelbundenhet, kasernmässig disciplin, ’ansvarskänsla’ för de påkostade 
produktionsmedlen osv. blir nu till helt nya kvalifikationselement som 
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behärskas av maskinen och dess kapitalform, och därigenom väl att märka 
arbetsprocessen och dess beståndsdelar, arbetarna.(a a, s 252) 

 
Dessa nya arbetsuppgifter framställs i utbildningssammanhanget som 
processavhängiga. Egentligen är de en produkt av kapitalförhållanden som 
kräver en kvalifikation i att övervaka och kontrollera maskinerna: 

 
För detta syfte blir nu övervakare, upplysningsmän etc. anställda av 
kapitalisten, vilkas uppgift består i att genomtvinga dessa kvalifikationer. 
Naturligtvis är sådana kvalifikationer inte processavhängiga; de kan endast 
framstå som sådana när de blir socialiserade i utbildningssektorn och 
internaliserade i arbetarna, så att de framstår som en självständig bestånds-
del av arbetarens individualitet och inte som en produkt av kapital-
förhållandena. (a a, s 252) 

 
Detta menar Altvater skall ses som en dekvalificering av en tidigare yrkes-
skicklighet. I ett utbildningsekonomiskt perspektiv är det samhällets 
produktionsförhållanden som avgör hur skolan utformas. Altvater undrar 
över samhällets utbildningsreformer och förlängning av utbildningstid när 
det ger konsekvenser av specialiseringar som i praktiken utgör meningslösa 
och rutinmässiga uppgifter. Vår grupp diskuterar en akademisk professions-
utbildning som innebär en specialisering av en tidigare pedagogisk 
utbildning. Med stöd av Altvater är jag intresserad av att kritiskt granska 
gruppens produktionsprocess och vilken kvalifikation som träder fram.  
 

Gruppens produktionsprocess och kvalifikationsstruktur 
 
Nedan beskriver jag gruppens produktionsprocess och den kvalifika-
tionsstruktur som framträder. Beskrivningen utgår från sammanställningen 
ovan av tema två. Sker en kvalificering eller en dekvalificering? Detta 
diskuterar jag i den sammanfattande diskussionen i avhandlingen. 

Gruppens omedvetenhet av att förmedla en kulturöverföring av en 
förhärskande ideologi borde ge konsekvenser. Vilka? Gruppen är samtidigt 
bärare av en yrkespraktik med grund i sjuttiotalets framskrivna syn på 
småbarnspedagogik. Den avsåg att skilja ut sig från skolans pedagogik. I 
Sverige fick vi ett samgående mellan de olika verksamheterna först under 
nittiotalet. Vi har ovan beskrivit både framgångar och krockar med skolan. 
Det har inte varit självklart för gruppen att arbeta utifrån barn och elevers 
erfarenheter, sinnesupplevelser, erfarenheter och bearbeta inre bilder med 
stöd av flerfaldiga kunskapsformer eller skapa pedagogiska samtal i 
arbetslagen.  
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Acceptans av olikhet och kritisk granskning 
Min analys av tema ett ställde frågor om gruppens funktion. Tema-
bearbetningen visade på en bild av en funktion med tyngdpunkt på att verka 
som alibi för att verka för en acceptans av olika livsvillkor inom verk-
samheternas ordinarie verksamhet. En acceptans som innebar ett intensivt 
och utmanande arbete i att skapa plats och legitimitet för det olika. Men 
räcker det? Vi behöver också fundera över vad denna olikhet består av och 
dess innehåll. Min analys visade att gruppen inte formulerat de annorlunda 
barnens och elevernas konkreta samhällsvardag. Var tar det ”olikas” 
innehåll vägen inom våra utbildningsinstitutioner? Genom att barns och 
elevers livserfarenheter inte synliggörs eller problematiseras som underlag 
för lärandet bidrar gruppen kanske till att vidmakthålla bestående värden 
genom sitt uppdrag? Förstärker vi dessutom dessa bestående värden 
genom att gruppens yrkesbakgrund i en konstruerad barnsyn bygger på 
medel- och överklassvärderingar? Samtidigt använder gruppen en kritisk 
analysblick i och av sina verksamheter. Detta formulerar och synliggör vi  
nedan. 
 

Gruppens produktion och kvalifikation i ett 
organisationsperspektiv 
Gruppen kan med sin förankring hos ledningen bygga sitt uppdrag utifrån 
fältets frågor. Besök och presentationer hos sina nya arbetsenheter har 
avsett att dels skapa relationer, dels samla och lyssna in förväntningar och 
behov av en specialpedagogisk yrkespraktik. Relationer har också börjat 
byggas upp med elevvårdsteam och kommunernas centrala resursteam. 
Gruppen påtalar vikten av att kunna fördela tid och innehåll utifrån 
tolkningen av sitt uppdrag och de behov som formulerats på fältet. När vi 
diskuterar de olika uppläggen har det bara gått ca en termin i den nya 
rollen. Det speglar redan ett komplext innehåll med arbetsuppgifter som 
pågående växer fram.  
Detta beskriver en kvalifikation av överblick med konkret fältanknytning. 
Kvalifikationen innebär arbete med relationsuppbyggnad inom och utanför 
organisationen, mellan grupper och inom desamma.  

Vi beskriver en produktionsprocess av balansgång mellan att avskilja 
och integrera barn och elever. Gruppen uppmärksammar förutbestämda 
bestämda kunskapsnivåer för olika klasser. Det fanns i vissa fall kunskaps-
brister hos skolpersonal i barns och elevers rättigheter till särskolans 
kursplan. Genomgående arbetar gruppen mot målet att integrera alla barn. 
Gruppen iakttar en utsortering av elever trots att kunskaper om var eleverna 
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befinner sig i sin kunskapsprocess har överlämnats av gruppens special-
pedagog till ansvarig lärare. 
Kvalifikationen utifrån denna produktionsprocess beskriver ett kritiskt 
analysarbete inom dikotomierna integrera och avskilja samt förebygga och 
behandla.  

Till gruppens produktionsprocess tillhör också iakttagelser av brister i 
dokumentation som ger underlag av barns och elevers hela dag. Gruppen 
uppmärksammar att det brister i konkreta redogörelser för tolkade och 
tillskrivna beteenden hos barn och elever. Gruppen påtalar också upp-
dragets krav på perspektivering.  
Detta innebär en kvalifikation att kunna iaktta utifrån vad och hur barn och 
elever presenteras och beskrivs av olika professioner inom institutionerna.  

Denna produktionsprocess innehåller väckta frågor om utveckling av 
området insamling av barns och elevers pedagogiska upplevelser. Gruppen 
producerar specialpedagogiska erfarenheter från fältet från föräldrar, skola 
och kommun samt andra professioners deltagande i underlag till åtgärds-
program. Gruppen iakttar att psykologutlåtande har stark påverkan på  
en skolas personal med utsortering som konsekvens. Pedagogiska bedöm-
ningar bör tillföras arbetet som beskriver relations- och sammanhangs-
erfarenheter samt tankar om den pedagogiska situationens utvecklings-
barhet, menar gruppen. 

Produktionsprocessen beskriver en kvalifikation med förankring i fält, 
analysförmåga och formulering av utvecklingsarbete. Kvalifikationen 
innebär medvetenhet om olika statusskillnader inom institutionernas 
berörda professioner. En kritisk blick av konsekvenser och utfall av 
bedömningar tillhör kvalifikationen. 

Gruppen beskriver en produktion av samverkan mellan föräldrar, skola 
och kommun med avsikt att hävda resurser. Produktionsprocessen att 
samverka med målet att integrera barn med särskolebehov kräver gruppens 
kunskaper om barns rätt och svåra avvägningar i ett framtidsperspektiv. 

Kvalifikationen av denna produktionsprocess innebär samling av 
alliansstöd och handling med avsikt att förändra. En kvalifikation av 
medvetenhet om dikotomin förändrande – bestående. 
 

Gruppens produktion och kvalifikation i ett 
verksamhetsperspektiv 
Gruppens specialpedagogiska produktion uppmärksammar det särskilda 
fokus som vissa specialpedagoger ägnar till materialutveckling. 
Iakttagelserna problematiserar gruppen utifrån sin yrkesbakgrund och det 
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specialpedagogiska uppdraget. Tillhör det gruppens huvudsysselsättning? 
Samtidigt ställer gruppen ämneslärares uppdrag i fokus för utveckling av 
material. I produktionsprocessen skapar gruppen pedagogiska samtal över 
yrkesgränserna om elevers kunskapsutveckling. Gruppen använder sina 
nätverkskontakter för att diskutera hur och när elever lär. 

Kvalifikationen beskriver en kritisk hållning och bearbetning av en 
pedagogisk institutionsvardag, det egna och andra pedagogers uppdrag. 
Med betoning på granskning av ämnesinlärning innebär kvalifikationen att 
initiativ tas för pedagogiska samtal med olika yrkestillhörigheter.  

Gruppen producerar utvecklingsarbeten utifrån analys av kartläggnings-
arbeten. Vi redogör för utvecklingsarbeten med mål att synliggöra och 
formulera elevers reflektioner av olika sociala sammanhang. I processen 
framkommer behov av att problematisera andra perspektiv som påverkar 
barn och elever än de som dominerar inom institutionerna.  
Kvalifikationen innebär att initiera utvecklingsarbete utifrån analys av 
kartläggningsiakttagelser. 

Arbetet med kartläggningar av verksamheterna som gruppen represen-
terar har producerat igångsättande av nätverksuppbyggnad i psykosociala 
frågor inom en institution. Arbetet har producerat kontakter mellan skola 
och socialtjänst. I gruppen producerades kritisk granskning av verktyget 
kartläggning och dess avsikt. Av gruppens analys framkom att 
kartläggningsarbetets avsikt var att initiera förändring, handling och 
medvetandegöra egen delaktighet. 

Kvalifikationen beskriver aktivt relationsuppbyggande av nätverks-
kontakter med mål att påverka och förändra barn och elevers pedagogiska 
situationer. 
 

Gruppens produktion och kvalifikation i ett innehållsperspektiv 
Produktionsprocessen i gruppen innehåller synliggörande av en skoldags 
möten och grupper som barn och elever förväntas delta i. Detta synlig-
görande producerar kritiska frågor i gruppen om meningsfullhet och avsikt. 
Granskningen beskriver överkrav på elever. Skoldagen beskrivs som 
splittrad för alla barn.  

Kvalifikationen som specialpedagog tolkar och granskar kritiskt 
pedagogiska miljöer utifrån barn och elevers uttryck.  

Gruppens produktion inkluderar uppföljningsarbete av kartläggningar. 
Det totala pedagogiska arbetet inkluderar arbetslag, ledning och andra 
professioner. Vi poängterar arbetet med uppföljning av åtgärder med 
eleverna själva som kardinalt.  
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Kvalifikationen innebär processmedvetenhet. 
I gruppens arbetsprocess produceras problematiserande samtal med 

fältets pedagoger. Det innebar ett synliggörande av institutionens kunskaps 
och erfarenhetsresurser. Konsekvenser av nedskärningar i form av trött och 
stressad personal dokumenterades av gruppen.  

Kvalifikationen innehåller pedagogiska samtal som verktyg för resurs- 
och kompetensbearbetning. 

Gruppen producerar plats för nya pedagogiska försök. Lärare och 
specialpedagog byter plats under en skoldag med avsikt att lära känna 
elever på ett annat sätt. Gruppen problematiserar elevers villkor under en 
skoldag. Elevers ojämlika villkor döljs om vi inte vet med vilka ögon vi ska 
granska olika situationer i skolan. 

Kvalifikationen beskriver medvetenhet om sortering och hierarki inom 
barn och elevgrupper. 

Gruppens produktionsprocess beskriver arbetet i elevvårdskonferenser. 
Barn och elevers tolkade problem ser olika ut beroende på bostadsområde. 
Det ställer frågor i gruppen om vad sammanhangen gör med oss berörda 
när vi tolkar och bedömer pedagogiska situationer. Gruppen producerar 
initiativ att delta i arbetslagens diskussioner och planering. Möten med 
pedagoger ingår i processen. Där ställer gruppen frågor i avsikt att 
formulera konkreta pedagogiska praktiker som barn, elever och pedagoger 
verkar i. Barn och elevers särskilda intresseområden innebar initiativ till 
utvecklingsarbete utifrån perspektivet kön. 

Kvalifikationen beskriver sammanhangs- och perspektivmedvetenhet.  
 

Gruppens kvalifikationsstruktur utifrån kunskaper och 
färdigheter 
 

Överblick och konkret närhet 
Sammantaget beskriver gruppen en specialpedagogisk kvalifikation som i 
ett organisationsperspektiv innebär att ta herraväldet över sin arbetstid. Det 
betyder att utifrån en insamlad överblick av verksamheten och verksam-
hetens framanalyserade frågor konkretisera uppdragets uppläggning och 
genomförande. Produktionsprocessen inkluderar kartläggningsarbeten som 
med en kritisk blick analyserar hur och utifrån vilka underlag barn och 
elever beskrivs och blir bedömda. Processen innebär också ett 
synliggörande av hur syn på kunskap får konsekvenser av utsortering av 
elever. Den produktion gruppen deltar i visar en ensidig statuspåverkan i 
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bedömningen av barn och elever. Kvalifikationen innebär att vara konkret 
med i verksamheterna och det gemensamma pedagogiska arbetet. En 
kvalifikation som står i en praxisnära och kritiskt granskande pedagogisk 
vardag. Till produktionen hör ett pågående samverkansarbete inom och 
utanför verksamheterna.  
 

Kritisk granskning, problematisering och utveckling 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv beskriver gruppens produktionsprocess 
en problematisering av materialtillverkning ställt till området ämnes-
utveckling. Processen beskriver start av utvecklingsarbeten utifrån barns 
och elevers intressen samt relationsbyggnad av nätverk inom och mellan 
olika professioner. Den specialpedagogiska kvalifikationen innebär en 
kritisk granskning av den pedagogiska verksamhetens undervisning-
suppläggning och genomförande. Det genomförs genom pedagogiska 
samtal och initiering av utvecklingsarbeten. Kvalifikationen innebär att 
lyssna in det som dominerar och synliggöra andra ingångar och aspekter. 
 

Synliggörande av institutionspotential och hinder  
Produktionsprocessen av innehållsarbete synliggjorde kritiska frågor om en 
ibland splittrad institutionsdag för barn och elever. Problematiserande 
samtal och uppföljningsarbete av kartläggningar är en produktion som 
synliggör såväl personalens kunskapspotential som utsatthet. Produktionen 
betyder att synliggöra barn och elevers olika pedagogiska villkor och 
livsvillkor. Gruppen producerar sammanhangsunderlag utifrån träffar med 
arbetslag och elevvårdskonferenser. Den konkreta närvaron producerar 
frågor om barn och elevers intressen och behov som grund för 
utvecklingsarbeten. Kvalifikationen beskriver medvetenhet om process och 
sammanhang. Det inkluderar medvetenhet om en hierarkisk verksamhet 
med en konsekvens av sortering. Resurs- och kompetensbearbetning av 
berörda pedagogers yrkesutövning ingår också i kvalifikationen. Verktyg 
för denna kvalifikation är kritisk granskning, pedagogiska samtal och 
tolkningsarbete. Kvalifikationen innebär att formulera svårigheter och 
hinder inom institutionerna.  
Sammantaget speglar kvalifikationsstrukturen en reflekterande medveten-
het över dikotomierna, integrerande – avskiljande, förebyggande – behand-
lande och förändrande – bestående. 
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Säkring av en dominerande ideologi 
 
Kvalifikationen som beskrivs ovan räcker inte enligt Althusser (1976) 
Gruppen uttrycker en ambition att lyssna in verksamhetens frågor. Men 
vilka värderingar och tolkningar speglar detta underifrånperspektiv?  
 

Analysverktyg  
Altvaters analys av hur samhällets produktionsförhållanden styr 
uppläggning och genomförande av utbildningskompetenser kan vägleda 
också detta analysarbete. Gruppens samlade kvalifikationsstruktur 
beskriver kunskaper och färdigheter. Men strukturen beskriver också en 
ideologi. Hur ser denna ut? Althusser menar i sitt arbete ”Filosofi från 
proletär klasståndpunkt” (1976) att denna ideologi utgörs av den härskande 
klassens ideologi. Jag redogör nedan för hans tankar och avslutar med att 
granska gruppens beskrivna kvalifikation utifrån hans tankar om en 
ideologisk statsapparat. 
 
Säkra ’hur man gör’ genom utbildning 
Denna aspekt påtalade också Altvater (1976) och framhåller att 
kvalifikationen samtidigt med att utveckla kunskaper och färdigheter 
innebär ett inlemmande i en underordning som stämmer med kapitalets 
behov av produktionsmedel. Detta utvecklar  Althusser (1976) som menar 
att denna underordning är ett uttryck för en dominerande ideologi. 
Inlemmandet i denna ideologi är det som främst säkrar samhällets 
reproduktion av produktionsförhållanden. Denna ideologi utgörs av en 
pågående subtil väv mellan staten och olika ideologier. Det är en stat enligt 
marxismens klassiker, en repressiv statsapparat med inneboende 
förtryckarmekanismer i form av olika sanktioner. Till detta tillför Althusser 
”de ideologiska statsapparaterna”(ISA). Alla i produktionen måste 
genomsyras av denna ideologi ”för att medvetet kunna fullgöra sina 
uppgifter.”(Althusser, 1976, s 113) Arbetskraft säkras dels genom utbetal-
ning av lön dels genom utbildning av kompetens. Detta sker inom skolan 
som övertagit kyrkans tidigare roll som ideologiförmedlare. Nu säkras 
kvalifikationen av arbetskraften inom skolsystemet. Det är i skolan som 
man lär sig ”hur man gör”. Dels lär skolan färdigheter och viss kunskap 
men främst moralregler för gott uppförande för framtida olika positioner 
och anställningar i samhället. Det avser att upprätthålla den arbetsdelning 
som ett kapitalistiskt produktionsförhållande kräver i avseende: 
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Att upprätthålla respekten för den socialt-tekniska arbetsdelningen, regler 
som i sista hand upprätthålls av klassherraväldet.(a a, s 113) 

 
Althusser menar att underordningen säkras av denna härskande ideologi. 
Ideologin är i Althussers mening samtidigt praktiken själv. Ideologin är 
som sådan en realitet då den skapas av oss själva i form av subjekt. Till den 
marxistiska teorin om staten tillfogar Atlhusser de ideologiska statsappa-
raterna (ISA). Den ideologiska funktionen förenar denna och den repressiva 
statsapparaten genom att båda utövar ideologi om än i olika grad. Den 
härskande ideologin utgörs av den härskande klassens ideologi som också 
innehar statsmakten och därmed den repressiva statsapparaten. Det innebär 
en pågående och i tysthet vävande konstruktion genom, 

 
…att det ständigt, uttryckligen eller i tysthet, väves högst subtila 
konstruktioner mellan (den repressiva) statsapparatens och de ideologiska 
statsapparaternas spel.”(a a, s 122) 

 
Vardagslivet ger otaliga exempel på detta, menar Althusser. Det är vikten 
av att detaljstudera denna ”harmoni” och dess konsekvenser som gör oss 
uppmärksamma på dess betydande roll. Den härskande ideologin säkrar 
därmed en harmoni som spelar en huvudroll i sammanhanget av alla 
berörda i produktionsprocessen: 
 

Det är med den härskande ideologin som förbindelse som man säkrar (den 
ibland) skärande ’harmonin’ mellan den repressiva statsapparaten och de 
ideologiska statsapparaterna, och även mellan de senare. Det är här som den 
härskande ideologin, ideologin hos den härskande klass som innehar 
statsmakten, spelar sin huvudroll.(a a, s 127) 

 
Det är i detta perspektiv som Althusser framför skolans dominerande roll 
som ideologisk statsapparat. Vår skolplikt och ständigt förlängda skoltid 
gör våra utbildningsinstitutioner till en ur denna härskande ideologi sett 
viktig plats för att pränta in ”hur man gör”. Om den ideologiska 
statsapparatens särskilda betydelse skriver Althusser: 

 
Den tar hand om barnen från alla klasser redan i förskolan, och alltifrån 
förskolan, med nya som såväl gamla metoder, inpräntar den under de år då 
barnet är mest sårbart, inkilat mellan familjens och skolans statsapparater, 
’hur man gör’, en lärdom draperad i den härskande ideologin (modersmål, 
räkning, naturhistoria och naturkunskap, litteratur) eller helt enkelt den 
härskande ideologin i rent tillstånd (moral, samhällskunskap, filosofi).(a a, 
s 129) 
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Denna ideologipåverkan förfogar skolan flera år över. En borgerlig ideologi 
framställer skolan som neutral som innebär att den ses som fri från 
ideologi. Althusser hävdar det motsatta och menar att denna ideologi-
överföring är ett ”livsnödvändigt” resultat för att reproducera och säkra 
produktionsförhållanden i ett kapitalistiskt samhälle. Han pekar på vikten 
av hur avgörande dessa relationssammanhang mellan ”exploaterade” och 
”exploatörerna” är. Det är 

 
…här som man reproducerar en kapitalistisk samhällsformations 
produktionsförhållanden, dvs. de exploaterades relationer till exploatörerna 
och exploatörernas till de exploaterades.(a a s 130) 

 
Professionens del i reproduktionen 
Efterhand under skoltiden faller elever och studerande ifrån utifrån vilken 
position eller plats som motsvarar den roll som de förväntas fylla i 
klassamhället, framhåller Althusser. Och detta bidrar utbildningssystemets 
utbildare till om än omedvetet. Några få lyckas se igenom ideologins 
system. Han kallar dem hjältar och lider med resterande som med ärligt 
engagemang verkar för en skola för alla. Denna omedvetenhet bidrar till 
och med att förstärka och skapa bestående värden om en neutral skola där 
alla kan utbildas utifrån sina villkor: 

 
Och hur många (flertalet) är inte de som inte ens börjat misstänka det 
’arbete’ som systemet (som överskrider och krossar dem) tvingar dem att 
utföra och, vad värre är lägger ner hela sin själ och förmåga på att med fullt 
medvetande fullgöra det (de berömda nya metoderna!). Så föga tvivlar de, 
att de genom sin hängivenhet till och med bidrar till att upprätthålla och 
underblåsa den föreställning om skolan, som gör skolan lika ’naturlig’ och 
oundgänglig, till och med välgörande, för våra samtida som kyrkan var 
’naturlig’, oundgänglig och generös mot våra fäder för ett antal århundraden 
sedan.(a a, s 131) 

 

Vår grupps del i en reproduktion av produktionsförhållanden 
Är det så att vår grupp bidrar och förstärker denna härskande ideologi 
genom gruppens bakgrund och uppdrag i skolan? Sjuttiotalets konstruerade 
barnsyn och pedagogiska program utgör grunden för gruppens yrkes-
erfarenheter. Som jag visat ovan hade också denna sin uppkomst i en 
dominerande ideologi. Det fria och spontana barnet skulle utvecklas utifrån 
sig själv, en viktig skillnad mot den tidens skola som den nya småbarns-
pedagogiken ville distansera sig från. Med denna bakgrund verkar gruppen 
i en skola som också bärs av samma härskande ideologi. Det som skiljer 
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gruppen från skolans pedagogik är barnsynen och dess fokus på egna 
upplevelser, sinnesbearbetning och det konstnärliga skapandet. Eller är det 
ingen skillnad? Är det gruppens, av den ideologiska statsapparaten 
förblindade ögon som gör att vi tror att den tidigare yrkespraktiken skiljer 
sig från skolans pedagogik? Överföringen och inlemmandet i denna 
ideologi är den främsta uppgiften för att säkra reproduktion av produktions-
förhållandena, enligt Althusser. Denna ideologi är en realitet som bygger på 
våra subjekt. Han framhåller att vi skapar ideologier – bilder av verklig-
heten som innehåller idéer och handlingar av oss själva i egenskap av 
subjekt. Därmed utgår Althusser från att ideologierna har sin grund i en 
materiel verklighet: 

 
Ideologin om ideologin erkänner alltså trots sin imaginära deformation, att 
ett mänskligt subjekts ’idéer’ existerar i dess handlingar, måste existera i 
dess handlingar.(a a s 139) 

 
Althussers poäng är att det inte finns några ideologier som inte är beroende 
av oss själva som medskapande subjekt: 

 
Det finns ingen ideologi annat än för konkreta subjekt, och denna ideologis 
destination är bara möjlig genom subjektet, dvs genom kategorin subjekt 
och dess funktion.(a a, s 141) 

 
Subjektets realitet i ideologin innebär att räkna med kategorin subjekt som 
en ideologisk effekt. I den meningen kan vi räkna kategorin subjekt som 
’evidens’, enligt Althusser genom att vi som subjekt erkänner och igen-
känner olika innehåll och skeenden i olika ideologier. Han kallar det för 
första rangens ’evidens’: 
 

Genom denna reaktion uttrycks igenkänningsfunktionen, som är en av de 
båda funktioner ideologin som sådan har (den andra är misskänningen). (a a 
s 143)  

 

Förstå igenkännandets mekanismer 
Utifrån vår grupps arbete med en specialpedagogisk kvalifikation är 
Althussers resonemang värdefullt. De frågor som genomgående 
problematiserats både i gruppen och i min analys, i vems intresse agerar vi 
och på vems villkor får vägledning med Althussers teori om hur ideologier 
konstitueras. Med den religiösa ideologin som exempel resonerar han fram 
en struktur som är överförbar på alla strukturer, ”eftersom alla ideologiers 
formella struktur alltid är densamma..” (a a s 146) Som subjekt återspeglas 
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vi i varje ideologis struktur. Med sitt exempel klargör Althusser hur olika 
subjekt förhåller sig till varandra, dess föreställningar och hur underordning 
och hierarki skapas. Antagandet om igenkännande bygger på att för att 
uppleva detta måste subjektet ställas inför ett igenkännande. Detta 
igenkännande skapar i de flesta fall ett erkännande av subjektet inom den 
ideologi som båda befinner sig. Althusser antar att ett subjekt ”blir” subjekt 
i förhållande till ett annat subjekt inom ideologin som betraktas som unikt 
och centralt. Detta antagande gäller alltså även andra ideologier inte enbart 
den religiösa som återges här: 

 
Att individerna interpelleras som subjekt tycks alltså förutsätta existensen 
av ett Annat Subjekt, ett unikt och centralt, i vars namn den religiösa 
ideologin interpellerar alla individer som subjekt. (a a s 148) 

 
Althusser talar om ”interpellerar” i meningen att subjekten upplever sig 
tilltalade och kallade på. Subjektet med stort S menar författaren är det som 
övriga subjekt orienterar sig mot och får ett erkännande av sin existens. 
Men Subjektet kan inte existera utan närvaro av andra subjekt. Detta 
absoluta och unika subjekt behöver därför visa sig i den materiella verklig-
heten. Ideologins centrum präglas av detta absoluta och unika subjekt. För 
att bli jämbördig övriga subjekt (som i Althussers exempel jämför med hur 
Gud sänder sin son Jesus till jorden) visar sig det absoluta och unika i den 
materiella verkligheten för att prägla övriga subjekt i en underordnande 
ställning. Samtidigt innebär det en önskan att kunna uppnå eller ingå i det 
unika och absoluta (i Althussers beskrivning är det Guds son Jesus som i 
materialiserad skepnad speglar det absoluta och unika i Gud för att senare 
visa hur han återvänder till Gud och därmed det absoluta och unika).  
 
Erkänna och uppfatta ett tillskrivet ÄR  
Vad vi får veta genom detta är ideologiers funktion i allmänhet och hur 
dessa ideologier med en tvåfaldigt speglande struktur säkrar hur subjekt 
”interpellerar”, hur underordning säkras samt erkännandets mekanismer 
mellan subjekten själva och i förhållande till det unika och absoluta 
Subjektet säkras samt hur vi erkänner oss själva som subjekt (Subjekt – 
subjekt, subjekt – subjekt, subjekt – Subjekt). Detta är förutsättningen för 
att ideologin kan säkra en funktion av att kunna garantera en verklighet. 
Det förutsätter att subjekten erkänner vad de uppfattar att de är och handlar 
utifrån detta erkännande. Althusser sammanfattar dessa slutsatser om en 
allmän ideologis struktur: 
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(1) att ’individerna’ interpellerar som subjekt, 
(2) att de underkastas Subjektet, 
(3) att det sker ett ömsesidigt erkännande mellan subjekten och Subjektet, 

mellan subjekten inbördes samt att subjektet erkänner sig självt, 
(4) en absolut garanti att allting därmed är fullkomligt bra och att allt 

kommer att gå väl, förutsatt att subjekten erkänner vad de är och handlar 
i enlighet därmed: ’Ja förvisso, ske alltså!’ (På hebreiska: Amen. 
Red.anm.) (a a s 149) 

 
Säkra medvetande om underordning och frihet 
I detta ideologiska system ”fångas” subjekten. Ideologin och dess ramar 
genom de ideologiska statsapparaterna utgör ramarna för subjektens praktik 
menar Althusser. I detta fungerar subjekten ”helt på egen hand”. Det 
innebär att kunna vara fri och ta initiativ och ansvara för sina handlingar. 
Bortsett det som innebar att frigöra sig från en av ideologin bestämd under-
ordning. Detta menar Althusser är ett måste för att säkra ett ”medvetande” 
hos de underkastade som innebär en tro på frihet med en vetskap om en 
pågående underordning. Det är utifrån detta medvetande om de olika 
förutsättningarna som samhällets arbetsdelning formas. Individer tilltalas 
och uppmanas i ett samhälle som om de vore fria. Det krävs för att de 
samtidigt frivilligt ska underordna sig densamma, menar Althusser: 

 
Individen interpelleras i sin egenskap av (fritt) subjekt för att han fritt ska 
underkasta sig Subjektets order, alltså för att han (fritt) ska godta sin 
underkastelse, alltså för att han ’helt på egen hand’ ska utföra sin 
underkastelses gester och handlingar. Inga är subjekt annat än genom och 
för sin underkastelse. Det är därför de ’fungerar på egen hand’.(a a, s 150) 

 
Denna mekanism av igenkännande som innebär väven mellan Subjekt och 
de som subjekt interpellerande individerna samt en garanti av ett ordnat 
tillstånd för subjekten om de med sin ”fria” vilja godtar att vara under-
ställda direktiven från det ”unika och absoluta” Subjektet är ett faktum som 
samtidigt inte är känt. Det är av ”nödvändighet” misskänt för att dessa 
erkännandets former eller väv ”är ju i sista hand reproduktionen av 
produktionsförhållandena och övriga ur dem härledda förhållanden” (a a, 
s 151) Detta tolkar jag som om Althusser menar att det kan vara möjligt att 
bryta genom att vi skaffar kunskap om vardagens detaljer och skeenden 
som utgör olika ideologiers konstitution.  

På vilket sätt vägleder detta vår grupps arbete? Den kvalifikation som 
gruppens produktionsprocess beskriver skulle med Althussers termer 
samtidigt vara en beskrivning av en ideologiöverföring som säkrar så 
kallade ”livsnödvändiga” resultat genom att reproducera och säkra 
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produktionsförhållanden. Vad är det gruppen med sina ”fria” uppdrag och 
handlingar åstadkommer i en pågående underordnad ställning? Är denna 
underordning dubbel, dels i förhållande till nationella styrdokument dels 
utifrån gruppens position i skolvärlden?  
 

Gruppens konstitution av en ideologi med grund i en materiell 
verklighet 
I egenskap av subjekt är vi alla medskapare till ideologier och dessa är i sin 
tur beroende av oss som subjekt. Althusser menar att och räknar med 
subjektens realitet och aktivitet. I egenskap av subjekt skapar vi en 
”ideologisk effekt” och därmed fungerar subjekten som ’evidens’. Detta 
utgör grunden för igenkännandets mekanismer som jag redogjort för ovan. 
Althussers framskrivning av hur olika subjekt konstituerar olika ideologier 
förutsätter att subjekten erkänner vad de uppfattar att de är och handlar 
utifrån detta erkännande. Den kvalifikationsstruktur som jag redovisat ovan 
tog sin utgångspunkt i gruppens produktionsprocess. Nedan beskriver jag 
gruppens kvalifikation utifrån Althussers tankar om igenkännande och 
erkännande. Beskrivningen skall ses utifrån den ram som gruppens utbild-
ningsinstitutioner representerar. Inom denna ram fungerar subjekten ”helt 
på egen hand” och kan vara fria att ta initiativ och ansvara för sina 
handlingar menar Althusser. Detta pågår samtidigt med en underordnande 
ställning till det unika och absoluta Subjektet, i detta fall, en skola för alla.  
 
Gruppens kvalifikationsstruktur – aktivering av subjektrelationer och 
handling i en skola för alla 
Deltagarna startar upp sina nya uppdrag med att lyssna in olika 
förväntningar som finns i verksamheterna. Det betyder att deltagarna tar 
initiativ till att besöka barn, elever, personal och ledning direkt i verk-
samheterna. Avsikt är att fånga fältets frågor och lära känna olika kulturer. 
Samtidigt tar gruppen del i olika team i och utanför verksamheterna. 
Arbetets aktivitet innebär att bygga relationer och samverka såväl mellan 
och till olika grupper som inom grupper. I detta, som beskriver 
relationsuppbyggande åtgärder och samverkan tycks alla både uppleva ett 
igenkännande och erkännande.  

Beskrivningarna ger exempel på hur olika var och en presenterat sig och 
sitt uppdrag. Erkännandets mekanismer säkras mellan subjekten själva och 
i förhållande till det unika och absoluta Subjektet menar Althusser. Det 
förutsätter också att subjekten erkänner vad de uppfattar vad de är och 
handlar därefter. Gruppen utgick från sin tidigare yrkespraktik och sina 
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bearbetningar av det specialpedagogiska området i sina presentationer och 
tankar om uppläggning och genomförande. Trots gruppens gemensamma 
grundutbildning och yrkespraktik samt gemensamma påbyggnadsutbildning 
till specialpedagoger skiljer sig varje uppläggning åt. Det gemensamma är 
gruppens utgångspunkt i att söka reda på verksamheternas frågor med stöd 
av kartläggningsarbete. Det innebär en aktivitet som går i två riktningar 
samtidigt, presentationer och besök inkluderar också insamling av fältets 
problemfrågor.  

Deltagarnas implementering av relationsuppbyggande, samverkan och 
sökning av verksamhetsfrågor stöter inte på några hinder. Detta visar hur 
gruppen utifrån ideologin om en skola för alla ”interpellerar” med och 
mellan varandra som innebär att ett ömsesidigt igenkännande och 
erkännande sker. Uppdraget som specialpedagoger har de förankrat hos sin 
ledning, en ledning som kontinuerligt har varit involverad i gruppens 
påbyggnadsutbildning. Det innebär att deltagarnas ömsesidiga aktivitet med 
verksamheternas personal, team och nätverk har en förankrad legitimitet 
hos ledningen Ideologin om en skola för alla får därmed näring och blir 
materialiserad genom deltagarnas pågående aktivitet med samtal, besök och 
uppföljningsarbete. Enligt Althusser kan inte det absoluta och unika 
subjektet existera utan närvaro av andra subjekt. Gruppens möte med 
verksamheterna speglar ett engagemang och en tro på en skola för alla. En 
aktivitet som ger näring åt ideologin själv. 
 
Hinder och svårigheter 
Utifrån ideologin om en skola för alla stöter gruppen på hinder som innebär 
förutbestämda kunskapsnivåer i vissa klasser. Trots gedigen special-
pedagogisk kartläggning och analys om vissa elevers olika kunskapsnivåer 
sker en sortering som innebär att elever avskiljs från den ordinarie 
gruppverksamheten. Det brister också i dokumentationen av barn och 
elevers hela dag. Barn och elever beskrivs i vissa sammanhang utan 
konkreta underlag. Med utgångspunkt av Althusser innebär detta en 
ideologisk effekt av misskännandefunktionen. Vissa barn och elever 
tillskrivs inte något erkännande utifrån det absoluta och unika Subjektet 
som i skolans värld innebär den pedagog som har huvudansvaret 
undervisningen som helhet. Deltagarnas kritiska granskning pekar på att 
vissa elever bedöms som att inte kunna bli pedagogiskt bemötta inom den 
ordinarie klassens aktivitet trots specialpedagogiska förberedelser.  

Deltagarna påtalar ett utvecklingsbehov av att samla in upplevelser av 
barns och elevers hela institutionsdag. Det torde vara svårt att känna igen 
sig som barn och elev när åtgärdsunderlag för bedömningar endast bygger 
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på viss tid under dagen. För att garantera en skola för alla i meningen som 
det absoluta och unika Subjekt behöver subjektet – subjekt relationer 
uppleva sig ”tilltalade och kallade på”. Det blir svårt att garantera detta för 
barn och elever med begränsade underlag för bedömning. Det innebär att 
barn och elevers underlag för bedömning är en viktig etisk fråga. Det 
handlar om hur barn och elever känner igen sig, upplever sig ”tilltalade och 
kallade på” i vad de uppfattar att de är i beskrivning och bedömningar. 
Gruppen påtalar också den starka påverkan vissa psykologbedömningar har 
inom institutionerna. En problematik av status och hierarki som i vissa fall 
skapar ett icke-erkännande mellan elev och personal med avskiljande som 
åtgärd.  

 
Avskiljande från orienterande subjekt 
Gruppen uppmärksammar hur speciallärare ägnar särskild uppmärksamhet 
och avsatt tid till materialutveckling. Det ställer frågor om ämneslärares 
uppdrag och ansvar för ämnesutveckling. I en skola för alla borde särskilda 
inlärningsfrågor i svenska och matematik vara en huvudfråga för respektive 
ämneslärare. Elever med behov av särskilt stöd i dessa ämnen erkänns inte 
av vissa ämneslärare genom att de avskiljs från den ordinarie klassen. I ett 
elevperspektiv representerar huvudläraren det unika och absoluta subjektet. 
Det innebär med Althussers tankar att det är detta Subjekt som eleverna 
orienterar sig emot och delges erkännande. Kan elever i egenskap av 
subjekt då erkänna sig själva när de avskiljs? I Althussers mening är 
subjektens eget igenkännande och erkännande en förutsättning för att som 
subjekt uppfatta vad man är och kunna handla därefter.  

Gruppen tar initiativ till utvecklingsarbete med grund i elevfrågor. Det 
innebär också ett igångsättande av nätverkskontakter utanför verksam-
heterna. Inom ramen för det unika och absoluta Subjektet problematiserar 
och synliggör gruppen olika konsekvenser av såväl resurser som 
nedskärningar. Vissa elevers villkor innebär att inte kunna agera på samma 
villkor som sina kamrater. Det kräver pedagogisk medvetenhet för att 
synliggöra olika villkor. Barns och elevers olika sammanhang ser olika ut. 
Initiativ tas av gruppen för att tillgodose vissa lärares önskemål att arbetet 
en-till-en med särskilda elever.  
 

Avslutande reflektion 
Utifrån ovan framkommer hur gruppen ”helt på egen hand” (Althusser, 
1976) producerar en kvalifikationsstruktur. Utifrån ideologin om en skola 
för alla agerar gruppen utifrån denna bestämda ideologis underordning. En 
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underordning som innebär en acceptans av läroplansskrivningar och dess 
motsägelsefulla riktlinjer. Trots detta tar gruppen flera initiativ och lägger 
”fritt” upp sina uppdrag. Gruppen konstituerar en ideologisk realitet. Det 
innebär med utgångspunkt av Altvater (1976) och Althusser (1976) ett 
innehåll av såväl kunskap och färdigheter som ett pågående konstituerande 
av möjligheter och hinder inom ideologin en skola för alla. Dessa 
möjligheter och hinder står under pågående avvägningar vilket gruppen väl 
beskriver. I analysen av gruppens kvalifikationsstruktur utifrån aspekten 
produktionsprocess framgår att dessa avvägningar sker i fälten mellan 
dikotomierna förebyggande – behandlande, förändrande – bestående och 
integrerande – avskiljande. Gruppens tidigare yrkespraktik och tankar om 
en specialpedagogisk praktik visade också hur syn på kunskap, människa 
och samhälle ständigt närvarar i gruppens konkreta fältarbete där 
dikotomiernas realitet visar sig.  
 
Från acceptans till igenkännande 
Med analysen ovan blir mitt antagande från tema ett om gruppen som alibi 
för ett pågående integrationsarbete utmanat. Gruppens arbete ovan 
beskriver och förklarar en specialpedagogisk yrkeskvalifikation som med-
vetet implementerar ideologin om en skola för alla. Gruppen stöter på 
motstånd och synliggör med en kritisk blick barns, elevers och personals 
såväl möjligheter som svårigheter. I viss mån fungerar gruppen som ett 
alibi för att detta specialpedagogiska arbete sker och kanske måste det vara 
så, skulle Althusser säga Men då ett alibi som innebär att kunna verka 
utifrån en ”fri” vilja som samtidigt godtar att vara underställd direktiven 
från den ”unika och absoluta” Subjektet. Ett misskänt faktum som 
Althusser menar med ”nödvändighet” är misskänt. Hur vi relaterar till detta 
subjekt och mellan varandra för att skapa ordning och samtidigt 
handlingsfrihet speglar reproduktionen av samhällets produktionsför-
hållanden menar Althusser som jag redogjort för ovan. Vår grupps arbete 
kan, tillsammans med våra olika analyssamtal och min analys, ses som 
”evidens” för vikten att ständigt kritiskt granska grundläggande materiella 
förhållande i ett kapitalistiskt samhälle. Genom bearbetning av tema två har 
gruppen visat att den kritiska granskningen inte bara accepterar att det olika 
och annorlunda får plats. Det måste också igenkännas. Vår kunskap om det 
olika och annorlunda finns inte om det inte erkänns och kan upplevas 
igenkännande inom den aktuella ideologin och dess subjekt. Gruppens 
arbete visar också något annat som antytts ovan. Till reproduktionen av 
produktionsförhållandena bidrar gruppen med två aspekter av området 
produktion, den dubbla produktionen. Från att ha verkat som ett alibi för 
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det annorlunda inom våra utbildningsinstitutioner verkar också gruppen 
som en handlingskraft som tar sin näring ur en kärlekskraft. Detta varnar 
Anna G Jónasdóttir (2002) för. Den diskuterar jag i tema kön.  
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9. Tema kön 
 
 
Den ovan formulerade kvalifikationen verkar och står i olika ideologiers 
sammanhang. Althusser menar att igenkännandet och dess bakgrunds-
mekanismer tar sin grund i vår del i och hur vi konstituerar dessa 
ideologier. Jag menar att Althussers tankar om betydelsen att med-
vetandegöra ideologiers konstitution av oss själva som subjekt och dess 
faktum om underordning av ett Subjekt är ett viktigt verktyg för den 
specialpedagogiska yrkespraktiken. Igenkännandet bygger på ett 
erkännande inom en sådan ideologi som jag tolkar Althusser. Aktörer inom 
eller i specialpedagogiska situationer utgör alla på något sätt aktiva 
mänskliga bidrag inom dessa ideologier. Vår medvetenhet om ideologiers 
konstitution, underordning och det ”fria” handlandet utgör förutsättningar 
för att synliggöra såväl hinder som möjligheter i konkreta (special)peda-
gogiska situationer menar jag. 

Möjligheten för igenkännande och erkännande kopplar jag till gruppens 
formulerade strävan att göra plats för och synliggöra det olika, det annor-
lunda. Med det avslutande temat kön redogör gruppen för bearbetning av 
minnen från de skrivna livshistorierna. Bearbetningen innebär två saker. 
Dels har vi använt utbildningsminnen för att få syn på erfarenheter dels har 
gruppen diskuterat ett urval av minnen utifrån temat ”tystnad”. Med 
utgångspunkt i gruppens arbete ovan och mina analyser kan också gruppens 
formuleringar av perspektivet kön bidra till den beskrivna produktions-
processen och kvalifikationen. Althussers tankar om igenkännande och 
misskännande och därmed ökad medvetenhet av rådande Subjekt och 
subjektförhållanden inom ideologin framträder i tema kön med vardagens 
beskrivningar av betydelsefulla minnen. Vad i temat beskriver igen-
kännande och misskännande? Vad beskriver ”det fria” handlandet? Hur 
ser hindren ut? Till detta problematiserar jag med stöd av Anna G. 
Jónasdóttirs (2002) arbete och kärlek som två aspekter av mänsklig 
aktivitet. Tema kön blir därmed ett utomordentligt viktigt bidrag till den 
ovan framskrivna kvalifikationsstruktur som gruppen arbetat fram. Med 
Karin Widerbergs formulering innebär det att försöka förstå erfarenhet. 
Denna förståelse innebär näring till drivkraft och handlande (Widerberg, 
1995). Jónasdóttir argumenterar för att beakta reproduktion som också en 
aktivitet av produktion. En social aktivitet som hon benämner kärlekskraft. 
Hon påpekar betydelsen av att granska dagens serviceinriktade produk-
tionsförhållanden. Denna tenderar att kontrollera och utnyttja också denna 
mänskligt särskilda aktivitet som hon benämner kärlekskraft.  
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Analysverktyg 
Till detta tar jag vägledning av Anna G. Jónasdóttir (2002) och hennes 
argumentation för att sexuella kärleksrelationer också omfattar och 
förverkligar en socialitet som har ’världsskapande kapaciteter’ och därmed 
”att kärlekspraktikernas socialitet har en bestämd samhällsteoretisk 
innebörd.”(s 17) I sin artikel Kärlekskraft. Feministiska frågor och Marx 
metod klargör hon med stöd av den historiematerialistiska metoden hur 
hennes syn på den ”dubbla produktionen” skiljer sig från den gängse 
feministiska. Feministisk tolkning av Marx har liksom annan forskning 
separerat produktions- och reproduktionsprocesserna. Den senare har 
tolkats utifrån produktionens och därmed den politiska ekonomiska 
teoretiska dimensionen. Reproduktionen skulle vara en avbild av produk-
tionens konstruktion, dvs. utifrån aktiviteten arbete och produktion av 
existensmedel. Jónasdóttir menar att Marx avsåg endast denna tolkning för 
den första typen av produktion. Jónasdóttir utgår i artikeln från Marx texter 
vilka hon tolkar som att reproduktion i Marx mening också avser en social 
produktion. Grunden för allt mänskligt liv innefattar två livsnödvändiga 
produktionsprocesser, dels produktion och reproduktion av existensmedlen 
dels produktion och reproduktion av livet själv. Den senare menar 
Jónasdóttir innefattar två typer av mänsklig aktivitet, dels produktionen av 
liv, barnavlingen dels en ytterligare dimension och en för samhället socialt 
betydande dimension, människans aktivitet av kärlekskraft: 
 

Och när jag talar om produktionen av människor som en process som går 
utöver produktionen av andras liv ”genom barnavlingen”, så är det denna 
samhällsomfattande könsliga dimension med sina institutionaliserande 
maktstrukturer, som är ”platsen för” produktionen och för givandet och 
tagandet (i varierande former och grader) av kärlekskraft. (Jónasdóttir, 
2002, s 24) 

 
Enligt Marx förhåller sig människan till världen genom ett mänskligt 
förhållande. Mänsklig gemenskap innebär inte bara gemenskap genom 
arbetet. Människan förhåller sig också till varandra utifrån det särskilt 
mänskliga. Hur kan människors specifika relationer och handlingar som rör 
kärlek synliggöras undrar Jonásdóttir. Hon menar att arbete och kärlek som 
mänsklig aktivitet skiljer sig åt. Vad som är mänskligt i aktiviteten kärlek 
utgör en grundskillnad till vad som är mänskligt i aktiviteten arbete. Denna 
skillnad innebär att kärlek som mänsklig aktivitet inte kan resultat- och 
kriteriebestämmas utifrån en given idé. I stället utgörs kärlekens grund-
aspekter av relationen mellan människor, vilket i Marx mening innebär en 
relation som består av mänsklig materia, menar Jónasdóttir 
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Om individer praktiserar kärlek och tillit i relationer till andra människor, i 
huvudsak som resultatorienterad aktivitet, i syfte att skapa eller forma på 
förhand skisserade objekt i eller av dessa andra människor, då tenderar 
dessa aktiviteter att bli något annat, att bli ’vanmäktiga’, för att använda 
Marx ord. Det som verkar utmärkande, om kärlek ses som en faktisk 
mänsklig aktivitet, är att kärlekens utövare agerar – inte bara för att uppnå 
ett resultat med kärleksobjektet som passar in på ’en redan existerande idé’ 
– utan snarare på ett sätt som möjliggör för ’objektet’ att inse och utöva sin 
förmåga att ’skapa’ eller ’forma’ sig själv, i enighet med sina egna mål. En 
av arbetets grundaspekter är relationen mellan människor och icke-mänsklig 
materia. En av kärlekens grundaspekter är relationen mellan människor – 
som består av mänsklig materia. (s 28) 

 
Jónasdóttir ställer detta till dagens samhällsproduktion som hon menar 
efterlyser just denna kärlekskraft. Arbete och kapital flätas samman idag 
med ’kärlekstermer’ som passar in i en serviceproduktion som växer fram i 
motsats till en traditionell industriproduktion. En viktig slutsats Jónasdóttir 
drar är att hon synliggör och beskriver denna kärlekskraft som en produk-
tionsfaktor i den ekonomiska arbetsprocessen. En serviceproduktion bygger 
på och är beroende av människors sociala samarbete. Detta utgör 
mervärdet, enligt författaren och slår fast att kärlekskraft som produktions-
faktor inte längre bara tillhör familjen som institution. Det menar hon utgör 
en ny och avgörande ’levnadsbetingelse’ för kvinnor och män i kapitalets 
produktionsprocess. Kapitalets tillväxt är beroende av mänsklig kärlek 
vilket innebär också ett beroende av hur män och kvinnor lever sina liv som 
”sociosexuella” varelser. Jónasdóttir menar att vi kan vänta oss en ökad 
kamp om kärleken i våra liv, inom och mellan alla de relationer vi ingår i 
som könsvarelser och könsnormsformande människor.  
 
Serviceproduktion och kärlekskraft 
Jag använder denna blick och tolkning av materiell produktion. Det betyder 
att jag diskuterar gruppens formulerade och synliggjorda tankar om 
perspektivet kön med stöd av Althussers definition av ideologi, igen-
kännande/misskännande och erkännande samt Jónasdóttirs tankar om 
reproduktion och produktion som dubbel produktion. Kärlekskraft i 
betydelsen särskild mänsklig aktivitet och dagens kapitalistiska behov av 
samverkanskrafter inom en framväxande serviceproduktion menar jag 
tillför gruppen ett perspektiv som synliggör ytterligare aspekter till 
gruppens produktionsprocess och därmed kvalifikation. Det utgör samtidigt 
underlag för en kritisk granskning av gruppens framskrivna kvalifikations-
struktur.  
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Utifrån Jónasdóttirs slutsats om kontroll och utnyttjande av denna 
särskilt mänskliga kärlekskraft ställer jag gruppens kvalifikationsstruktur 
till frågorna: vilka arbetsuppgifter är nya och vilka döljer en tidigare 
förhärskande filantropisk syn på området barn i behov av särskilt stöd och 
specialpedagogik? Vad innebär gruppens särskilda bidrag till special-
pedagogiken? Innebär antagandet om gruppens funktion som alibi för ett 
pågående integrationsarbete inom verksamheterna en pågående service-
funktion? En bild av en kvalifikationsstruktur som karaktäriseras av 
pågående samordning, samverkanssträvan och byggande av nätverk och 
relationsstrukturer? 
 

Leva i genus 
 
I ett intervjusamtal utgår vi från livshistorien. Några i gruppen lyfter fram 
särskilt betydelsefulla personer. Någon väljer att beskriva barndomstiden 
hos farmor och farfar. Det är minnen av att få särskild uppmärksamhet, tid 
för samtal och att lära vissa hantverk: 
 

Farmor lärde mig virka och farmors syster lärde mig att baka wienerbröd. 
Hon hade tid. (…) hos farmor där hade man ju all uppmärksamhet man 
kunde få…man pratade och var ute och gick. Utan att bli störd av någon 
annan.(Annelie, int. 2) 

 
Några skolminnen hade erinrat samma person hur stolt hon blivit av att få 
beröm av sin lärare. Hon hade hjälpt en pojkkamrat med skoluppgifterna 
och blivit bekräftad av sin lärare. Sig själv minns hon som att ha lätt för att 
förstå och duktig i skolarbetet: 
 

Jag blev stolt, jättestolt. Att hon sett det. Jag kände mig betydelsefull… Det 
jag kommer ihåg var att jag var duktig på att jobba, sa hon. Lätt att fatta, 
aldrig några problem utan jag var en duktig elev. Så var jag nog alltid 
genom åren….”(Annelie, int. 2) 

 
Den egna mamman var en viktig förebild för någon. Hennes livsengage-
mang för släktens olika behövande hade givit inspiration till att vara till 
hands och hjälpa utsatta barn och familjer: 
 

Min mamma har också alltid stöttat och hjälpt personer men då var det 
kanske mer inom släkten … Det har jag inte tänkt så mycket på förut som 
när man började skriva sin livshistoria. Så har jag tänkt bakåt på det att min 
mamma var också så, att ta hand om, finnas till hands.(Birgitta, int. 2) 
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I sin återblick till livshistorien reflekterar hon över sin mammas betydelse 
för hennes eget yrkesval och arbete som kontaktfamilj. I sammanhanget 
väljer hon att beskriva erfarenheterna som kontaktfamilj. Också här poäng-
terar hon omgivningens betydelse för hur åtgärder kring en utsatt familj kan 
falla ut: 
 

Jag kan se att när man är många runt ett barn som har det så här jobbigt då 
kan det bli väldigt bra. Och mamman fick till slut bidrag så hon kunde vara 
hemma och finnas till. Hon fick städa och laga mat när barnen var i skolan. 
När de kom hem då var det barnens tid. Men det var ju också en väldigt 
hård kamp innan vi kom dit.(Birgitta, int. 2) 

 
Vid en senare samtalsträff diskuterar vi temat ”tystnad” utifrån min 
sammanställning av gruppens citat från intervjuer och träffar. Att hjälpa till 
innebar för en av oss att utföra nödvändiga sysslor i hemmet. Minnet 
hänfördes till sextiotalet och det var känslan av att känna sig behövd och att 
utföra nödvändiga icke-konstruerande sysslor som stod i fokus. Hennes 
bröder och hon själv hade skilda uppgifter inomhus och utomhus, något 
som hon inte problematiserar. Istället poängterade hon de nödvändiga icke-
konstruerade sysslorna: 

 
Det var ju så på landet, det var ju naturligt att man gjorde sådana saker. 
Istället för att vara ute och arbeta, ja det var ju det på ett sätt, även om jag 
hjälpte till med lite av varje… sen också just det att känna sig behövd. Det 
är nog mycket det. Att göra något nyttigt och inte bara något som är på 
låtsas.(Gunnel, int. 2) 

 
Könsperspektivet och reflektion av uppgifters olika värde ifrågasattes av 
andra i gruppen. Vårt gemensamma samtal gav anledning för Gunnel att 
reflektera över dagens situation och de hushållsuppgifter som skall utföras. 
Trots nya tider finns outtalade krav på vad som behöver göras i ett hem 
även om orken inte finns, är något hon reflekterar över, ”det tror jag är 
outtalade krav som man har med sig i arbetet på något sätt. Även om man 
inte orkar tvätta väggarna så ska det ändå… förstår ni?” (Gunnel, träff 1,  
vt-02)  
 

Analys  
Familj, skola och yrkesverksamhet är sammanhang som gruppen utgår från 
ovan. I minnen från uppväxten poängterar någon vikten av att ha fått tid 
och uppmärksamhet i mötet med far- och morföräldrar. Där beskrivs också 
lärandet av könsbestämda sysslor. Är det far- och morföräldrarna som utgör 
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det ”unika och absoluta” subjektet? Med Althussers resonemang kan 
subjektens relationer mellan varandra innebära att säkra erkännandet av 
såväl det absoluta och unika som det ömsesidiga beroendet mellan Subjekt 
och subjekt. Minnet beskriver ett ”ordnat” tillstånd genom att tid, 
uppmärksamhet och ett särskilt lärande blir möjligt. Som barn står vi alltid i 
en underordnad ställning men exemplet visar kanske hur en tvåfaldig 
underordning säkras, dels ställningen barn dels de könsnormsformande 
sysslorna. I denna ”interpellation” garanteras en verklighet där vi som 
subjekt erkänner oss själva som vi är i förhållandet till det unika och 
absoluta Subjektet. Att också som exemplets barn ”fritt” ta initiativ att vilja 
lära särskilda hantverksarbeten kan tolkas som att som subjekt fungera 
utifrån igenkännandets mekanism. Med den beskrivna interpellationen 
mellan mor- och farföräldrar och barnet garanteras här ett ”ordnat” 
tillstånd. Det innebär ett den egna ”fria” viljan godtar att vara underställda 
direktiven från det ”unika och absoluta” Subjektet. Denna tolkning kan 
göra det förståeligt hur denna underordning av nödvändighet inte är känd 
genom att den bygger på en ”fri” vilja. En situation som utifrån 
igenkännandets mekanismer och dess erkännande i sista hand utgör 
reproduktionen av produktionsförhållanden. I detta fall reproduktion av 
könsnormerande sysslor och traditionella förebilder av kön. Som jag tolkar 
Althusser kan detta vara ett exempel på en allmän ideologis struktur som 
tar sin utgångspunkt i familjen.  

Inom institutionen skolan blir en av oss erkänd som god ”hjälpfröken” 
genom sin frökens bekräftelse. Relationen mellan läraren som det unika och 
absoluta Subjektet visade sig också i minnet att som barn erkänna sig själv 
som stolt över sina skolinsatser. Minnet beskriver också hur barnets 
mamma involveras i erkännandet genom att få ta del av frökens lovord. 
Minnet beskriver hur det ”unika och absoluta” Subjektet förstärks genom 
att familjeideologi och skolideologi kopplas samman. Det borgar för, i 
Althussers mening ett ordnat tillstånd och en säkrad underordning av 
familjeideologin. Skolan intar en överordnande ställning genom sitt 
tolkningsföreträde av barnets prestationer. Denna ordning som erkänns av 
den ”fria” viljan utgör underlaget för reproduktionen av produktions-
förhållanden i detta fall reproduktionen av en hierarkisk ordning. 
 
Det nödvändiga som arbete och kärlekskraft 
Gruppens livshistorieminnen ovan beskriver allas vår del i hur att 
konstituera olika ideologier. Det visar också hur en hierarkis ordning träder 
fram ideologier emellan. Men gruppens valda minnen berättar något 
ytterligare, något som upprepar sig och tar sig olika uttryck. Med stöd av 
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Jónasdóttirs tankar om skillnaden mellan arbete som mänsklig aktivitet och 
kärlek som mänsklig aktivitet uttrycker gruppen en reproduktion som också 
beskriver en produktion av kärlekskraft.  

En av gruppens mammor har verkat som förebild genom sin livsgärning 
att ”hjälpa” och ”ta hand om” släktens behov av vård och omsorg. 
Engagemanget kan sägas beskriva kärlek som en mänsklig aktivitet. En 
kärlekskraft som, enligt Jónasdóttir inte kan sättas in i en förutbestämd 
resultatbeskrivning eller idé. I stället riktar sig kraften till ett ”objekt” som 
därmed får möjlighet att själv inse sin egen förmåga, forma sig själv utifrån 
egna ställda mål. Kanske var det något av detta som en i vår grupp tog med 
sig som produktionskraft i sitt uppdrag som kontaktfamilj. Att kunna hjälpa 
och ta hand om blev arbetsuppgifter i ett lönearbete. Det är exempel på 
något som gruppen värdesätter och som kan beskrivas som dels 
kärlekskrafter med exemplet från livshistorien och dels som en mänsklig 
aktivitet av arbete i uppdraget som kontaktfamilj. Men var går gränsen? 
Det ät detta som Jónasdóttir problematiserar utifrån samhällets 
produktionsförhållanden. Hon varnar redan för de framväxande service-
yrkena som kontrollerar och utnyttjar denna kärlekskraft.  

Gruppen problematiserar också ”de nödvändiga sysslorna”. Från 
uppväxten fanns minnen av att som flicka och pojke i en syskonskara utföra 
dessa utan tanke på det könsnormformande i uppgifterna. Genom att utföra 
sysslor som skulle bli gjorda inom- och utomhus beskrev en i gruppen sig 
som behövd. I Althussers mening innebär det att erkänna sig själv i det 
sammanhanget. Ett sammanhang där det unika och absoluta Subjektet 
materialiseras i form av en mamma inomhus och en pappa utomhus. Barnet 
i exemplet relaterar till detta i egenskap av subjekt. Också bröderna 
utomhus utgör bildens samverkande subjekt.  

I gruppen problematiserar vi detta utifrån att dels vara vuxna dels se 
tillbaka på en tid vi trodde vi lämnat. Minnets tid innebar att, ”det var på ett 
annat sätt, det skulle bara fungera.”(Gunnel, träff 1,vt-02) De nödvändiga 
sysslorna innebar att de inte var konstruerade, enligt Gunnel. Kanske 
uttrycker också detta en form av kärlekskraft. En kollektiv kraft som 
innebar en igenkännande ordning med en pågående ”omedveten” ”fri” vilja 
att underordna sig en nödvändig reproduktion av produktionsförhållanden. I 
den miljön sker ett erkännande av den man är och handlandet utgår från 
detta, enligt Althusser.  

Med Jónasdótters tankar om reproduktion som också produktion av 
socialitet innebar tidens könsbestämda bidrag också en aktivitet som avsåg 
att främst utgå från arbetet som mänsklig aktivitet. Gruppen problemati-
serar minnet med tvåtusentalets blick och värderar arbetsuppgifterna olika 
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inom- och utomhus. De har olika status vilket inte minnets berättelse 
problematiserar. Samtidigt slår gruppen fast att kraven på de nödvändiga 
sysslorna kvarstår. Något unikt och absolut Subjekt ger dessa outtalade 
direktiv. En tystnad som gruppen försöker formulera med ord. Vi efterlyser 
möjligheter att formulera skeenden som gör oss handlingskraftiga.  
 

Motstånd mot definition 
 
En av oss hade reflekterat över omgivningens påverkan när hon gått 
tillbaka till sin livshistoria inför vår andra intervjuomgång. Minnen från den 
egna tonårstiden och mammans förväntningar gav anledning att granska 
den egna rollen som tonårsmamma:  
 

Då tänkte jag på hur min mamma ville ha mig som flicka… jag kommer 
fortfarande ihåg orden jag sa (till sin mamma, min ant.) ’Du vill ha mig 
hemma med flätor och sitta och sy’. När jag kom i den åldern, tonåren, då 
ville hon ha mig att sitta och brodera. (Magdalena, int. 2)  

 
Trots sina minnen av eget motstånd under tonårstiden har hon svårt att 
acceptera dotterns egna val och uttryck. Det är något längst där inne som 
ända talar till henne om hur flickor ska vara, menar hon ” Vi ärver ju hur 
flickor ska vara även fast jag tycker inte att …. Jag tycker om pojkflickor. 
Men innerst inne kanske jag också ville ha den här flickan”.(int. 2) I en 
senare samtalsträff utifrån temat ”tystnad” diskuterar gruppen minnet. 
Förväntningarna på en kvinnoroll fanns och blev kanske förstärkt genom att 
Magdalenas mamma blev ensamstående med en flicka och tre pojkar: 
 

Det handlar om mormor och mamma och jag är flicka och värderingen att 
vara kvinna och att vara hemma … Jag är enda flickan, har tre bröder. Och 
mamma hade väl stora förväntningar på hur jag skulle vara …. Hon hade ju 
sina förväntningar på hur hon skulle vara… jag var inte peersad men jag var 
nog åt modshållet till… Och så miste jag pappa när jag var 11–12 år…. Jag 
ville ju vara den här flickan också … den lilla flickan som mamma hade 
förväntningar på för att hon skulle må bra och att mina bröder skulle må 
bra, för hon har ju varit ensam med oss alla. Och så ville jag ju vara den här 
som gjorde uppror.(Magdalena, träff 1, vt-02) 

 
Återblicken belyser också den nutida situationen där hon beskriver sig själv 
som att tagit på sig kontroll och skötsel av sin gamla mamma. Trots två 
bröder blir hon den som tar ansvaret, något som väckt frågor om behovet av 
kontroll också ligger hos henne själv. När gruppen diskuterar minnet 
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framkom också att det beskrivna skeendet inte behöver tolkas som enbart 
en kvinnosyssla. En av gruppens farmödrar hade fått nödvändig hjälp och 
stöd av sina söner när maken blev sjuk. Det hade givit henne insikten att 
också hon själv skulle få hjälp av sina söner när det var dags: 
 

När henens man blev dålig så ställde sönerna upp. Det föll en sten från 
hennes hjärta för hon förstod att de skulle hjälpa henne också när hon blev 
dålig. Just den här förväntan på manligt och kvinnligt. (träff 1, vt-02) 

 
Omgivningens förväntningar och hur vi svarar på dem visade sig tydligt i 
ett minne av bemötande från förskolan och det egna hemmet. I förskolans 
värld tolkades en av oss som blyg: 
 

Jag tror det var andra som uppfattade mig som blyg därför att jag sa inte så 
mycket…För det kommer jag så väl ihåg en förskollärare på lekis. Hon har 
uttalat till mamma att jag var inte den som gjorde något väsen av mig utan 
var alltid tyst och gjorde det som sas till mig. Hon har uttryckt idag att hon 
aldrig trodde att jag skulle bli någon förskollärare. Så blyg var jag. .(int. 2)  

 
Den egna mamman hade beskrivit henne som det motsatta. Utanför skolans 
väggar var hon en aktiv och busig flicka som ställde till olika hyss: 
 

Jag var fruktansvärt aktiv, jag var överallt. Jag låste in mamma och jag har 
suttit i… Jag vet det var en släkting som var hemma en gång och hon säger, 
jag glömmer aldrig när jag kom och hälsa på för de hitta mig högt upp i ett 
brödskåp. Där inne satt jag…jag hittade på alla möjliga saker. Förut var det 
ju modernt med ryssmössa. Den tog jag och öste vatten ur toalettstolen med 
till mamma. Såna hyss hade jag för mig. (int. 2) 

  

Analys 
Gruppens arbete synliggör olika ideologier, hur dessa går in i varandra men 
också hur de ger upphov till motstånd. Gruppens diskussioner ovan visar 
hur starkt igenkännandets mekanismer verkar. Med Althussers antaganden 
om betydelsen av det ”unika och absoluta” Subjektet erkänns övriga 
subjekt i förhållande till detta Subjekt som betraktas som centralt inom den 
aktuella ideologin. Detta Subjekt verkar som orienterande till övriga 
subjekt och samtidigt det som förmedlar erkännande. Det är detta 
erkännande från Subjektet som skapar igenkännande hos övriga subjekt. 
Samtidigt som Subjektet är beroende av erkännande från övriga subjekt för 
att kunna säkra en funktion att kunna garantera en verklighet.  

Med dessa antaganden av Althusser kan också gruppens beskrivna 
verklighet av kamp och motstånd förstås. Den starka familjeideologi som 
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en av oss beskriver ovan inkluderar såväl könsperspektiv som ett samhälls-
perspektiv. Vilket unikt och absolut Subjekt ”talar” i minnet av att göra 
motstånd som tonåring och samtidigt vara enda syster i en familj med 
bröder? Är det samma Subjekt som ställer ”outtalade” krav att som kvinna i 
en syskonskara med bröder vara den som på ett ”självklart” sätt tar hand 
om den gemensamma och åldrande mamman? Gruppen tydliggör hur 
omgivande subjekt utgör ett sammanhang vi står och verkar i. Det talar 
också om att sammanhangen gör något med oss. Ideologins igenkännande 
funktion har en avgörande betydelse för hur vi som subjekt uppfattar vad  
vi erkänner oss som. Misskännandet är ideologins andra funktion. 
Livshistorieminnet ovan beskriver krocken mellan omgivningens 
förväntningar att leva upp till bestämda könsmönster och den egna 
upplevelsen att inte vilja känna igen sig i detta. Samtidigt beskriver ett 
annat minne ett brott inom rådande könsbestämd ideologi. En orolig och 
gammal mamma får bekräftat att sönerna kommer att ta hand om och vårda 
henne. Ett exempel som visar att kärlekskraft som mänsklig aktivitet och en 
social produktion produceras av just människor emellan.  

Betydelsen av igenkännande och erkännande visade också exemplet att 
bli definierad som barn på ett sätt inom familjen och på ett annat sätt inom 
skolans institution. I perspektivet kön innebär det olika konsekvenser för 
hur subjekt orienterar sig mot ett unikt och absolut Subjekt. Skolans 
definition av en av oss som blyg innebär med Althusser antaganden om 
igenkännande att flickan som subjekt i skolan inte erkändes som livlig och 
busig. Som subjekt handlar vi utifrån hur vi som subjekt uppfattar och 
erkänner vad vi är. Det innebär särskilda konsekvenser för subjekt och 
förhållandet mellan subjekt hur dessa igenkännande mekanismer utvecklas. 
Vilka konsekvenser fick denna definition av flickan som blyg för det 
resterande livet inom våra utbildningsinstitutioner?  
 

Motstånd mot det förgivet tagna 
 
Från intervjuer där vi samtalat om gruppens skrivna livshistorier tog en 
person fram ett ordspråk som levt med i släkten sedan några generationer 
tillbaka. Ordspråket beskriver betydelsen av att vilja något men sätter det i 
sista hand. Under sin uppväxt fick hon uppleva hur den egna mamman 
brutit upp från hemmafrurollen och börjat studera. Det hade inspirerat 
också personen i gruppen att satsa mer på sig själv:  
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Jag såg en och är uppvuxen med en mamma som tvättade allting, tak, 
väggar och allting. Men vid en period så slutade mamma att göra det. Jag 
minns inte riktigt i tid men det har att göra med att mina småsyskon föddes. 
Det var det här med att det som måste göras.. det kanske blev andra saker 
som måste göras då. För så började hon och studera och läste till…då 
började hon och pruta på det här med hemarbeta alltså, det hanns ju bara 
inte med och då är ju en annan också uppväxt på det viset . Att som kvinna 
satsa mer på sig själv så att säga. Det har jag också tänkt lite grann på så 
där. (Siv, int. 2) 

 
Gruppen reflekterar över mammans uppbrott och en av oss funderar över 
skillnaden mellan egen vald handling och den handling som någon annan 
eller något sammanhang beordrat oss till att utföra. Det förde tankarna till 
den egna mamman och upplevelsen att hon utfört ett arbete som någon 
outtalad makt förväntat sig. Om detta säger hon: 

 
Hon gjorde något som hon inte ville… Jag tror det är ganska vanligt, i alla 
fall min mamma och den generationen. Man gjorde det som man skulle göra 
och man var inte passiv så, utan man gjorde det som man var satt att göra, 
så att säga. Man var tyst och gjorde det. Det här vad man ”ville” göra det 
gjorde man aldrig. (Anneli, träff 1, vt-02)  

 
Vi resonerade kring vem eller vilka detta ”det man var satt att göra” kunde 
stå för. Gruppen hänvisar till såväl ett individperspektiv som grupp och 
samhällsaspekter. En av oss påtalar vikten av hur den närliggande sociala 
grupptillhörigheten påverkar möjligheten och modet att handla. Samtidigt 
problematiserar hon det särskilda trycket att växa upp i ett litet samhälle: 
 

Sen tror jag som är uppväxt i en liten by att det var ett stort tryck ifrån andra 
kvinnor runtom. Det hörde man ju om det var någon av ens kompisars 
mammor som studerade och som valde den biten så tyckte de andra 
kvinnorna att det var synd om det här barnet som inte fick dom här 
hembakade bullarna.” Lisa, träff 1, vt-02) 

 
En av gruppens mammor hade imponerat genom att motstå ett socialt tryck 
som visade sig när en systerdotter blev gravid i mycket unga år. Omgiv-
ningens fördömande var påtagligt och skrämde, vilket gav systerdottern 
anledning att söka sig därifrån. För en i vår grupp hade detta inneburit att få 
uppleva konkret hur hennes egen mamma med bestämdhet givit sin syster 
rådet att ställa sig vid sin dotters sida och leva kvar i den miljö hon 
tillhörde:  
 

Då kommer min mammas syster hem till oss och hon grät ju, hennes dotter 
var i sjunde månanden. Hon lindade sig så att min mammas syster inte hade 
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sett någonting! Det var först när folk på byn såg och dom frågade henne, när 
ska du döpa ditt barnbarn, då såg hon. Och hon kom till min mamma och 
jag tänkte, gud vad min mamma är stark för hon sa till sin syster: Sluta – det 
är ditt liv, det är din dotters liv, du ska stå över de där människorna som inte 
förstår … hon sa det till min.. jag glömmer det aldrig för att jag var där och 
jag var liksom välkommen i gemenskapen, jag var inte gammal då. (Ameli, 
träff 1vt-02) 

 
Händelsen hade givit insikt i betydelsen att tillhöra en gemenskap och att 
fatta egna beslut i utsatta situationer. Minnet låg till grund för senare 
viktiga när hon tog sina barn och lämnade en förtryckande make, ” men jag 
tog mitt och mina flickors liv i mina händer. Med facit i handen så vet jag 
att det var det jag gjorde, men då kände jag mig otroligt utsatt. (Amelie, 
träff 1, vt-02) 
 

Analys 
Ovan beskriver gruppen med några exempel den realitet som Althusser 
menar innebär att vi som subjekt skapar ideologier. Det är människors 
mänskliga aktivitet som uttrycker ideologin. Althusser menar att vi i den 
meningen kan räkna med kategorin subjekt som ’evidens’. Det vi som 
subjekt erkänner och igenkänner av olika innehåll och skeenden i olika 
ideologier är ”den första rangens ’evidens’. Han betraktar vår aktivitet som 
subjekt som en ideologisk effekt. Trots Althussers stränga antagande om 
vår allas underordning av någon form av unikt och absolut Subjekt ligger 
hans hopp till att trots allt ”fungerar helt på egen hand.”(Althusser, 1976, 
s 150) Det innebär att fungera inom ett system som fria subjekt, att kunna ta 
initiativ, att agera och ta ansvar för sina handlingar. Det innebär också att 
vara underkastad en högre auktoritet och alltså ”blottad på varje frihet utom 
den att fritt godta sin underkastelse.”(a a s 150) Den dubbeltydighet som 
framträder är, som jag återgivit ovan, att vi blir subjekt genom vår under-
kastelse, ”det är därför subjekten ’fungerar på egen hand.” (a a, s 150) 
Samhällets arbetsdelning tar sin grund i en arbetsdelning som säkrar 
medvetandet om olika positioner inom samhällets produktion.  

Den dubbeltydliga termen ”subjekt” blir tydligt exemplifierad genom 
livshistorieminnen av starka brott med en härskande ideologi. Genom 
möjligheten att förstå igenkännandets mekanismer kan modiga handlingar 
aktiveras i ett gemensamt sammanhang. Ordspråket tidigare ovan är hämtat 
från en piga som fanns på gård i början på nittonhundratalet. En mamma till 
en av oss växte upp på gården och fick ordspråket med sig. Det illustrerar 
också ideologins starka konstitution och därmed också starka subjekt 
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kanske Althusser skulle ha sagt. Den vilja som beskrivs ovan tar också kraft 
ur den mänskliga aktivitet av kärlek som Jónasdóttir skriver fram som en 
produktionsprocess. Det finns inget förutbestämt eller något färdigt koncept 
i modet att våga skapa och forma sig själv utifrån egna satta mål. Men det 
utgör samtidigt idag något som marknaden räknar med att vi bidrar med. 
 

Avslutande reflektion 
 

Konstitution av kärlekskraft och hierarkisk ideologiordning 
Avsnittet ”leva i genus” fick sitt namn av att några i gruppen väljer 
särskilda minnen från sin livshistoria med avsikt att spegla för dem 
värdefulla specialpedagogiska situationer. Genom att analysera minnena 
utifrån perspektivet kön visar jag hur perspektivet kön inom special-
pedagogiken gör det möjligt att förklara och förstå hur igenkännande och 
misskännande mekanismer kan tolkas med valda analysverktyg. Med 
perspektivet kön som exempel synliggörs hur vi befäster värderingar och 
mönster men också konstituerar brott och motstånd. Detta menar jag kan 
överföras till området specialpedagogik och dess fokus på marginaliserade 
och utsatta grupper. 

De aspekter jag återger under avsnittet ”leva i genus” innefattar några 
minnen där deltagarna vill framföra betydelsen av ett särskilt viktigt 
umgänge med far- och morföräldrar. En annan persons val av minne ville 
markera betydelsen att blivit bekräftad av sin lärare i att hjälpa och stödja 
en pojkkamrat. Ytterligare ett annat valt minne i ett specialpedagogiskt 
perspektiv beskrev och värderade starkt betydelsen av den egna mammans 
självpåtagna omsorgsgärning för släktingars olika behov. En annan person 
väljer att med ett livshistorieminne påvisa betydelsen av att allas 
gemensamma bidrag av ”nödvändiga sysslor” i ett vardagsliv innebär att 
känna sig behövd. Samtliga minnen fördes fram utan hänvisning till ett 
könsperspektiv. De avsåg däremot att sätta ord på kvaliteter att som barn 
tilldelas tid, plats och uppmärksamhet. De ville beskriva vikten av att få 
uppleva stolthet genom bekräftelse. Minnena berättade om vad det betyder 
för människor emellan att dels hjälpa och ta hand om utsatta personer dels 
att få ta emot sådana gärningar. Den ”nödvändiga sysslorna” var ett val av 
livshistorieminnen som främst ville formulera vikten av att undvika att 
konstruera sysselsättning för barn och elever.  

Mitt val att tolka minnena utifrån tema kön har sin grund i gruppens 
problematisering av minnena under våra träffsamtal. I samtalen ställde 
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gruppen frågor till minnena utifrån hur olika sysslor värderas. Träff-
samtalen gjorde det möjligt att få flera ”ögon” på de valda minnena. 
Könsperspektivet blev en del av det specialpedagogiska perspektivet som 
gruppen gjort sina val utifrån. Med mina valda analysverktyg ovan 
synliggör jag med stöd av Althusser hur dessa minnen kan berätta om 
igenkännandets och erkännandets mekanismer. Det är detta jag tolkar som 
att gruppen väljer att ta fram som exempel på specialpedagogik i detta 
tema. Samtidigt ifrågasätter gruppen i ett sammanhang sysslornas värde. 
Gruppens framtagna minnen i detta avsnitt talar främst om det som 
Jónasdóttir (2002) kallar ”kärlekspraktikens socialitet”. Hon menar att 
dessa har en bestämd samhällsteoretisk innebörd. Med hennes tolkning av 
Marx och reproduktion som också en social produktion av mänsklig 
aktivitet blir gruppens val ovan formulerade som exempel. Denna del av 
reproduktionens mänskliga aktivitet menar Jónasdóttir utgör en för 
samhället socialt betydande dimension i form av kärlekskraft. Hon menar 
att denna kraft behöver synliggöras samtidigt som hon klargör en 
avgörande skillnad mellan mänsklig aktivitet som arbete och som kärlek. 
En skillnad som innebär att kärlekskraft inte går att resultat- och 
kriteriebestämma utifrån en given idé. Gruppens bidrag innebär främst ett 
synliggörande av denna kärlekskraft.  
 

Kritisk granskning av kärlekskraft som produktion 
Jónasdóttirs samhällsteoretiska innebörd av den ”dubbla produktionen” 
innebär att gruppens val av minnen kan granskas kritiskt. Hon argumenterar 
för en reproduktion som också innefattar och förverkligar en socialitet som 
har ”världsskapande kapaciteter”(a a s 17). Detta blir intressant utifrån 
vetskapen att dessa minnen av tid, uppmärksamhet, bekräftelse, hjälpa, ta 
hand om och nödvändighetens arbete var några exempel på ett 
specialpedagogiskt perspektiv när vi diskuterade livshistorier vid intervju-
tillfällen och gruppträffar. Jónasdóttir ställer denna kärlekskraft till dagens 
samhällsproduktion och menar att kapitalet räknar med denna kraft inom 
den serviceproduktion som växer fram i motsats till en traditionell 
industriproduktion. Med detta förvandlas kärlekskraft till en produktions-
faktor att räkna med. Jónasdóttir påpekar det faktum att en service-
produktion bygger på människors sociala samarbete. Därmed säkras också 
ett mervärde. Den samverkan som Altvater (1976) påpekar ovan och som 
säkrar en ”gratisproduktion” genom just samverkandets mervärde synliggör 
också Jónasdottir inom området kärlekskraft. Det som tidigare tillhört 
familjen räknas nu med i en kapitalistisk produktionsprocess som mervärde 



 204

vilket Jónasdóttir varnar för. Gruppens val innebär att området kärlekskraft 
och dess socialitet skall läggas till gruppens kvalifikationsstruktur. Min 
analys visar hur gruppen värdesätter denna kärlekskraft och socialitet. Med 
stöd av analysverktygen av Althusser (1976) och Jónasdottir (2002) visar 
minnena dels hur olika ideologier säkrar underordning och en hierarkisk 
ordning inom och mellan ideologier dels hur gruppen genom igenkännande 
och erkännande konstituerar en ideologisk realitet av en mänsklig aktivitet i 
form av kärlekskraft som produktion inom området specialpedagogik. Att 
kapitalets tillväxt är beroende av kärlekskraft genom den framväxande 
serviceproduktionen innebär att gruppens produktion av kärlekskraft som 
del av en kvalifikationsstruktur av nödvändighet behöver granskas kritiskt 
och medvetandegöras.  
 

Motkraft 
En kritisk granskning av kärlekskraft som en produktionsfaktor i den 
ekonomiska arbetsprocessen behöver ställas till oss själva i egenskap av 
löntagare. Ovan beskriver jag gruppens igenkännande och erkännande av 
en kärlekspraktikernas socialitet (Jónasdóttir, 2002). Gruppen beskriver 
detta med exempel från familj och arbete. I avsnittet ”Motstånd mot 
definition” beskrivs outtalade förväntningar inom familjen på dessa sociala 
kärlekskrafter. Det är förväntningar på traditionella könsmönster i form av 
att erkännas som flicka och kvinna i ett sammanhang av bröder och en 
ensanstående mamma. Det motstånd som en av oss återger bearbetar 
gruppen. Med livshistorieminnen som stöd problematiserar vi minnet 
utifrån dagens blick. Detta analysarbete menar jag kan ligga till grund för 
att tolka när och hur motstånd uppstår. I detta fall beskrivs ett motstånd till 
att som enda syster i en syskonskara självklart tillskrivas arbetet till att 
utöva förväntade aktiviteter av kärlekskrafter. Också som liten flicka fanns 
minnen av motstånd till att leva upp till att utöva särskilda flickaktiviteter. 
Det innebär att två aspekter av motstånd synliggörs, dels motstånd att utöva 
förväntade aktiviteter av kärlekskrafter dels utöva särskilda flicksysslor 
som t ex att brodera.  

Med stöd av Jónasdóttir (2002) och Althusser (1976) kan vi visa vikten 
av att medvetandegöra och därmed synliggöra upplevda motstånd från 
familjesituationer för att föra över en sådan kritisk granskning också till 
gruppens profession i arbetslivet. Althusser vägleder oss samtidigt om 
vetskapen om närvaron av ett unikt och absolut Subjekt som verkar i 
flickans omgivning och som hon försöker göra sig ”fri” ifrån. Gruppens 
arbete med livshistorieminnen gjorde det möjligt att med gemensamma 
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krafter formulera denna självkritik av misskännande. Vad jag lägger till 
som vägledning är gruppens synliggörande av denna kärlekskraft och 
möjligheten att mobilisera kritiskt granskande medvetenhet av området 
social kärlekskraft som mervärde inom ramen för ett specialpedagogiskt 
uppdrag. Ett område som tenderar att utnyttjas och kontrolleras av sam-
hällets reproduktion av produktionsförhållandena (Jónasdóttir, 2002). 
 

Igenkännande föregår erkännande  
Vikten av att synliggöra motstånd och hinder gör det möjligt att försöka 
beskriva, förklara och förstå gruppens olika erfarenheter av temat kön. I 
avsnittet ”Motstånd och förväntningar” synliggör gruppen subjektets kraft 
och dess beroende av såväl relationen Subjekt – subjekt, subjekt – subjekt 
som subjekt – Subjekt (Althusser, 1976). Gruppens minnen från livs-
historien berättar om starka sociala och kulturella igenkännande 
mekanismer som hos vissa i gruppen skapar motstånd och brott mot det 
erkännande som innebär att som subjekt uppfatta vad man är och handla 
därefter. Minnena visar med stöd av erfarenheter av familjesituationer hur 
kärlek som mänsklig aktivitet får en samhällsteoretisk innebörd dels genom 
”barnavlingen” dels genom ett pågående givande och tagande av 
kärlekskraft inom olika institutioner och dess maktstrukturer. Med detta 
menar jag att minnena beskriver det särskilt mänskliga som innebär 
relationen mellan människor inom institutionen familj, mellan familjer och 
det samhällssystem familjen tillhör. Det innebär enligt Jónasdóttir att kärlek 
som mänsklig aktivitet materialiseras i dagens serviceproduktion. Minnena 
beskriver en sådan materiallitet genom formuleringar av människors 
beroende av varandra och samtidigt behovet att fatta beslut om uppbrott 
och oberoende. Med dessa exempel kan vi ana betydelsen av och tyngden i 
denna kraft. Jónasdóttir beskriver den som en socialitet som har 
”världsskapande kapaciteter”. Med ovan framskrivna analys menar jag att 
denna kärlekspraktikernas socialitet också tillhör och aktiveras i gruppens 
kvalifikationsstruktur som specialpedagoger. En kraft som aktiverar en 
mänsklig aktivitet av kärlek som inte går förutbestämma men som 
marknadens service- och tjänsteproduktion räknar med som mervärde. 
Igenkännandets mekanismer kan utifrån gruppens formuleringar och 
framskrivningar förstås som subjektets möjlighet till kraft att både 
mobilisera kärlek, motstånd och brott inom ramen för en förskola och skola 
för alla.  
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10. Sammanfattande slutdiskussion 
 
 
Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken har 
stått i fokus för denna studie av tre skäl. Det ena utgörs av den bakgrund 
barn- och skolbarnsomsorgen har i att möta skolans verksamhet och 
bedriva ett gemensamt pedagogiskt arbete. Det andra skälet är förskole- och 
fritidspedagogikens frånvaro inom kunskapsområdet specialpedagogik. 
Ytterligare ett skäl har varit att synliggöra hur en grupp med deltagare av 
praktiker och forskare strävar att koppla samman praktik och teori med stöd 
av livshistoriearbete, iakttagelser från gruppens verksamheter och 
anknytning till adekvat litteratur och teorier. Studiens övergripande syfte 
var att beskriva och söka förklaringar till förskole- och fritidspedagogikens 
betydelse för specialpedagogiken. Utifrån gruppens process och kontinuer-
liga reflektionsarbete formulerade jag ett fördjupat syfte. Mitt eget 
kvalitativa analysarbete av gruppens innehåll formulerade tre slutgiltiga 
temaområden: syn på kunskap, människa och samhälle, specialpedagogik 
som organisation, verksamhet och innehåll samt perspektivet kön. Ett 
deskriptivt syfte var därför att öka kunskapen om hur en grupp av 
förskollärare och fritidspedagog problematiserar dessa värdegrunds-
områden och teman samt gruppens implementering av en special-
pedagogisk yrkespraktik. Gruppens förankring i ett samhällsuppdrag och 
dess styrning av politiska och ideologiska direktiv resulterade i ett 
analytiskt syfte med avsikt att belysa gruppens innehåll i ett samhälls-
kritiskt perspektiv. Hur beskriver och förklarar gruppen en 
specialpedagogisk yrkespraktik utifrån sin grund i förskole- och fritids-
pedagogiken? Vilken kvalifikationsstruktur framkommer? Vilka särskilda 
svårigheter och hinder synliggjorde och problematiserade den 
samhällskritiska analysen? Innan jag går vidare och diskuterar gruppens 
resultat granskar jag arbetet med en deltagarorienterad forskningsansats. 
 

Uppfyller avhandlingen kravet på en deltagarorienterad studie?  
 
”Hur kan det här utforskas?” och ”Vad kan jag uttala mig om?” är två 
frågor som Karin Widerberg (2002) framhåller bör vägleda såväl 
kvantitativ som kvalitativ forskning. I den här avhandlingen har vårt arbete 
inspirerats av den deltagarorienterade forskningens möjligheter och 
svårigheter. En deltagarorienterad studie tar sin utgångspunkt från den 
kvalitativa forskningen. Jag diskuterar vår grupps arbete utifrån de 
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särskilda svårigheter och möjligheter som kvalitativ forskning innebär, 
etikens och analysens röda tråd och vad arbetet givit för lärdomar såväl för 
övriga deltagare i gruppen som för mig själv. Dessutom diskuterar jag vad 
det betytt för arbetet att det varit upplagt som en deltagarorienterad studie. 
(Forsberg & Starrin, 1997; Herr & Anderson, 2005; Holmstrand, 2006; 
Reason & Bradbury, 2001).  
 
Hur kan det här utforskas?  
Inledningsvis frågade vi oss hur förskole- och fritidspedagogikens 
betydelse för specialpedagogiken skulle kunna utforskas? Jag ställde i ett 
tidigt skede den frågan till vår grupp. DELTA-utbildningens 
deltagarorienterade ansats präglade oss tidigt. Utbildningens arbete med 
livshistorier, verksamhetsanknytningen och olika teoretiska tillskott i 
kombination med mitt eget intresse för kvalitativ forskning gjorde valet av 
en deltagarorienterad ansats naturligt. Widerberg framhåller vikten av att 
hitta adekvata angreppssätt och metoder för problemfrågan. För mig och 
gruppen har det inneburit att både treva sig fram och ta ett steg i taget inom 
denna ansats. Det är också något som karaktäriserar den kvalitativa 
forskningen. Teori och metod är avhängiga varandra i forskningsprocessen: 
 

Teori och metod hänger ihop och bör hänga ihop – och man kan få dem att 
hänga ihop genom att kontinuerligt förhålla sig till denna koppling under 
hela forskningsprocessen. (Widerberg, 2002, s 187) 

 
Det finns inga givna recept eller modeller inom varken den kvalitativa eller 
den deltagarorienterade forskningen. Det ankommer på varje forsknings-
situation att avgöra hur teorier och metoder kan användas och utvecklas i 
förhållande till innehållet och den aktuella situationen. Den deltagar-
orienterade forskningens centrala utgångspunkt är en grupp deltagare och 
den dialog som avser att producera kunskap och handling som är direkt 
användbar för gruppen (Holmstrand, 2006). I mitt fall innebar det att jag 
tidigt ställde mig frågan, hur deltagarorienterad forskning görs i praktiken? 
I gruppen tog vi del av frågan och diskuterade den. Forskningsinriktningen 
ställde krav på deltagarnas aktivitet vilket alla anammade. Deltagarna 
utvecklades till att bli en medforskargrupp med deltagare som bland annat 
tog ansvar för att välja ut bidrag från de samtalsintervjuer vi genomförde. 
Bidragen var underlaget för våra samtalsträffar under utbildningstiden. 
Bidragen och samtalsträffarnas diskussioner utgjorde våra egna data. 
Deltagarnas frågor stod i fokus. Bidragen utgjordes även av en mängd 
information och beskrivningar av deltagarnas egna verksamheter. Det var 
mycket inspirerande. Iakttagelser och berättelser från minnesarbete och de 
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egna verksamheterna gav oss formulerade bilder av ett innehåll som 
beskrev deltagarnas vardag vilket också är centralt för en deltagarorienterad 
forskning. Med deltagarnas egna bidrag från intervjuerna blev också 
språket nära och okomplicerat: 

 
Centralt i deltagarbaserad forskning är att de berördas intressen och 
problem sådana som de själva definierar dem ligger till grund för 
utformningen och genomförandet av forskningsprocess. Deltagandet är inte 
minst en läroprocess, dvs., det syftar till att deltagarna ska förstå och 
bearbeta den information som samlas in. Deltagarbaserad forskning kräver 
därför en form för kunskapsproduktion som vanligt folk kan delta i – en 
form där de inte ställs utanför på grund av språkbruk och komplicerade 
tekniker. (Forsberg & Starrin, 1997) 

 
Ett utmärkande drag är den idealt framställda utjämnade relationen mellan 
forskare och medforskare. Vid våra intervjuer och träffar under 
utbildningstiden försökte jag hålla mig lyssnande. Deltagarna var 
specialister på sin verklighet och det var den jag var nyfiken på att få 
formulerad. Jag förberedde våra träffar med bandspelare och utskrivet 
material. Jag inledde våra träffar med en kort återblick av den tidigare 
träffen. Min roll som deltagarorienterad forskare var i sin linda och jag 
försökte medvetandegöra detta i gruppen genom att poängtera vikten av att 
deltagarnas egna bidrag utgjorde stommen för våra samtal. Inom den 
deltagarorienterade forskningen betyder denna grad av deltagande något 
alldeles särskilt. Deltagarna kan vara involverade olika mycket under en 
forskningsprocess. I den här studien har vi fört ett kontinuerligt analys-
samtal både vid träffarna och under intervjusamtalen. Med analys menar 
jag att vi vänt och vridit på olika begrepp som deltagarna sett som 
angelägna. 

Våra upprepade samtalsträffar över tid gjorde det möjligt att återkomma, 
granska och tillföra andra ingångar till de sammanhang, relationer och 
situationer vi diskuterat. Graden av deltagande i en deltagarorienterad 
forskningsprocess kan diskuteras. Olika uppfattningar talar om olika 
stränghet och grader av deltagares aktivitet under hela processen. Forsberg 
och Starrin (1997) redovisar med stöd av deltagarorienterade forskare (Jfr 
Rubin De Celis i Fals-Borda, 1981) fem olika grader av deltagande. Den 
strängaste formen innebär att deltagarna ges möjlighet att både följa och ta 
ansvar för processens vetenskapliga krav om t ex, ”noggrannhet och solid 
dokumentation”(s 43). Ett mildare och rimligare krav riktar uppmärk-
samheten mot ansatsens maktutjämnande strävan i skapandet av kunskap 
”som innebär någonting mer än att bara vara informerad eller konsulterad” 
(Forsberg & Starrin, 1997, s 43). Det innebär en önskan om att alla kan 
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delta men som är svårt att uppnå i praktiken. Deltagarna blir därför aktiva 
inom olika faser i forskningsprocessen vilket också andra forskare i 
området erfarit (Reason & Bradbury, 2001). I denna studie har så gott som 
samtliga deltagit i samtalen fram till att vårt gemensamma arbete 
avslutades, 2003. Den avslutande sammanställningen och analysen står jag 
själv för.   

 
Vad kan man uttala sig om? 
Vi har utformat forskningsprocessen tillsammans under och efter 
utbildningstiden. Det fanns ingen uppgjord plan från början. Mina och 
gruppens beslut under arbetet grundade sig på de etiska förhållningssätt 
som en deltagarorienterad ansats innebär.24 Det jag beslutade om var 
antalet intervjusamtal och det som skedde under den avslutande analysen 
mellan åren 2003 till 2007. Vi beslutade tillsammans om hur ofta vi kunde 
träffas för våra samtal i gruppen. Efter utbildningens slut stod den nya 
specialpedagogiska yrkespraktiken i centrum för samtalen. Jag upplevde att 
våra roller blev tydligare när deltagarna kom ut i sin yrkespraktik. Vårt 
samtal kretsade kring den nya yrkesrollen och jag själv förstod att jag var 
på väg till en annan roll, forskarens. Tydligheten uppstod från praktiken. 
Gruppens konkreta pedagogiska vardag blev allt tydligare. Genom det blev 
våra roller mer olika än under utbildningstiden. Jag upplevde det 
stimulerande att vi hade olika kunskaper att bidra med. Under 
utbildningstiden var vi i ett gemensamt sammanhang. Vi trevade oss 
osäkert fram i ett sammanhang som var nytt för oss alla i gruppen. 
Osäkerheten är också ett av den kvalitativa forskningens kännetecken och 
samtidigt dess möjlighet (Widerberg, 2002). Samtidigt beskriver kanske 
övergången efter utbildningstiden ett skede då vi började fläta samman 
deltagarnas olika potentialer. Deltagarna beskrev sina nya special-
pedagogiska yrkessammanhang. Frågorna var många och lyssnandet var 
intensivt från hela gruppen. Det blev tydligt att deltagarna ägde 
samtalsrummet genom den specialpedagogiska yrkespraktik som 
formulerades höstterminen 2001.  

Jag analyserade vårt totala arbete och presenterade temat ”tystnad” för 
gruppen. Övriga i gruppen samlade iakttagelser från verksamheterna. Vi 
hade olika uppgifter men med ett gemensamt intresse att undersöka både 
verksamhetens frågor och bakomliggande förklaringsmönster. Det innebär 
att relationerna i gruppen blev annorlunda efter utbildningen: 
 

                                              
24 se kapitel 2. En deltagarorienterad forskningsansats  
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Forskarens intresse och inflytande är likställt med övriga deltagares. Men 
hans uppgifter är ändå annorlunda, framgår det. (Holmer, 1993, s 151) 
 

Forskarens ”annorlunda uppgifter” som hänvisas till i citatet är ett 
pågående huvudbry för såväl kvalitativa som deltagarorienterade forskare. 
Widerberg beskriver svårigheterna och den risken att som kvalitativ 
forskare låta sig förledas av en positivistisk grundsyn som genomsyrar ”så 
gott som all metodundervisning” (s 188). Detta upplevde jag särskilt 
påtagligt hösten 2001 i sammanställningen av gruppens intervjuer och 
träffsamtal. Jag ville återföra den tystnad jag tolkat att gruppen formulerat i 
olika beskrivna sammanhang från verksamheterna. Valet innebar att vi 
ägnade våren 2002 till att återigen reflektera över minnen från både 
uppväxt, utbildningstid och den tidigare yrkespraktiken. Jag funderade över 
om valet var ett uttryck för att jag upplevde ”ett måste” att som forskare 
återföra något från processen vi genomlevt. Samtidigt var min upplevelse 
från analysen stark. I kapitlet ”Vår process” återger jag bakgrunden. Det 
uppstår många val i den kvalitativa forskningen.  

Jag diskuterade valet av temat med gruppen. Men jag kunde ha öppnat 
upp för en mer forskningsmetodisk diskussion. Det hade kanske stimulerat 
gruppen att mer aktivt och medvetet ta del av både mina och sina egna 
reflektioner över forskningsprocessen och hur vi skulle gå vidare. Nu antog 
gruppen min motivering om temat utifrån hur jag analyserat vårt totala 
arbete under utbildningstiden. Jag ville använda gruppens möjlighet till 
reflektion för att återigen granska vad vi sagt och poängterat som viktiga 
bidrag. I den meningen sökte jag gruppens stöd i att utgå från det gamla för 
att se något nytt och ge det en ny förståelse. I detta skede förtydligade jag 
återigen för gruppen mina teoretiska föreställningar som också uttryckte 
betydelsen av erfarenheter (Haug, 1984; 1987; Smith, 1987; Widerberg, 
1995). Ny förståelse utmärker kvalitativ forskning, enligt Widerberg (2002) 
och jag ville ha med vår grupp i denna förståelsevända: 

 
Men det som utmärker god kvalitativ forskning är att den ger en ny 
förståelse. Vi ser något nytt i det gamla eller som vi tidigare inte sett. (s 
188) 

 
Vårt arbete blev fruktbart i den meningen att vi lyckades fördjupa och 
bredda det vi tidigare behandlat. Bakomliggande attityder och 
föreställningar, det motsägelsefulla och fördomar blev möjligt att 
formulera, utmana och granska. Kanske fick vi därmed ytterligare en 
möjlighet att sätta ner foten i gruppens grundpraktik.  
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Ett annat val kunde ha varit att fortsätt rikta uppmärksamheten på enbart 
verksamheten och den nya specialpedagogiska yrkesrollen. Ett sådant 
arbete hade också varit värdefullt för gruppen. Nu fick vi med stöd av mina 
redovisade teorigrunder för gruppen landa i deltagarnas bakgrunder, något 
som jag tror bidrog till att formulera såväl deltagarnas drivkrafter som 
näring för handling. Vi förenade minnesbilder och den dagsaktuella 
yrkespraktiken. Det genererade tankar om syn på kunskap, människa och 
samhällsstrukturer i förhållande till specialpedagogik som organisation, 
verksamhet och innehåll samt frågor om perspektivet kön. Utifrån en 
deltagarorienterad forskningsansats tydliggjorde vi hur en typ av 
gemensamt analysarbete kan gå till. Det innebar att vi använde vårt eget 
material av intervju- och träffcitat, iakttagelser från verksamheterna samt 
teoristöd som analytiska redskap och inte som tekniker. Gruppens 
sammantagna arbete under forskningsprocessen förenat med denna 
ytterligare analysvända berikade vår möjlighet till att problematisera 
situationer av temat ”tystnad”. Widerberg (2002) poängterar hur kvalitativ 
metod kan bli synonymt med kvalitativ analys: 

 
När vi uppfattar metoder som analytiska redskap och inte som tekniker får 
analysen den plats som den kan och bör ha i kvalitativ forskning. Kvalitativ 
metod blir då synonymt med kvalitativ analys. (s 190) 

 
Analysen utgör en röd tråd genom den kvalitativa forskningsprocessen så 
också det etiska perspektivet. En deltagarorienterad studie berikar och 
skapar möjligheten att fatta modet att våga följa en process och dess 
innehåll. Jag vill påstå att den tillit och det förtroende som kan 
åstadkommas i en grupp stärker ambitionen att våga lita till gruppens 
potential och utveckling.  Med övertänkta val både som forskare och som 
grupp utgör gruppens hela samlade bearbetning mellan 1999-2007 en teori- 
och metodutveckling av ämnesområdet förskole- och fritidspedagogikens 
betydelse för specialpedagogiken. En vetenskaplig styrka i ansatsen är att 
den kan undvika ytliga tolkningar och i stället sporra till och utmana 
samtliga deltagare att bidra med all den klokhet vi alla bär på. Forsberg och 
Starrin (1997) hänvisar till William Foot Whyte som också framhåller 
ansatsens syn på validitet: 
 

En styrka med deltagarorienterade ansatser till skillnad från konventionell 
metodologi är att de förra skyddar mot många av de misstag som 
konventionella forskare lätt riskerar att göra som t. ex. förhastade slutsatser, 
förenklade tolkningar, naiva rekommendationer. I traditionell forskning 
uppmuntras inte de beforskade – såsom är fallet i deltagarbaserade ansatser 
– att komma med kloka synpunkter, bedömningar och tolkningar av 
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insamlade data. Validitetsbegreppet i traditionell social forskning har också 
kritiserats för att den alltför mycket betonar tekniskt metodologiska frågor 
på bekostnad av teoriutveckling. (s 47) 

 
Validiteten i deltagarorienterad forskning är ständigt närvarande genom alla 
dess faser. Ansatsens grund i, och pågående, dialog innebär att gynna 
behovet av närhet och deltagarnas samlade kompetens.  

Mitt avslutande analysarbete stod jag själv för. Arbetet var inte praktiskt 
möjligt att genomföra tillsammans. Gruppens arbete med att analysera 
livshistorier och de egna verksamheterna under och efter utbildningen 
innebar att vi gjorde erfarenheter av olika val och analysingångar. Det 
berikar ett kvalitativt arbete och det är roligt att tillföra nya perspektiv. Mitt 
analysarbete innebar att ställa arbetet till politiska styrdokument och ta 
vägledning av teorier som jag bedömde kunde utmana och tillföra arbetet 
nya insikter och kunskaper. Jag var nyfiken på gruppens uttalade 
svårigheter och hinder men också möjligheter. Valet av teorivägledning var 
svårt utifrån en etisk synpunkt. Hur väljer jag som deltagarorienterad 
forskare när jag till slut sitter där ensam? Mitt mod att välja låg i den närhet 
och de konkreta bilder jag bar med mig från gruppens arbete, samtidigt som 
jag upprepade gånger gick tillbaka till de utskrivna texterna från intervjuer 
och samtal. Nyfikenheten var en avgörande drivkraft. Stöd för detta hade 
jag i, dels den kvalitativa forskningens möjlighet att använda lusten som 
drivkraft för kreativitet (Widerberg, 1995, 2002) men också forskargruppen 
”Forskning för livslång nyfikenhet” (FLIN) och de samtal vi förde. För att 
komma till ytterligare förståelse av gruppens möte med en skolpraktik och 
samverkan med andra pedagogiska traditioner i den nya specialpedagogiska 
yrkespraktiken valde jag några samhällskritiska perspektiv av utbildnings-
sociologi, utbildningsekonomi, filosofi och feministisk historiematerialism. 
Jag vill poängtera att valen växte fram under analysarbetet. Det ena gav det 
andra vilket inte är så konstigt då de olika perspektiven tar sin grund i 
texter av Bourdieu, Altvater och Althusser och Marx. Texterna jag valde 
behandlar alla utbildning men utifrån olika kritiska perspektiv. 
Tillsammans med genomgång av styrdokument och relevant forskning blev 
det möjligt att göra några olika analyser som också berikade varandra. 
Mina val under arbetet utgick från den slutgiltiga temasammanställningen 
jag gjorde av gruppens arbete. Det var roligt och jag blev flera gånger 
överraskad hur de olika perspektiven tillförde gruppens arbete om inte 
något nytt så i alla fall ord för en verklighet som jag tolkade att vi vänt och 
vridit på.  Kanske det nya ligger i att förskole- och fritidspedagogikens 
betydelse för specialpedagogiken har blivit formulerat utifrån just dessa 
premisser och sammanhang. Deltagarnas frivilliga deltagande, påtagliga 
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intresse och engagemang i frågorna vi diskuterat har utgjort stommen för 
denna studie. Utan det hade jag inte haft någon drivkraft till den avslutande 
analysen. Sammantaget kan studiens ses som ett exempel på en 
deltagarorienterad läroprocess med ett ämnesinnehåll som vidgat 
förståelsen för barn i behov av särskilt stöd ur ett utbildningskritiskt 
samhällsperspektiv.  

Men denna genomgång av gruppens olika ställningstagande diskuterar 
jag nedan två begrepp som vuxit fram från analyserna av de slutgiltiga 
temana som kom att beskriva gruppens arbete.  
 
 

Igenkännande och motkraft 
 

Präglingens konsekvenser och orienteringsfokus 
Gruppens prägling av en barnsyn och innehavare av ett samhällsuppdrag 
inom ideologin en förskola och skola för alla innebär att i sin yrkes-
profession fungera som orienteringsfokus för barn, elever och föräldrar 
(Althusser, 1976). Gruppen har därmed tolkningsföreträde på att erkänna de 
barn och familjer som bedöms känna igen sig inom ideologin en skola för 
alla. Samtidigt har gruppen också ett tolkningsföreträde att inte erkänna 
barn och elever samt familjer som inte bedöms känna igen sig i ideologin. 
Det innebär att gruppens prägling och blindhet för kulturöverföring och 
social sortering i verksamheterna kan förstås och medvetandegöras med 
teorin om symboliskt våld. Vi är själva medskapare till en materiell 
verklighet som skapar ideologin och som ideologin själv är beroende av. 
Det är inom dessa mekanismer som igenkännande och misskännande visar 
sig.  

Detta kan också förstås med stöd av Nancy Frasers (2003) statusmodell. 
Fraser argumenterar för en erkännandets politik som inte är identitets-
baserad och ställer ett vidgat krav som poängterar ”kvinnor som fullvärdiga 
deltagare i den sociala interaktionen” (s 241). Jag tar stöd i modellen utifrån 
Frasers argument om dess giltighet för underordning längs också andra 
axlar som t ex ras, sexualitet, etnicitet mm. I detta sammanhang resonerar 
jag utifrån perspektivet kön som innefattande både män och kvinnor. 
Medvetenheten ovan om dolda sociala relationer blir med Frasers 
statusmodell ställt i ett androcentriskt perspektiv. För gruppens arbete 
innebär det att i denna analys också synliggöra kravet på ett ständigt 
närvarande behov att formulera perspektivet kön och dess verkningar av 
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underordning i vardagen. Fraser framhåller det väsentliga i att se 
statusmodellen som norm och med det ett krav på ett deltagande på lika 
villkor. Med denna norm som inkluderar olika perspektiv som kan 
analyseras i ett mångfaldigt samhälle är det ett faktum att 
omfördelningspolitik och erkännandepolitik skall granskas samtidigt 
genom samma lins, framhåller Fraser. Vår grupps prägling av den 
redovisade barnsynen och deltagarnas betydelse som unika och absoluta 
Subjekt innebär med Frasers statusmodell ett krav på självkritisk 
granskning med avsikt att dels erhålla denna medvetenhet dels för att 
mobilisera motkraft till att avinstitutionalisera androcentriska värde-
mönster. De hierarkiska ordningar som gruppen problematiserat inom de 
institutioner gruppen representerar bygger på ett patriarkalt system. Fraser 
poängterar hur misskännanden i ett statusperspektiv som innebär en 
standard om ett deltagande på lika villkor är en allvarlig kränkning av den 
demokratiska rättvisan. Fraser diskuterar erkännandets mekanismer och 
menar att kravet på erkännande innebär att visa på och beskriva 
underordning med avsikt att häva densamma. I gruppens arbete visar vi hur 
också igenkännandet närvarar i Frasers lins som riktar blicken mot 
omfördelningens och erkännandets politik.  
 

Igenkännandet föregår erkännandet 
Utifrån sin bakgrund konstituerar gruppen en specialpedagogisk 

kvalifikationsstruktur av igenkännande och motkraft samt en förklaring av 
den dolda samhällsordningens strukturer. En konsekvens av analysen 
påvisar också barns och elevers behov av igenkännande inom ideologin om 
en skola för alla. Barns och elevers likhet och olikhet utgör kunskapskällan 
för medvetenheten att som unikt och absolut Subjekt erkänna dessa 
verkligheter. Det betyder att barns och elevers omgivning i egenskap av 
Subjekt materialiserar möjligheter eller hinder för att utgå från barns och 
elevers verkligheter. Det innebär att igenkännandet föregår erkännandet. 
Detta kan ses som en analytisk skillnad. I praktiken vävs ingångarna 
samman vilket också betyder att ett dilemma-perspektiv kontinuerligt 
närvarar på flera nivåer inom skolans institutioner. Den specialpedagogiska 
forskningen formulerar behovet att studera perspektivet i en verksamhets-
anknuten forskning som systematiskt beskriver svårigheter och hinder inom 
skolans alla nivåer, den nationella, kommunen och skolnivån (Egelund, 
m.fl., 2006). Den specialpedagogiska forskningen är mer inriktad mot en 
objektivistisk forskning än en subjektivistisk. Det betyder att den policy 
som framställs i politiska styrdokument av en integrerad och mångfaldig 



 215

skola inte stämmer överens med forskningsinriktningen (Haug & Tøssebro, 
1998)  

Omgivningens medvetenhet av barns och elevers behov för lärande-
situationer äventyras idag genom de senare årtiondenas politiska 
policyförskjutning från en måltolkande verksamhet till en kriteriestyrd. 
Detta innebär, betonar Forsberg och Wallin (2006) en skola med en 
centraliserad resultatstyrning där målen tolkas centralt. En central tolkning 
av kriterier innebär att ett subjektivt urval styr ett ”universum av 
tolkningar” (s 178). Gruppens värnande om det olika och annorlunda barnet 
och dess deltagande på lika villkor blir i detta perspektiv svårt att inlemma i 
en skolvärld med förutsägbara kriterier. Den målstyrning som åttiotalets 
decentralisering syftade till och som avhandlingen beskriver innebar en 
viktig moralisk innebörd som också författarna lyfter fram. 
Socialtjänstlagens och skollagens mål- och ramparagrafer betonade skiftet 
från centralstyrning till en lokalförankring med deltagande och inflytande 
för samhällets alla medborgare som några av huvudorden. Med centralt 
tolkade målkriterier begränsas lärarens autonomi vilket direkt påverkar 
möjligheten för utrymme att utifrån en individualiserad undervisning tolka 
och värdera läroplanens mål. Barns och elevers möjlighet till igenkännande 
i en skola för alla kan utifrån denna tendens och med stöd av Fraser med 
krav på deltagande på lika villkor inom våra samhällsinstitutioner 
ytterligare ifrågasättas. Forsberg och Wallin (2006) problematiserar 
utvecklingen från en målstyrning som öppnar upp för tolkningar till en 
kriteriestyrd sluten verksamhet som inskränker möjligheterna att utgå från 
en undervisningspraktik som tar sin grund i barns och elevers intressen och 
olikheter: 
 

Därmed minskar möjligheten för lärare (skolpersonal) att ta individuella 
hänsyn till elevernas olikheter och skiftande intressen och göra skolan till en 
spännande resa för alla elever.”(s 179) 

 
I regeringens utredning för framtidens förskola, fritidshem och skola är det 
tydligheten som står i fokus. Tydligare mål ska skrivas fram för såväl 
skolan som förskolan. Om detta skriver utredaren för utredningen 
”Tydligare mål och kunskapskrav i grundskolan” (2007): 
 

Den vaga styrningen av förskoleklassen och fritidshemmet i Lpo 94 är 
uppenbar och även om det inte ligger i mitt uppdrag att gå in på 
innehållsliga förändringar i läroplanen vill jag peka på behovet av 
förändringar. Det finns skäl att i ett revideringsarbete av läroplanen även 
bedöma behovet av att ha särskilda skrivningar som gör förskoleklassen 
respektive fritidshemmets uppdrag, syfte och innehåll tydligare. En sådan 
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förändring kan också ge bättre möjligheter än i dag att utvärdera 
verksamheternas kvalitet och resultat. (s 309) 

Serviceuppdrag med näring av igenkännande och motkraft 
Gruppen synliggör igenkännandets och erkännandets mekanismer av 
underordning som grund för en hierarkisk ordning. Gruppen producerar 
erfarenheter av gemenskap och samarbete i form av en kärlekskraft som 
mänsklig aktivitet som ställer krav på en kritisk medveten granskning av 
vilka intressen och på vems villkor denna kraft används. Gruppens 
kvalifikationsstruktur beskriver ett serviceuppdrag med näring i igen-
kännande och motkraft.  
 

Gruppens kvalifikationsstruktur är underordnad den borgerliga ideologi 
som styrs av en härskande klass inom såväl den repressiva som den 
ideologiska statsapparaten (Althusser, 1976). De tendenser Forsberg och 
Wallin (2006) redogör för i ett läroplansteoretiskt perspektiv tydliggör 
denna starka ideologipåverkan och dess konsekvenser inom samhällets 
utbildningsinstitutioner. Läroplanernas stöd i vetenskapen och framskrivna 
syn på kunskap, människa och samhälle påverkar olika professioners och 
intressens sätt att bedöma och beskriva barns och elevers behov (Hellblom-
Thibblin, (2004); Hjörne, 2004; Ekström, 2004). De tendenser av 
inspektioner, kvalitetsredovisningar, nationella prov och kriterierelaterade 
betyg och hur de används menar författarna urholkar den moraliska 
relationen till eleverna. Läroplansskrivningarna (Lpo 94; Lpfö 98) 
beskriver det gemensamma uppdrag som lärare, barn och elever 
tillsammans har att utföra. Det är ett uppdrag som innebar att verka som 
medkonstruktörer och utveckla ett dynamiskt kunskapsmöte av färdigheter, 
förtrogenhet, fakta och förståelse, flerfaldiga kunskapsformer samt 
stimulera till reflektion och kommunikation. Detta arbete bygger på 
ömsesidighet, tillit och ansvar genom läroplanernas skrivningar om detta 
gemensamma arbete: 
 

Detta utesluter att skolan definierar sitt uppdrag i termer av poäng, tävling, 
jämförelser mot fastställda gränser eller entydiga kriterier på kvalitet i 
verksamheten. Den självförståelse som detta medverkar till blir antingen 
den som bär upp nästa generations teknokrater – för dem som lever upp till 
givna standards – eller den marginaliserades upplevelse av utanförskap.” 
(Forsberg & Wallin, 2006) 

 
För gruppens specialpedagogiska kvalifikationsstruktur kan detta diskuteras 
utifrån olika perspektiv vilket jag diskuterar i avhandlingens avslutande 
kommentarer. 
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Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för 
specialpedagogiken 
 

Insikter genom vår grupps arbete   
Med bakgrund av gruppens politiska och pedagogiska historik och 
specialpedagogikens politiska och pedagogiska historia samt den ovan 
beskrivna samlade kvalifikationsstrukturen tolkar jag gruppens uppdrag 
som en service- och tjänstekvalifikation med kunskaper och färdigheter att 
kritiskt granska specialpedagogiska behov på olika nivåer inom 
utbildnings- och vårdinstitutioner. Det innebär att gruppen med stöd av 
verktyg som kartläggningsarbeten, samtal, utvecklingsarbeten och 
uppföljning medvetet ställer framtaget innehåll till värdegrundsfrågor om 
syn på kunskap, människa och samhälle. Men gruppens arbete visar också 
något annat. Den tidigare beskrivningen av svårigheter och hinder att möta 
skolans ideologi i en underordnad ställning kvarstår till viss del i det nya 
uppdraget men beskriver viktiga skillnader. Gruppen aktiverar ”på egen 
hand” och med en ”fri” vilja (Althusser, 1976) subjektrelationer och 
handlingskraft. Trots en ”dubbel” underordning dels utifrån det unika och 
absoluta Subjektet om en skola för alla dels i förhållande till den upplevda 
underordningen att som förskollärare och fritidspedagog agera inom skolan 
konstituerar gruppen igenkännande värden och motkraft. Jag menar att 
gruppens grund i förskolepedagogiken och fritidspedagogiken utgör en 
betydelse för specialpedagogiken i dess möte med skolan. Det innebär en 
blindhet för en underordning och för det kapitalistiska samhällets 
utsortering genom reproduktion av produktionsförhållanden. Gruppens 
skuggade blick för utsorteringens konsekvenser gjorde det möjligt att agera 
med motkrafter för något gruppen inte tog för givet genom en annan 
yrkesbakgrund än lärarbakgrunden. I den meningen tolkar jag gruppens 
kvalifikationsstruktur som dels ett service- och tjänsteuppdrag med ett 
produktionskrav från ett sorterande kapitalistiskt samhälle men också som 
en bildning för gruppen själv om densamma. Den smärtsamma insikten att 
synliggöra gruppens egen del i en öppen och dold sortering innebär med 
stöd av en kulturanalys av symboliskt våld en ökad medvetenhet och blick 
för hur olika intressen bygger icke-synliga maktstrukturer. Denna insikt 
bidrar till gruppens kvalifikationsstruktur av hur också gruppens produktion 
av kärlek som mänsklig aktivitet i sitt uppdrag som specialpedagoger 
riskerar att utnyttjas och kontrolleras inom ett service- och tjänsteuppdrag. 
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Innebär de nya arbetsuppgifterna en kvalifikation eller 
en dekvalifikation? 
 

Två perspektiv 

1. Förstärkt blindhet som skuggar sorteringsmekanismer 
Med en omedvetenhet om den tidigare yrkespraktikens ”dolda” förankring i 
särskilda intressens behov synliggörs inte bakomliggande makt- och 
styrningsmekanismer och dess avsikter i specialpedagogernas dagliga 
arbete. Det innebär att en medvetenhet om kulturöverföring och därmed 
reproduktion av samhällets produktionsförhållanden inte tas med som en 
kunskap i det nya uppdraget som specialpedagog. Det betyder att gruppen 
med sin tidigare yrkesförankring tar sig an skolans område med en 
förblindad ambition att bidra till en skola för alla med en övertygelse om att 
barn, elever och familjer vistas där på sina egna villkor och utifrån egna 
intressen. Det torde förstärka den dolda läroplanens verkningar genom att 
som förskollärare och fritidspedagog i sin profession som specialpedagog i 
samverkanssituationer och i kvalificerade samtal inte problematisera vilka 
intressen som påverkar och närvarar och på vems villkor detta sker. Det 
innebär att hur dessa intressen sammanfaller med institutionernas del i det 
pågående samhällets produktionsförhållanden och arbetsdelning inte 
synliggörs. En sådan omedvetenhet inkluderar också ett okritiskt för-
hållande till den egna professionstillhörigheten, dess egna intressen och 
uppkomst.  

Med denna ingång i den nya yrkespraktiken som specialpedagoger sker 
snarare en förstärkning av den tidigare yrkespraktikens omedvetenhet om i 
vems eller vilkas intressen pedagogiska situationer planeras och genomförs. 
Det innebär samtidigt en professionsmedverkan till ytterligare skymd sikt 
för de barn och familjer som inte har sin tillhörighet i den förgivet tagna 
skolkoden. Rapporter idag visar att utmärkta betyg från högre utbildning 
inte innebär tillträde till arbetsmarknaden för t ex kvinnor med invandrar-
bakgrund. Blir gruppens profession i detta perspektiv en yrkesgrupp som 
förstärker en ”härskande” pedagogik? Det är inte betygen som utgör den 
avgörande betydelsen inom samhällets utbildningsinstitutioner (Lundberg 
et al.1976). I detta perspektiv kan gruppens kvalifikation betraktas som en 
dekvalifikation genom utbildningens brist att problematisera specialpeda-
gogikens område i ett samhällsperspektiv som synliggör deltagarnas praktik 
utifrån de studerandes villkor. Med de ovan redovisade tendenserna av en 
nedmontering av de demokratiska kärnpunkter som decentraliseringen 
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avsåg finns risk att specialpedagoger med bakgrund i den ”naiva 
vetenskapens” förskolepedagogik och fritidspedagogik utan ett samhälls-
kritiskt perspektiv teknifierar de kunskaper och färdigheter samt de 
subjektrelationer som denna grupps kvalifikationsstruktur ger exempel på. 
De verktyg och den betydelse kvalifikationsstrukturen beskriver och som 
manats fram av 1900-talets specialpedagogiska historik som angelägen för 
området riskerar att i stället utnyttjas till kontrollverktyg med avsikt att 
övervaka de framskrivna policydokument som föreskriver ”tydligare” mål 
(SOU, 2007:28). Behövs utbildning för det, var en fråga en av oss ställde 
när det gällde att som fritidspedagog huvudsakligen ägna barns och elevers 
samlade skoldag till att räkna in det stora antalet barn. I den mening 
Altvater (1976) diskuterar utbildningsekonomi talar denna tendens för en 
dekvalifikation av det specialpedagogiska uppdraget. Detta beskriver också 
Forsberg och Wallin och framhåller risken med att observationer och 
bedömning får en överordnad betydelse över det faktiska innehållet: 

 
Om kriterierna för observation och bedömning får funktionen av mål har 
hela frågan om skolans värdegrund teknifierats. (s 175) 

 
Det innebär att det föreligger en risk att det specialpedagogiska uppdragets 
innehåll av kartläggningar, observationer, kvalificerade samtal, dokumenta-
tion, nätverkskontakter, föräldrasamverkan och bedömningar kan teknifi-
seras genom att en överordnad läroplansteoretisk policy skrivs fram som 
innebär att anpassa barn och elever till kriterier som stämmer med 
samhällets reproduktion av produktionsförhållanden.  
 
2. Med en medvetenhet om hur ideologi och subjekt påverkar, hur ser 
uppdraget ut då? 

Vad innebär det att gå in i ett specialpedagogiskt uppdrag med en 
medvetenhet om det faktum som Althusser (1976) erinrar om, nämligen 
igenkännandets och erkännandets mekanismer som grund för reproduktion 
av samhällets produktionsförhållanden? Det innebär en medvetenhet om 
hur underordningens mekanismer styrs av en den härskande klassens 
ideologi inom den repressiva och den ideologiska statsapparaten i ett 
kapitalistiskt samhälle. Samtidigt innebär denna medvetenhet att också 
räkna med subjektets påverkansmöjlighet och därmed realitet som 
”evidens” för den av subjektet konstituerade ideologin. Gruppens kvalifika-
tionsstruktur beskriver dels färdigheter och kunskaper dels hur subjekt-
relationer och handlingsmöjligheter aktiveras. Det är lovvärt men med stöd 
av den samhällskritiska granskningen av 1970-talets utbildnings-
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ekonomiska och filosofiska argument får gruppens uppdrag också en 
medveten kritisk vägledning.  
 

Igenkännandet som kunskapskälla och det gemensammas 
motkraft 
Utbildningsinstitutionernas möjlighet till motkraft kräver något ytterligare 
som analysen ovan efterlyst. Gruppens medverkan till att det annorlunda 
och olika får konkret inflytande och påverkansmöjlighet inom våra 
utbildningsinstitutioners ordinarie verksamheter väckte frågor om dessa 
barns och elevers livsvärld. Denna livsvärld finns inte om det olika och 
annorlunda inte kan nå igenkännande utifrån ett deltagande på lika villkor. 
Som jag förstår Althusser(1979) innebär det att det olika och annorlunda 
måste bli bemött i första hand utifrån det olikas och det annorlundas 
igenkännande. Ett sådant bemötande ställer krav på lärare och akademiker 
(Fals-Borda m fl., 1987) att bemöta barn och elever utifrån flerfaldiga 
kunskapsformer. Det innebär att alla barns och elevers olikhet och annor-
lundaskap utgör kunskapskällan för erkännandet från det unika och 
absoluta Subjektet och dess ideologi om en skola för alla. Utan barns och 
elevers igenkännande kan inte det unika och absoluta Subjektet närvara och 
inte skapa ett jämbördigt förhållande och påverka övriga subjekt. Barns och 
elevers omgivning av pedagoger, ledning och ansvariga politiker samt 
tjänstemän, vilka representerar en skola för alla, materialiserar konkret 
möjligheten eller hindren att utgå från barns och elevers verklighet.  

Gruppens kvalifikationsstruktur med innehåll av relationsarbete, 
sammanhangsförståelse, processer och en kritisk granskning av dessa skall 
naturligtvis utvärderas där olika instrument för styrning bör utnyttjas. Men 
ett viktigt arbete som gruppen i denna avhandling beskrivit, bearbetat och 
sökt förklaringar till är betydelsen av laget, gruppen eller om man så vill 
det gemensammas sprängkraft för möjligheten att påverka och förändra. 
Detta är också något som Forsberg och Wallin särskilt påpekar i sin 
granskning av skolan som kontrollregim. Mål som tolkas centralt till 
kriterier får inte äventyra målens värdemässiga innehåll genom att de 
värderas var för sig. En viktig aspekt som författarna framför är vikten av 
att utifrån läroplanernas värdegrunder ställa samman instrumentens bidrag 
för att skapa den meningsfullhet som läroplanerna avser. Utifrån detta 
perspektiv och avhandlingens bearbetade arbete ovan menar jag att gruppen 
har möjlighet att motverka ett kontrolluppdrag och verka för en medveten 
kollektiv bildning genom att motverka splittringseffekter mellan och inom 
pedagogiska grupper som verkar inom de institutioner som gruppen 
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representerar. Med stöd av avhandlingens bearbetning av underordningens 
faktum inom ideologin om en skola för alla utgör underordningen samtidigt 
det gemensammas sprängkraft i dubbel bemärkelse. Gruppens under-
ordning inom ideologin om en skola för alla samt i förhållande till lärare 
synliggör och formulerar gruppen som en möjlighet till omvandlad dubbel 
motkraft genom: 

 
• Medvetenheten av underordningens mekanismer samt 
• Förståelse och igenkännande av densamma som näring och drivkraft 

för påverkan och förändring. 
 
Detta innebär att konstituera motkraft mot: 
 

• acceptans av olikhet och det annorlunda barnet som ett tillräckligt 
mål 

• icke- igenkännande sammanhang 
• splittringseffekter mellan och inom pedagogiska grupper i ett 

marknadsekonomiskt samhälle 
 
Forskningsfrågor om igenkännandets område och mekanismer bör ställas 
utifrån ett barn och elevperspektiv: 
 

• Utifrån vilken verklighet konstituerar lika, olika och annorlunda 
barn och elever en reell ideologi om en skola för alla?  

• Hur beskriver barn och elever igenkännandets och erkännandets 
mekanismer?  

• Hur beskriver barn och elever motkraft inom våra utbildnings-
institutioner? 

 
Forskningsfrågor i ett kritiskt samhällsperspektiv söker beskrivningar och 
förklaring till en ökad kontroll och centralstyrning. Hur kan konkreta 
sammanhang av icke deltagande på lika villkor synliggöras och formuleras 
i avsikt att medverka till att häva underordning och dess ideologiska 
effekter? 
 

• Har kvinnor blivit för starka inom samhällets utbildnings-
institutioner? Marknadssamhällets kontrollerande effekter riktar sig 
till offentliga institutioner med kvinnodominans. Vad betyder det? 
(Jfr Eliasson, 2004) 
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• På vilka värdegrunder, motiv och forskningsargument formuleras 
framtidens nya utbildning för förskollärare, fritidspedagoger och 
specialpedagoger? 

 
• Hur utövas och formuleras social kärlekskraft som mänsklig 

aktivitet inom ramen för ett specialpedagogiskt uppdrag? Utifrån 
vilka etiska grunder kan en specialpedagogisk kvalitativ forsknings-
ansats beskriva och förstå dess konsekvenser? 

 
Vårt gemensamma arbete har karaktäriserats av en kraft som bidragit till att 
vi synliggjort vårt eget kunskapsområde och en utveckling till en ny yrkes-
praktik. Vi har med detta arbete genomlevt en demokratisk lärprocess med 
ett innehåll som vi härmed ställer ut för framtiden och för att utmana till 
nya frågor. Vi har formulerat igenkännandets och motståndets kraft. 
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Summery 
 

 

Background 
This study has its origin in issues that were raised during my education 
within the degree of Bachelor and degree of Master programmes at the 
Department of Special Education in Stockholm 1994 – 1997. From my 
work with my essays and a project from the Swedish National Agency for 
Education with research circles I raised questions about the view on 
knowledge and the function of pre-school teachers and leisure-time 
pedagogues in their collaboration with school–teachers (Siljehag, 1996, 
1997; Siljehag and Härnsten, 1998). My interest in practice-related issues 
and related research was fuelled by the meeting places for pedagogic 
discussions in the research circles. These were going on for a couple of 
years together with some teams in a compulsory school. One team 
consisted of pre-school teachers, leisure-time pedagogues and 
schoolteachers. Their wish was to discuss and develop their educational 
practice. At that time there was a lively debate about the future pre-school 
year for six-year olds, their entrance into school, and the first pre-school 
curriculum (Lpfö 98). The time was characterised by budget cuts and the 
reform met much criticism. The amalgamation of pre-school, leisure-time 
centre, and school was meant, to favour life-long learning, collaboration 
and development of the different traditions views on knowledge and 
children. The work in the circles met both resistance and the beginning of a 
more modulated view on knowledge. In the beginning there was an 
unwillingness to talk about everyday practice. The school tradition of 
solitary work, conveyed knowledge, subject-based teaching, and strict 
lecture hours was challenged in the research circles. The view on 
knowledge became the main topic with questions stemming from the 
participants´ concrete descriptions of the classroom environment and the 
encounter with children and pupils. It became evident that when it was 
possible to present individual experiences and interests focus could be set 
on the contribution from different staff categories. The school’s cognitive 
approach and its hierarchical system were scrutinized by the group in these 
research circles. The work-mode helped to shed light on contributions by 
different teachers and confront them with each other.  The educational 
tradition of pre-school teachers and leisure-time pedagogues assumed a 
special importance by their joining the ordinary school. At that time there 
was little research on the contribution by different staff categories in a 
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team. The work showed the deep roots of the traditions of different 
activities and how much patient work is requited to utilize and develop the 
experiences of all involved.  

The work with the research circles gave valuable insight about the 
encounter of knowledge between different groups of staff and their 
pedagogical traditions. Daily pedagogical experiences showed that concrete 
experiences by both teachers and children and pupils need both time and 
pedagogical thinking in order to be formulated. 

 

Aim of the study 
By direction of the Department of Special Education I carried out 
interviews with some of its students. Together with interviews with 
teachers at the department this formulated the basis for internal 
organisational discussions (Lönnheden and Siljehag, 1998). The majority of 
the students in the supplementary course in special needs education were 
pre-school teachers (about 50 percent). Interviews with pre-school teachers 
who had finished the courses described an education that lacked the child-
care perspective. Rather, a school perspective dominated both in the 
literature and among the teachers in the department. Concepts and 
examples were taken from the school world. The students emphasised that 
experiences and knowledge from child-care were not challenged or made 
visible in the dialogue between teachers and students. The students also 
criticized the management of the education and wanted more freedom for 
their own questions and search for knowledge related to their specific roles. 
Interviews with teachers in the department showed a need to connect 
practice with academia. A reflective attitude between teachers and students 
was seen to be of importance for the development of a future career where 
attitudes, assessments, theories, and methods need critical evaluation. The 
questions by the pre-school teachers about possibilities to influence 
inspired me to make visible their pedagogical tradition. With my 
experience from the research circles I also wanted to develop a practice-
oriented research with a starting point in the participants’ experiences and 
questions.  

A pilot educational project for the special needs programme started in 
1998. The programme was named DELTA and become the place for my 
research questions. I participated as a project assistant and to some extent 
also as a teacher during the time of the education between 1998 and 2001. 
Twelve of the pre-school teachers and one leisure-time pedagogue in the 
programme decided to take part in the participatory-oriented research study 
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that I initiated. I asked them to participate in the area of: The importance of 
pre-school and leisure pedagogy for the special education. Thus the aim of 
the study is: 

To describe, explain and understand the importance of pre-school and 
leisure pedagogy for special education. 

 

Theoretical starting points 
My experiences led me to theories that have their origins in everyday 
experiences. My intention was to go behind things granted, to try to 
understand experiences and different realities, and also to look at adult 
learning. I was inspired by Frigga Haug (1984, 1985), Karin Widerberg 
(1995), Dorothy Smith (1987), and Pierre Dominicé (1990, 2000). From a 
participatory-oriented perspective Haug’s research together with a group of 
women became valuable for me. Her intention was to try to understand and 
make visible how common experiences point at historical and present 
social structures. She challenges the gender perspective by questioning 
accepted issues in personal narratives and experiences. Widerberg helped 
me understand different experiences by making a start in “nearness”. The 
place where nearness finds nourishment is the experiences according to 
Widerberg. Which reality do we start from, is a question that Smith posed 
about her field –sociology, a field that was characterized by male 
interpretations and theories. This question has remained with me from the 
start of my work. Her contribution means emphasising social relations and 
the understanding of various structures in the society. Dominicé has several 
years’ experiences of university teaching and research about adult 
education and educational biographies. He stresses the importance of adult 
students´ own interpretations and formulations of events and learning. This 
is a starting point and an attitude that I have valued strongly in the context 
of participatory-oriented research. 

 

Methods 
The empirical material has been collected from life histories, interviews 
and repeated dialogue meetings. The group – 14 persons including myself – 
has met for a total of 17 times between 1999 and 2003. Eleven of these 
persons are included in the study. The group met in half-groups on four 
occasions during their training period and for another nine times after the 
end of the training period. The dialogue meetings had a research circle 
character and lasted for three hours each time. Every participant was 
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interviewed twice during his/her training period. Another three interviews 
were made with the person in charge for the special needs education 
programme and a professor in Education at Stockholm Institute of 
Education. An interview was also made with the person in charge of the 
archives of Child and Youth Psychiatry (Barn- and Ungdomspsykiatri, 
BUP) in Stockholm. The analysis has been processed during the meetings. 
The analysis has been based on life histories, the group’s practice and 
literature and has started from the participants’ choice of questions from the 
interviews. The content has then been discussed and reflected upon in the 
dialogue meetings. For the final analysis, however, I am responsible. 

 

Results   
The study ends up in three themes: 1. Views of knowledge, people and 
society; 2. special education as organisation, practise, and content; and 3. 
the gender theme. The first theme describes and explains the group’s work 
practice and encounter with the ordinary school. Our group gives an 
account of the starting point for its pedagogic tradition, i.e. children’s and 
pupils´ sensory perceptions and the formulation of these. Their life histories 
contained several memories describing a view of people characterised by 
“equal human value”. The theme gives an account of the policy documents 
that have been guiding the members of the group since the 1970´s up to the 
next century. They reflect a strong ideological and science-dominated 
practice. The policy documents describe the equality reforms that in reality 
imposed an integrative mission on the group’s work practice, i.e. to 
compensate for and contribute to equalizing the social conditions for 
children and families. Follow-up studies of child-care showed that children 
groups were larger during the nineties. This results in a demand for 
qualification as a specialist. In my analysis I ask what the experiences are 
that form the basis for the sensory perceptions of children and pupils that 
the group describes. The group says that the ideology of “equal value” is 
not recognized according to their experience. In the encounter with the 
regular school there are clashes in the views on knowledge and pedagogical 
methods. A final critical analysis of the group’s account reveals how an 
upper- and middle-class view on children emerges during the seventies and 
how special interests within science and various professions support this 
view. These sets of values and their scientific base characterised the 
practice together with a growing market for small children’s needs 
(Chamboredon and Prévots, 1979). An analysis based on Bourdieu and 
Passeron (1979) showed the group’s part in exerting hidden symbolic 
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violence. The theme was completed by a supposition of teachers for 
children with special needs as an alibi for an ongoing integration of 
different and difficult children into the ordinary school and pre-school. 

In the second theme the production process and qualification structure of 
special-needs education is discussed, based on work by Altvater (1976) and 
Althusser (1976). From an educational economic perspective the work of 
the group members can be seen as a production process, resulting in special 
qualifications. The analysis describes a structure, which comprises both an 
overview of the organisation and proximity through direct participation in 
the practice. The group’s work entails a critical survey and a challenge of 
the organisation and carrying out of the teaching. This formulates and 
points to the possibilities and the obstacles for children and pupils in 
different environments. Qualification also means an awareness of process, 
context and relations as well as the hierarchy in the practice with 
stratification as a consequence. The group utilizes tools, such as mapping 
out, conversations, development work, and evaluations. Althusser (1976) 
emphasises the school’s role as an intermediary of ideologies that ensures 
“how to do” and provides moral rules for future positions and the division 
of labour in society. The group describes a qualification structure that 
activates relations between subjects and action. With a listening and 
initiative attitude the members of the group capture questions from the 
field, build relations within and outside the practice that bring forth and 
formulate obstacles, shortages and misjudgements within the ideology of a 
pre-school and a school for all children and youths. In spite of surveys by 
teachers for children with special needs pupils are classified, there are 
deficits in documentation with regard to entirety and perspective. These are 
questions relating to ethics in the assessment of children and pupils. With 
Althusser’s philosophical interpretation of “ideology” theme number two is 
challenged. The groups submission to an ideology of a school for everyone 
means that the alibi function remains, but with an activity that shows that 
the critical evaluation that the group formulates not just accepts that the 
different and apart has a place. It must also be acknowledged, to be allowed 
in the present ideology and its constituent subject. 

The third theme describes the perspective of gender from life histories 
and memories. The group chooses particular memories about care and love 
as contributions to a special educational perspective. There are also 
descriptions of resistance to be defined and used as a girl or woman in a 
male-dominated environment. In a setting of strong social and cultural ties 
the group relates memories of expectations and departures and their 
consequences of exposure but also a belief in community. The theme is 
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analysed from Althusser (1976) and Jónasdóttir (2002) and their starting 
point in Marx and the notion of “double production” by women. The 
group’s qualification structure receives with its analysis a contribution from 
love powers as a human activity. This is an activity that needs scrutiny. The 
mechanisms of recognition and acknowledgement of love power cannot be 
categorised or measured. In a production process this can be seen by to-
day’s capitalist society as a bonus. The analysis shows a qualification 
structure aimed at service production. This makes demands for a critical 
appraisal of human love power in order to avoid exploitation and control in 
a market-oriented society. 
 

Discussion 
With the aim of the study to describe, explain and understand the 
importance of pre-school and leisure pedagogy for special education the 
discussion will deal with three lines of interpretation of the results that have 
emerged.  

 
The consequences of imprinting 
As subjects imprinted by the ideology of a school for all, the group 
represents this ideology for children, pupils, and families. In this way the 
group represents those children and families that sympathise with the 
ideology of a school for all. At the same time it is possible for the group not 
to acknowledge children, pupils, and families that do not sympathise with 
the ideology. This means that the imprinting on the group and its blindness 
for cultural transfer and social selection in its practise can be understood 
with help of a theory about symbolic violence. 

 
Recognition precedes acknowledgement 
Through its background the group constitutes a pedagogic (for children 
with special needs) qualification structure of resistance and recognition, 
and also a growing competence to see hidden structures in society. The 
analysis also shows children’s and pupils´ needs to be recognized within 
the ideology of a school for all. These similarities and differences between 
children and pupils is the source for the possibilities – as a unique and 
absolute Subject – to accept these realities. This means that the 
environment of children and pupils, as a subject, materialises opportunities 
or obstacles for proceeding from the realities of children and pupils. This 
means that recognition precedes acknowledgment. 
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Service mission nourished by the power recognition and resistance 
The group observes the mechanisms of recognition and acknowledgements 
as a basis for a hierarchical order. The nourishment, that community and 
collaboration gives, allows the group to produce love power with demands 
on critical assessment. The group’s qualification structure describes a 
service mission that gets nourishment from the power of recognition and 
resistance. 

 
The importance of the group 
Against the background of the group’s political and educational history and 
the political and pedagogical history of the education for children with 
special needs plus the collected qualification structure described above, I 
interpret the assignment of the group as a service- and work-qualification. 
These qualifications possess knowledge and abilities to critically assess the 
needs for special education at different levels within educational and caring 
institutions. This means that the group, with support of tools such as 
mapping-out work, conferences, development work, and follow-up 
activities, makes the collected material into fundamental value questions 
about the view on knowledge, people, and society. But the work of that 
group also shows something different. The difficulties and obstacles 
described above to meet the school’s ideology in a subordinate position 
remain to some extent in the new assignment, but there are also important 
differences. The group activates “independently” and with a “free” will 
(Althusser, 1976) subject relations and energies. In spite of a “double” 
subordination, partly from the perceived subordination to act as a pre-
school teacher and leisure teacher in the school, the group constitutes a 
force of recognition and resistance. I mean that the background of the group 
in pre-school and leisure pedagogy is important for the education of 
children with special needs. This importance manifests itself as blindness 
for the stratification mechanisms of a capitalistic society and a growing, 
painful understanding of its concrete meaning and practice. The group’s 
blindness for the consequences of stratification mechanisms made it 
possible for them to act with resistance against something that the group 
did not take for granted since they had another professional background 
than the teachers. In this sense I interpret the qualification structure of the 
group as a service mission with a production demand from a sorting, 
capitalistic society, but also as a development of knowledge for the group 
about this. The painful insight of the group’s own part in an open and a 
hidden stratification process constitutes, with support from a cultural 
analysis of symbolic violence, an increased awareness and an insight into 
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the building of invisible power structures by various interests.  The group’s 
production of love as a human activity runs the risk of being exploited in its 
mission as special-needs educators. This constitutes another insight, which 
contributes to the group’s qualification structure. 
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