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Förord

Utbildningsvetenskaplig forskning motiveras ofta med hänvisning till 
lärarutbildningens och läraryrkets behov. Men svarar den utbildnings
vetenskapliga forskningen idag mot dessa behov? Finns behov av en 
annan utbildningsvetenskaplig forskning än den som för närvarande 
bedrivs? Situationen är paradoxal; å ena sidan utvecklas forskningsfrå
gorna mot bakgrund av tidigare forskningsresultat (och frågor). Det 
betyder att den forskning som funnits och finns bestämmer den fortsat
ta utvecklingen av forskningen. Å andra sidan är det pedagogiska arbe
tet i förskola/skola inte forskningsgrundat idag och därmed inte heller 
en del av forskningsfrågornas utveckling. De frågor som finns i verk
samheten måste på något sätt få kontakt med forskningsutvecklingen. 
Det är dock orimligt att ha förväntningar om att lärama skall kunna 
formulera färdiga forskningsfrågor för det utbildningsvetenskapliga fäl
tet, utan att forskningen är en integrerad del av deras verksamhet. Sna
rare är det i mötet mellan forskare och lärare som man kan förvänta sig 
att nya, fruktbara forskningsfrågor kan uppstå. Någonstans måste man 
ändå börja och vi tyckte det kunde vara intressant att försöka fånga de 
frågor lärare från olika delar av skolsystemet lyfter fram som viktiga 
frågor att utveckla kunskaper om, vilket är bakgrunden till de lärarsam- 
tal som redovisas i den här rapporten.

Resultatet visar, att även om lärama i flera avseenden befinner sig 
långt borta från forskningen, så är beredskapen och intresset för att del
ta i och tillägna sig forskningsresultat bland de medverkande lärama 
stort. Samtliga lärargrupper ger en bild av hur deras uppgifter samt för
utsättningarna för deras arbete på senare år har genomgått stora föränd
ringar. Det skapar behov av kartläggning och analys av vad som pågår 
liksom att systematiskt börja dokumentera effekter av olika verksam
heter. Dock skulle mer kvalitativa analysredskap behöva utvecklas is
tället för alla de enkla mätningar som för närvarande finns att tillgå. 
Många pekar också på behovet av en innehållsrelaterad forskning. Någ



ra av frågorna är gemensamma för samtliga lärargrupper men mer slå
ende är den stora variationen vad gäller vilka frågor som är i förgrunden 
i de olika skolformerna (förskola, fritidsverksamhet, grundskola, gym
nasium).

Stockholm, juni 2004

Ingrid Carlgren





Inledning

9

I arbetet med iscensättningen av den nya lärarutbildningsreformen 2001, 
har en rad frågor aktualiserats som rör professionsutveckling och kun
skapsutveckling inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Hur ska verk
samhetens frågor på ett tydligare sätt än tidigare tas som utgångspunkt 
för kunskapsutveckling inom lärarutbildningen? Hur kan utbildningen 
och studenterna, genom exempelvis examensarbeten, bidra till skolut
vecklingen? Vilka kunskapsutvecklingsbehov finns ute i de partnerom
råden som högskolan samarbetar med i de verksamhetsförlagda studi
erna och kring frågor rörande verksamhetens inflytande i professions- 
utbildningen? I talet om hur också forskningen ska kunna knytas när
mare utbildningen, har förutsättningar för utveckling av en praxisnära 
eller verksamhetsnära forskning diskuterats. En diskussion om vilken 
kunskapsutveckling som behövs för att gagna utvecklingen av läraryr
kets kunskapsområden blir då angelägen att föra tillsammans med olika 
aktörer. Lärarprofessionens egna möjligheter, ansvar och engagemang 
i såväl formulerandet av som deltagande i forskningsprojekt har varit 
föremål för diskussioner med bl.a. lärarförbunden. I en seminariegrupp 
vid Lärarhögskolan i Stockholm, har praxisnära forskning diskuterats 
under hösten -02 och våren -03. Är det ”rätt slags frågor” ur verksam
hetens perspektiv som det bedrivs forskning om idag?

Vad skulle hända om lärare fick bestämma över anslagen till den 
pedagogiska och utbildningsvetenskapliga forskningen? Vilka frågor 
och kunskapsområden skulle då lyftas fram som viktigast för den ut- 
bildningsvetenskapliga forskningen? Vi beslöt att ställa den frågan di
rekt till lärare, verksamma i olika skolformer. De berättelser och tankar 
kring forskning och lärares yrkespraktik som kom fram i dessa fokus
gruppintervjuer, redovisas och diskuteras i denna rapport. Det är vår 
förhoppning att rapporten kan ge näring till den fortsatta diskussionen 
om och utvecklingen av praxisnära forskning i skolan.



Hur vi gick tillväga och några kommentarer 
kring detta

Inbjudan till fokusgruppintervjuer

I samarbete med ledningsgrupperna i sex av lärarutbildningens partner
områden inviterades lärare från olika skolformer/verksamhetsformer att 
delta i samtal om för verksamheten angelägna forskningsområden. Sam
talen ägde rum på Lärarhögskolan under en eftermiddag i mars -03. 
Varje partnerområde ombads att välja ut en lärargrupp, bestående av en 
lärare från respektive skolform (förskola, förskoleklass, fritidshem/sko
la, grundskolans tidiga år, grundskolans senare år samt gymnasiet). En 
skriftlig inbjudan att medverka i fokusgruppintervjuer förmedlades till 
dessa 36 lärare/pedagoger via Lärarhögskolans kontaktpersoner i 
ledningsgrupperna. I den formulerades syftet med intervjuerna som att 
undersöka vilka som är de viktigaste frågorna för den utbildningsveten
skapliga forskningen ur verksamhetens perspektiv. Det står vidare:

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté skall stödja och 
främja forskning av relevans för lärarutbildningen och de pedagogiska 
verksamheterna. Huvudsakligen handlar det om att fördela pengar till 
de bästa forskningsprojekten i konkurrens. Detta innebär att det är de 
bästa forskarna och de starkaste forskningsmiljöerna som i första hand 
kommer i åtnjutande av dessa forskningsmedel. Detta garanterar dock 
inte att det är den för verksamheternas utveckling viktigaste forskning
en som kommer till stånd. Detta har bland annat påpekats av lärarför
bunden. Som ett led i utvecklingen av en mer ’verksamhetsnära’ forsk
ning har vi för avsikt att inventera vilka slags frågor som skulle befors
kas -  om lärarna fick bestämma. Vi vill därför i s.k. fokusgruppintervju
er försöka ringa in de frågor som verksamma lärare -  på olika stadier 
och inom olika kunskapsområden -  uppfattar som viktigast att utveckla 
kunskaper om (där vi alltså saknar kunskaper idag). Det är alltså de 
utbildningsvetenskapliga ’vita fläckarna’ som vi är ute efter.
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Fokusgruppernas sammansättning

Det kom 27 lärare; 18 kvinnor och 9 män. De nio lärare vi saknade, 
skulle i huvudsak ha kommit från ett och samma partnerområde. Då 
övriga fem partnerområden hade skickat lärare enligt önskemål, blev 
gruppen i sin helhet ändå någorlunda jämnt fördelad avseende lärare 
från olika skolformer. Efter en gemensam upptakt med två korta inled
ningar av professorerna Gunilla Dahlberg och Ingrid Carlgren på temat 
Lärarna och forskningen -  lärares forskningsfrågor, igår, idag och 
imorgon, delades gruppen in i sex fokusgrupper, en för varje verksam
hetsform. I varje grupp skulle således enligt planeringen lärare från 
samtliga sex inbjudna partnerområden vara företrädda, vilket inte helt 
kunde infrias. Bakom urvalet av partnerområden låg en tanke att de 
skulle spegla en variation i fråga om geografisk spridning, invandrar
täthet, friskoletäthet och socioekonomisk struktur. Grupperna var sam
tidigt homogena, i betydelsen att deltagarna i respektive fokusgrupp 
arbetade inom samma skolform. Deltagarna kände inte varandra sedan 
tidigare, med några undantag beroende på bl.a. “gamla studiekamrater” 
råkade hamna i samma grupp Sammantaget kan hela gruppen sägas både 
ha en homogen struktur i betydelsen att de var alla lärare/pedagoger 
verksamma i den svenska skolan och en heterogen struktur i betydelsen 
av att de var verksamma i olika skolformer och i olika partnerområden. 
Lärargruppen ger i samtalen uttryck för att ha mycket likartade erfaren
heter av en förändrad styrning och organisation av skolan, kraftfulla 
besparingar främst under 90-talet samt upplevelser av ett förändrat lä- 
raruppdrag och ”förändrade elever” i ett tjugoårigt perspektiv. Förutom 
i ”förskoleklassgruppen”, som endast bestod av kvinnor, och förskole
gruppen som hade endast en manlig förskollärare var könsfördelningen 
jämn i grupperna.

Samtliga deltagare visade sig ha en mångårig yrkeserfarenhet med 
sig i bagaget, vilket i och för sig inte hade varit ett uttryckligt önskemål 
eller krav i inbjudan. Att kriteriet lång erfarenhet så starkt sammanföll i 
hur de olika partnerområdena valt ut vilka lärare/pedagoger som skulle 
tillfrågas är en intressant iakttagelse i sig. I den meningen var det också 
en homogen struktur i gruppen som helhet.
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En metodbeskrivning

Intervjusamtalen i de sex fokusgrupperna spelades in på band. De ägde 
rum under samma tid och pågick under ca två timmar. Varje grupp led
des av moderatorer, vars roll var att sätta igång samtalet utifrån huvud
frågan och se till att diskussionen i vid mening höll sig till ”huvudspå
ret”, genom att återkoppla till fokusfrågan vid behov. De kunde också 
ge ytterligare stimuli för att bredda och fördjupa huvudfrågan i samta
let. Moderatorerna var doktorander och forskare från Lärarhögskolan, i 
huvudsak från forskningsgruppen för studier av kunskapskulturer och 
lärandepraktiker.

Deltagarna informerades om att en analys av samtliga intervjuer skul
le göras av en av de deltagande doktoranderna och senare redovisas i en 
rapport Samtliga grupper efterfrågade någon form av återkoppling.

Den innehållsliga analysen har skett i flera steg. Jag startade med att 
lyssna igenom samtliga band rakt av. De olika samtalen följer ett påfal
lande likartat ”symfonimönster”. En inledningsfas/sats med en kortare 
presentationsrunda av deltagarna, där var och en delar med sig av de 
tankar de hade med sig kring huvudfrågan, följs av lugnare och livliga
re diskussionsfaser/satser, innehållande ett idé- och erfarenhetsutbyte 
mellan deltagarna med vissa inpass av moderatorerna enligt rollbeskriv
ning ovan. Så följer en lugnare fas av sammanfattande karaktär, där 
temat från inledningsfasen ofta återkommer med vissa utflykter och 
samtalet tonar sedan ut i en uppbrottsfas.

Jag fortsatte med ytterligare genomlyssningar av banden som helhet 
och omlyssningar av vissa partier, skolform för skolform. Detta skedde 
parallellt med att jag skrev ut intervjuerna, dock inte som en fullständig 
transkribering. Jag gjorde en första innehållslig kodifiering och temati- 
sering, band för band.

Vid den allra första genomlyssningen var min upplevelse att väldigt 
få innehållsliga områden där kunskapsutveckling efterfrågas överhu
vudtaget formulerades, trots såväl moderatorernas enträgna försök att 
hålla kursen och fokusfrågan levande som lärarnas stora engagemang i 
uppgiften. Detta ledde till en viss frustration i avlyssningsarbetet. Vad 
skulle det här kunna ge egentligen? Var fokusfrågan felaktigt formule
rad eller helt främmande i lärares yrkesvardag? Hur tänker man om
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begrepp som kunskapsutveckling och utbildningsvetenskaplig forsk
ning? Vilka forskningsområden skulle olika forskare hitta när man lyss
nar till dessa lärares berättelser och deras inventering av prioriterade 
kunskapsområden? Vilka frågor skulle anses viktiga om praktiker och 
forskare tillsammans fick formulera forskningsfrågor i dialog med var
andra? Men nu handlade det om att skärpa sig och ställa in sig på ett 
förutsättningslöst och aktivt inlyssnande i vad som faktiskt sägs när nu 
lärama skulle få bestämma. I upprepade genomlyssningar fick berättel
serna tydligare konturer. Jag har ändå haft svårigheter att identifiera 
och vaska fram så många konkreta frågeställningar.

Genom att gå in i lyssnandet och låta de egna associationerna och 
reflektionema löpa fritt under arbetet med utskriften och korrigeringar 
av utskriften, har också ett lyssnande till vad jag vill kalla undertexten 
ingått i analysen. Jag har sett på samtalen som berättelser, en form av 
narrativ analys. Det jag som uttolkare lyssnat till, och särskilt noterat 
har bl.a. att göra med hur jag uppfattat gruppens och de olika deltagar
nas syn på forskning som verksamhet. Jag har också noterat kommuni- 
kationsmönster, förekomst av instämmanden samt eventuella motstri
diga åsikter. Parallellt med detta analysarbete har också ett ”kronolo
giskt” analysarbete skett i form av sekvensanalyser eller episodanaly
ser, i betydelsen” vad talar deltagarna om och i vilken ordning”. Vad är 
det de säger och med vilka ord? Vad återkommer? Likheter och skillna
der?

Ett intressant perspektiv i analysarbetet av fokusgruppintervjuema 
är att fundera över vad som inte kommer upp alls. Hur ser tomrummen 
ut? Tystnaden? Vad är det man inte talar om som man kanske kunnat 
förvänta sig? Ett analysarbete påverkas av uttolkarens förgivettagan- 
den, mottaglighet för det oväntade och förmåga att se något nytt i det 
förväntade. Man blir med nödvändighet ytterligare en indirekt deltaga
re i samtalet och skapar sin egen berättelse. Utskrifterna av de sex inter
vjuerna har legat till grund för jämförelser av teman i de olika grupper
na, likheter och skillnader i fråga om dominans (eller tyngd) och inne
håll. I och med detta steg i analysarbetet har också kategoriseringen av 
frågeområden nyanserats, reducerats och till viss del omkodats. Syftet 
med innehållsanalysens alla steg har varit att beskriva hur dessa lärare 
svarar och tänker om den fokuserade frågan: ”Vilka är de viktiga frå-
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goma för den utbildningsvetenskapliga forskningen om lärama får be
stämma”?

En beskrivande rapport

Jag har valt att åskådliggöra detta analysarbete dels i beskrivande sam
manställningar av respektive grupps samtal och diskussion, dels i en 
kortare sammanfattning av vilka kunskapsområden som diskuterats i 
flera grupper. Redovisningarna av respektive samtal innehåller också 
ofta vissa hänvisningar till övriga samtal. Det gäller i synnerhet den 
första redovisningen, som är samtalet med lärare i förskoleklass, och 
som då samtidigt blir en kompletterande inledning till redovisningen av 
samtliga samtal och det metasamtal om synen på forskning i relation till 
skola och lärare som pågår. Jag hoppas att detta inte ska störa läsningen 
på ett destruktivt sätt, (men gärna konstruktivt).

I redovisningen förekommer citat tämligen frekvent. Detta för att på 
ett tydligare sätt visa på språkanvändning och för att levandegöra mate
rialet. Ambitionen är att det är lärarnas röster som ska höras. Det är 
deras åsikter och erfarenheter vi är ute efter. Citat kan också lättare 
återkalla minnen och associationer från samtalsomgången och därige
nom skapa möjligheter för en eventuell kollektiv bearbetning av rap
porten i moderatorgruppen.

En förväntad ordningsstruktur på redovisningen av de olika grupper
nas samtal är, föreställer jag mig, att jag skulle ha börjat med förskole
gruppen och slutat med gymnasiegruppen. Jag har medvetet valt att inte 
göra så. Jag startar med förskoleklassgruppen och avslutar redovisning
en med förskolegruppen.
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Lärare/pedagoger i förskoleklass

Förskola? Skola? Eller något helt eget?

Frågorna som ventilerades i denna grupp tog sin utgångspunkt i en dis
kussion kring den helt förändrade organisationen för sexåringarna (och 
pedagogerna) i och med införandet av skolformen förskoleklass. För
ändrad organisation inom utbildningsområdet och konsekvenser av detta 
är ett centralt tema såväl i denna grupp som i alla de andra. Lärarna, 
eller pedagogerna, som de kallar sig själva, beskriver förskoleklassen 
som att vara” mitt emellan” skola och förskola och berättar om sitt ar
bete med att hitta ”sin form” utifrån hur man tolkar uppdraget. Ska den 
bli mer förskolelik eller skollik? Vad har integreringen i skolan betytt 
för barnen, för arbetssättet i förskoleklassen såväl som i skolans tidiga 
år? Detta ses som angelägna forskningsområden. Integrationen i sko
lan, införandet av en läroplan samt nya teorier, menar man, har lett till 
ett nytt sätt att prata om lärandet. Dessa förändringar ställer nya krav på 
en kunskapsutveckling kring” pedagogens verktyg och kunskaper” an
ser man. Forskare och praktiker i samverkan kan utifrån olika perspek
tiv bidra till denna nödvändiga kunskapsutveckling. Man efterfrågar en 
kunskapsutveckling i arbetssätt, och en analys kring vilken roll pedago
gen och miljön spelar genom att studera de utmaningar och frågeställ
ningar som barnen ger och möter i verksamheten.

Det är ju något väldigt nytt på gång, det är väldigt mycket spännande 
saker som händer. Och bara det att man talar om lärandet på ett helt 
annat sätt än man gjort tidigare... när man lämnar ett utvecklings- 
psykologiskt perspektiv och istället tittar på ett utvecklingspedagogiskt 
perspektiv -  vad händer — vad är det som gynnar barnen och vad är det 
vi behöver ha för att kunna klara de här lärandesituationema och utma
ningarna som vi ska ge barnen.
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Drömmen om att lyfta sitt arbete...

Ett tema som växt fram vid genomlyssningen av samtliga sex fokus
gruppsamtal har varit talet om forskningens relation till yrkespraktiken 
och vilken syn på forskningen och forskningens roll som framkommer 
under arbetet med att inventera angelägna forskningsområden. Hur ser 
forskningsanknytningen ut idag? I de flesta grupperna förekom några 
direkta hänvisningar till forskning och forskare inom området som man 
kände till. Längre fram i det här samtalet åberopade man Pramling, 
Doverborg (Göteborgs universitet) och Carlgren, (Lärarhögskolan i 
Stockholm) som exempel på forskare som hade ”skrivit intressant om 
lärande”. Man säger också på ett annat ställe att” Reggio Emilia talar 
mycket om det här”, vilket kan ses som en hänvisning till Gunilla Dahl
bergs forskning. Användningen av vissa begrepp och uttryckssätt som 
förekommer i det fortlöpande samtalet, visar också på viss koppling till 
existerande forskning. Så talar man till exempel om miljön som ”den 
tredje pedagogen” (jfr professor Gunilla Dahlbergs forskning vid LHS). 
I citatet ovan kan vi se hur begreppet utvecklingspedagogiskt perspek
tiv används. Detta visar på en koppling till den forskning som professor 
Ingrid Pramling leder vid Göteborgs universitet. En av deltagarna i det
ta samtal berättar också att hon deltar i ett pågående forskningsprojekt 
om matematik vid Göteborgs universitet.

Tankar kring hur forskningsresultat och nya teorier omsätts och för
ändras i praktiken är ett annat stickspår i samtalet. En deltagare funde
rar kring hur starka traditioner i yrkespraktiken verkar motverka för
ändringar på djupet trots det faktum att man samtidigt mer ytligt tar till 
sig vissa influenser från tongivande forskning eller tal om arbetsmeto
der. Denna påverkan leder till viss omformning och utformning av prak
tiken som kanske inte alltid stämmer med intentionerna från ”avsända
ren”. Det blir ett slags ryktet-går-lek. Detta liknar diskussioner i övriga 
grupper om alla förändringsprocesser och spridningseffekten av olika 
”pedagogiska modetrender” i skolan. Vilken roll och ansvar har forsk
ning i detta? Diskussionen utvecklas inte vidare men väcker frågor även 
om forskningens vad man skulle kunna kalla ”nytto- och skadeeffek
ter”. Kanske särskilt i en tid när forskning i sig tillskrivs status för pro
fessionen.
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Man talar i samtliga grupper om det flöde av förändringar som lärare 
är ”utsatta” för och om förändringar som genomförs med och utan re
flektion. Att denna starka trendkänslighet och förändringsbenägenhet 
paradoxalt förekommer samtidigt med talet om traditionens makt och 
skolan som en mycket trögrörlig organisation när det gäller implemen- 
teringen av nya läroplaner ger frågan: Hur ser egentligen förändrings
processerna ut i skolan?

I den här gruppen undrar man över hur arbetet i förskoleklassen för
ändrats under den tid som den funnits och vilka visioner som finns med 
den. Man vill synliggöra den pedagogiska verksamheten. En önskan att 
synliggöra det inre arbetet i de olika verksamheterna inom skolan är ett 
återkommande tema i fokusgruppemas diskussion. Här menar man att 
forskningen har en uppgift.” Vad gör vi i skolan och i mötet med barnen 
och vad tror vi oss göra?” Lärama har behov av att visa omvärlden och 
sig själva, vad som faktiskt pågår i verksamheterna. Man vill synliggö
ra lärarens komplexa uppdrag. Man vill ge en motbild till medias ofta 
negativa beskrivning av skola och undervisning. Synen på forskning 
som en möjlighet till statushöjande för professionen kan sägas vara ett 
genomgående tema. Att lärare sällan syns i mediadebatten menar man 
kan hänga ihop med bristande forskningsunderlag. Det finns också en 
tilltro till att forskningen kan vara ett stöd för hur arbetet kan utvecklas 
för att främja läroprocesserna. Det framhålls i denna grupp. I ett samar
bete med forskare kan pedagogen få hjälp i sitt arbete genom den stimu
lans och utmaningar som forskningen och forskarens frågor ger upphov 
till menar man. Det sägs också inspirera till ett praktiskt utforskande i 
vardagsarbetet. Genom att organisera arbetet så att tillfälle ges till kol
lektiv reflektion kollegor emellan kring vissa fokuserade frågeställning
ar får man hjälp i att ”gå vidare”. Det är annars lätt att ”fastna i göran
det” som man säger. Samtidigt är detta studium av görandet en källa till 
kunskapsutveckling mer generellt. Relationen praktiker och forskare 
förväntas ge ”en ömsesidig nytta”. När man i den här gruppen talar om 
praxisnära forskning och dess frågor, verkar det som om man främst 
tänker sig en forskning där praktikerna i hög grad är involverade i ge
nomförandet. Denna syn varierar något mellan grupperna. I förskole- 
klassgruppen är det den dominerande synen, då som en del i större forsk
ningsprojekt med många grupper inblandade. I den avslutande delen av
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samtalet säger en av deltagarna att det handlar om ”drömmen om att 
lyfta sitt arbete -  så skulle man vilja att det var”.

Men vilka är då de konkreta frågorna?

I det här samtalet liksom i övriga samtal för moderatorn emellanåt en 
viss kamp med att få deltagarna att formulera sig på en konkret praxis
nivå i inventeringen av angelägna kunskapsutvecklingsbehov. Samtalet 
kretsar till största delen kring sexåringars lärande och hur ”undervis
ningen” i exempelvis matematik kan se ut i förskoleklassen om man 
utgår från barnen. (Vad man menar med att utgå från barnen är enligt 
min uppfattning en intressant ingång i sig.) Begreppet undervisning pro- 
blematiseras. Om man ska använda det vill man förstå det som ”målin
riktade pedagogiska aktiviteter”. Undervisningsbegreppet ges då en vi
dare innebörd än det traditionella undervisningsbegreppet som förknip
pas med en viss förutbestämd kunskapsöverföring. Det blir då intres
sant hur målen i de pedagogiska aktiviteterna kan se ut och vara i förs- 
koleklass. Behovet av en kunskapsutveckling rörande frågor hur man 
kan utveckla arbetet med tidig läs och skrivutveckling, barns språkut
veckling, barns kunskaper om natur och miljö nämndes också. Man ef
terlyser således en innehållslig kunskapsutveckling i och för arbetet med 
små barns lärande. Detta sker i relation till de olika ämnesområden som 
lyfts fram i läroplanen för förskolan och som finns inom förskoletradi- 
tionen. Det är förskolans ”ämnestradition” och förskolans läroplan man 
utgår från och hänvisar till. Att förskoleklassen inordnats i just läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet kommenteras inte.

.. .  nu har vi rast, nu ska vi tillgym pan, nu ska vi in

Tidsanvändning, lokalutformning och skolformens styrande struktur 
diskuterades också som angelägna att undersöka.

Verksamheten har krympt ihop i tid också. Den bedrivs mellan 8-11, 
eller 9-12, sen har vi något annat, både innan och efter, och det är något 
väldigt annorlunda mot förskolan där man bedriver sin verksamhet hela 
dagen, hur påverkar det här barnen?
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Deltagarna gav olika exempel på hur verksamheten förändrats för sexå
ringar i och med förskoleklassens införande. Man menade att verksam
heten blivit mer uppsplittrad och indelad i olika pass, och att verksam
heten bedrivs i helt nya typer av lokaler. En ny tidsordning. Att sexår
ingen på många ställen nu blivit ”inträngd i ett litet klassrum och berö
vad alla möjligheter som man haft ett år tidigare”, var en betydelsefull 
miljöfaktor som man menade borde undersökas. Upplevelsen av att 
”man jobbar så fruktansvärt olika” och under så olika betingelser kan
ske också skulle vara av intresse för jämförande studier. Och då både 
mellan olika förskoleklasser och mellan förskoleklasser och grundsko
lans första år. Man vill också då se på vilken anpassning och modifie
ring som skett av arbetssätt, utifrån hur man tolkat och kunnat agera 
inom ramarna för den nya organisationsformen. Man talar om förskol
ans pedagogik som något särskilt i jämförelse med skolans pedagogik 
traditionellt sätt. Vad har en lokalmässig och organisatorisk integrering 
då betytt? Detta ser man som ett tänkbart forskningsområde.

Har förskolans pedagogik avsatt några spår i de lägre åldrama i skolor
na -  har det hänt något där -  eller är det så att det bara är förskoleklassen 
som anpassat sig till skolan -  eller kämpar med näbbar och klor för att 
behålla kvar något eget -  det tycker jag också skulle vara intressant att 
studera -  det ser säkert kolossalt olika ut, meningen var ju  att det skulle 
bli ett möte -  hur ser det mötet ut?

Vad har sexåringen tjänat på förskoleklassen?

De förändringar som man menar att förskoleklassens införande med
fört vill man också studera utifrån sexåringens perspektiv. Vad betyder 
förskoleklassen för sexåringars lärande och syn på lärande, nu och i en 
framtid, som sjuåring t.ex.?

Vad händer med bamen nu när de kommer in i skolan -  när de ser sko
lan på så nära håll? Snabbar det på deras utveckling och intresse för att 
räkna och lära sig läsa? Kan man se på barnen hur de påverkas -  kan 
man se det genom att studera dem i andra typer av aktiviteter och i deras 
lekar?
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Det är vida och övergripande frågor kring didaktiken, innehållet och ett 
efterfrågande av effekterna av förskoleklassens verksamhet som åter
kommer i diskussionen genom hela samtalet. Vad sexåringen egentli
gen har fått ut av att gå i förskoleklass är en återkommande fråga. Sam
talet präglas av ett samförstånd och man spinner vidare på varandras 
inpass. Man instämmer i och förstärker varandras synpunkter. Man är 
t.o.m. överens om att ”det är så olika”, att man jobbar så olika i olika 
förskoleklasser beroende på vad man anser vara viktigast att utveckla. 
Vad har dessa olika arbetssätt för betydelse? ”Man jobbar som man 
tror” säger en av deltagarna. Att komma underfund med vad man tror, 
för att förstå hur man jobbar och eventuellt förändra det ses som bety
delsefullt. Att beskriva och analysera praktiken är det forskningsområ
de som återkommer men inte i så konkreta frågor och perspektiv. Frå
gor av karaktären just det här skulle jag vilja veta mera om -  frågor, och 
frågor som undersöker de ”vita fläckarna” ses som svåra att formulera. 
Försök görs genom att beskriva konkreta situationer ur praktiken. En av 
deltagarna berättar om hur de utifrån barnens intresse och valet att arbe
ta med matematik i förskoleklassen, tillsammans med bamen konstrue
rar diagram över barnens tappade tänder. Detta arbete väcker en mängd 
tankar om vilka frågor man ska ställa till bamen, hur man tacklar bar
nens frågor. ”Emellanåt är man i hög grad ute och famlar”. Och vad är 
det då man famlar efter? Är det jag som pedagog som saknar kunskap 
som redan finns, är det enbart en fråga om en kompetensutveckling 
eller vilken ny kunskap behöver utvecklas ur dessa frågor, pedagogens 
och barnens?

Behövs mer ämneskunskap i arbetet med de yngsta 
barnen?

Med en tydligare fokusering på lärandet för de yngsta bamen har också 
en ny diskussion om ämne och ämnesinnehåll påkallats. Behövs mer 
ämneskunskap? Behöver pedagogerna mer ämneskunskap? Vad menar 
vi med ämneskunskap? Vilken ämnesrelaterad kunskapsutveckling be
hövs för de yngsta bamen? Dessa frågor är starkt värdeladdade för för
skollärare, vilket hänger ihop med ett avståndstagande till en kunskaps-
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och undervisningstradition med skolämnen och föreställningen om ett 
reproducerande av viss kunskapsmassa, en traditionell förmedlingspe
dagogik som man förknippar med skoltraditionen.

Ska man bli skolifierad -  man är ju  i en slags balansgång där och det är 
det som är det svåra -  var är vi någonstans? -  vad ska vi göra? -  man gör 
ju det som man tror är bra.

När frågan i rubriken ställs av en av deltagarna kommenterar en annan 
med att

det är inte meningen att vi ska jobba med ämnen -  men man måste ha 
kunskaperna som pedagog.

Hur ett arbetssätt med ett förstärkt ämnesinnehåll kan utvecklas utan att 
ge avkall på en helhetsbild på barn, barngrupp, situation och innehåll är 
den fråga som man söker ett svar på. Går det att forska på detta? Att det 
inte innebär ett avståndstagande till ämnesinnehåll utan ett annorlunda 
sätt att se på ämnen framhålls. Hur kan forskningen bidra till att ett nytt 
ämnesinnehåll utvecklas?

Att göra arbetet i förskoleklassen tydligare ses som ett angeläget 
forskningsområde såväl för pedagogerna själva som ett bevis mot scha- 
bloniseringen vad gäller föreställningar om förskollärare och hur läran
deprocesser ser ut med de yngsta bamen.

Hur gör man när man använder en grupp som resurs?

Att använda gruppen som en resurs i det pedagogiska arbetet är en tra
dition i det förskolepedagogiska arbetet. Frågan om hur detta grupp- 
orienterade arbetssätts kvaliteter och betingelser kan se ut diskuterades. 
Dels i relation till hur arbetet i skolan i övrigt bedrivs dels i förhållande 
till att förskoleklassen endast innehåller en åldersgrupp. Numera byts 
gruppen ut redan efter ett år. Ibland tar man emot en grupp bam som 
kommer från samma förskola ibland kan bamen komma från fem olika 
ställen. Ett grupporienterat arbetssätt i jämförelse med mer individorien- 
terade arbetssätt som forskningsområde nämndes inte specifikt. Man 
utgår från ett grupporienterat arbetssätt. Att studera gruppens betydelse
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för sexåringarna och att gruppen måste vara tillräckligt stor, (inte till
räckligt liten) kommenterades.

Det finns säkert forskning om det -  det är bättre med mindre barngrup
per -  men var går gränsen?
Det handlar om hur man använder gruppen i arbetet, man ser då annor
lunda på uppgiften i sitt arbete. Förskollärare som har 16 barn i gruppen 
kan vilja ha ett par barn till för att kunna få en tillräckligt bra grupp att 
arbeta med.

Vad erfarenheterna av en grupptillhörighet och läroprocesser i grupp 
betyder menar man skulle vara intressant att studera. Och om och hur 
gruppen används som resurs. Vi tror det har betydelse, man ser vissa 
tecken hos barnen, men man vet inte riktigt vad.

Är gruppen stabil så tar man med sig sin gruppkänsla. Sen har vi ju 
grundlagt något annat. När bamen börjat i skolan så kommer dom ofta 
tillbaka till oss, tittar in, hälsar på, vill veta vad vi håller på med. Vi har 
grundlagt nåt viktigt -  det finns en stark relation -  inte bara skolinriktat 
-  det fanns en annan relation.

Fokus på barns lärande oavsett organisationsform

Genom hela samtalet finns en underton av tveksamhet kring förskole- 
klass som en lämplig form för sexåringars utveckling och lärande. Mot 
slutet av samtalet säger en av deltagarna att hon tror att förskoleklassen 
kommer att försvinna. Organisationsformer kommer och går. Frågan 
om åldersintegration eller åldershomogena grupper kommer säkert att 
vara eviga frågor såväl för forskare som för praktiker. Den energi som 
ständigt läggs på att hitta ”optimala arbetsformer” inom de ramar som 
för tillfället ges behöver kanaliseras mot kunskapsutveckling om bam 
och deras lärande.

Grunden är synen på bams lärande -  en rik miljö där barn kan välja 
aktivt. ...i samspel med kompetenta pedagoger.

Vilka de konkreta forskningsfrågorna som den utbildningsvetenskapli
ga forskningen skulle ägna sig åt om dessa lärare i förskoleklass fick
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bestämma, återstår att bena ut inom de områden som de pekat ut; inne
hållet i verksamheten i förskoleklass, gruppens betydelse för lärande 
och utveckling, sexåringens lärande i olika organisationsformer, vad en 
förskolepedagogik i förskoleklassen betyder för sexåringens lärande 
senare i livet. Kan sedan forskningen bidra till att förverkliga drömmen 
om att lyfta sitt arbete, så kan den ömsesidiga nyttan bidra till en kun
skapsutveckling som man menar ”gynnar barnen”. Och det är ju dem 
det handlar om.
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Lärare i grundskolans tidiga år

A tt bryta traditionens och vanans makt

Frågan om forskningen skulle kunna bidra till en kunskapsutveckling 
som rubbade vanans makt blev startpunkten för ett återkommande tema 
i denna grupps diskussion. ”Varför är allt så traditionellt?” Det är stän
digt samma gamla blindkartor menade en av deltagarna inledningsvis. 
Och vilka är egentligen traditionsivrarna? Vad är det som gör att läro
planer och kursplaner har så svårt att slå igenom? En kunskapsutveck
ling som leder till att man kan använda resurserna på ett bättre sätt, en 
kunskapsutvecklingsprocess, som innebär utmaningar i att ”tänka om” 
och att våga pröva nya angreppssätt, är vad denna grupp vill ha. ”Vilka 
undervisningsmetoder lönar sig”? Inventeringen av forskningsfrågor 
kretsade kring olika sätt att organisera undervisning och olika undervis
ningsmetoders effekter. Vad är det egentligen som eleverna lär sig och 
vad är det som bedöms? Det är ett livfullt samtal att lyssna till, när 
dessa fem lärare beskriver sin arbetssituation och arbetsmiljö. Man ta
lar om lärare som kanske väljer att hålla sig till traditionen och rutinen, 
mycket beroende på att det inte finns kraft och ork till förändring, då det 
samtidigt ställs krav på snabba förändringar av allehanda slag, ”ovani- 
frånstyrda projekt” och olika ”pådyvlade trender”. Att leva i och hante
ra alla dessa förändringar går som en röd tråd genom samtliga gruppers 
berättelser. Det är krav på nya slags redovisningar och utvärderingar 
som ska göras. Det är upplevelsen av en splittrad tidsanvändning och 
att inte ha, eller ta sig tillräckligt professionellt tolkningsutrymme.

Jag tycker Ingrid Carlgren var inne på en viktig sak när hon talade om att 
visa vår professionalism genom tolkningsutrymme när det gäller målen. 
Det gör vi ju inte, det är vikingatiden i fyran, medeltiden i femman och 
stormaktstiden i sexan, och det är Sverige i fyran, Europa i femman, det är 
samma, samma. Det står ingenstans att vi ska läsa Sverige på det sättet 
överhuvudtaget och jag tycker inte det är särskilt professionellt. Vad är det 
som hindrar oss att faktiskt använda våra kursplaner för de ger ju oss stor 
frihet. Istället går vi in och förvaltar någon tradition från Lgr 62 eller -69 
och kör på tradition. Det kan min morsa gå in och göra också.
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Man efterfrågar en forskning som är till direkt nytta i professionsutö- 
vandet och en hjälp i att fokusera på det man menade vara kärnan i 
arbetet, elevers lärande. Kanske genom att studera de goda exemplen. 
Återkommande i diskussionen är också konstateranden att man inte vet 
vilken forskning som finns inom olika områden. Och när man tror sig 
veta att den finns, så hittar man inte fram till den. Att det är svårt att veta 
vad som skulle kunna vara prioriterade forskningsområden och veta 
vad som överhuvudtaget går att forska på brottas man med. Läs- och 
matematikinlärning anser man vara ett viktigt forskningsområde. Det 
lyfts fram redan i inledningen. En av deltagarnas kollegor hade särskilt 
fört fram önskemål att hon också skulle framföra detta. De teman som 
diskuteras i samtalet kommenteras något mer utförligt nedan.

Om läsinlärning och matteboksanvändning

Hur ser kunskapsbildningen egentligen ut inom tidig läsinlärning och 
läsförberedelse? Vilka är de nya rönen inom forskningen kring den 
grundläggande matematiken? Då moderatom uppmanar gruppen att vara 
lite mer konkret om vilken kunskapsutveckling som efterfrågas kring 
den grundläggande matematiken och läsinlämingen så efterfrågas nya 
undervisningsmetoder.

Mycket det praktiska, lekfulla, hur kan man få barnen med sig. Inte 
samma gamla principer, utan att det finns nåt nytt, nåt bättre. Att få de 
tankarna att nå ut och slå igenom. Det är så lätt att man ramlar tillbaka 
till matteboken och så är man där igen.

Så följer en diskussion kring läroboksanvändning och gemensamma 
erfarenheter av hur bamen ”älskar” matteboken och känslan av att det 
är på riktigt, ”riktigt lärande” när de får räkna på och avverka bok efter 
bok.

Barn tror matteboken är matematik, det där andra praktiska är inte riktig 
m atte...

Vilka forskningsfrågor skulle kunna formuleras kring detta? Frågor som 
relaterar till arbetssättet ”att harva på ensam med matteboken” i jämfö
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relse med andra arbetssätt återkommer senare i samtalet. Då i samband 
med en diskussionen om bedömning och betygskriterier

Är det någon skillnad i kunskaperna då man går i en skola där man bara 
harvar på ensam i matteboken jämfört med en skola som kanske har 
förändrat sitt arbete utefter läroplan och kursplan? Kan man se någon 
skillnad i resultat hos dom som jobbar med mer experimentell matte, 
pratar matte, diskuterar matte? Kan man se det på betygen -  eller är det 
olika betygskriterier, olika mallar vid olika arbetssätt? Om man utgår 
från kursplanemål och betygskriterier -  är det någon skillnad på dom 
som faktiskt jobbar tematiskt -  kan man se det? Är det meningsfullt att 
hålla på och försöka förändra?

Det enkla mätbara och det svåra.

Ur allt tal om ”vanans makt och läromedel som tuggar på i den ordning 
det alltid har varit”, leder moderatorn in samtalet på vilken kunskap 
som man tycker sig sakna idag. Och samtalet fortsätter.

Vad är det vi ska fokusera på när vi ska förändra -  vi behöver bli bättre 
på att diskutera och föra samtal om vad målen innebär -  Vad innebär 
skriftliga räknemetoder? Är det uppställning eller? Många som strider 
för det gamla.

Hur skulle man kunna formulera alternativa didaktiska frågeställningar 
för forskningen ur detta citat? Deltagarna formulerar en önskan om 
forskning om olika undervisningsmetoders effekter. Samtalet snurrar 
kring en betoning av metodernas betydelse. I det här citatet framkom
mer också behovet av att utveckla kunskaper kring att arbeta med må
len. Ett viktigt budskap också till lärarutbildningen. Ett annat citat från 
samma deltagare diskuterar frestelsen att falla för det mätbara och före
slår mer betoning på att arbeta med förståelse. ”Hur tänker han om för
ståelse? Vad är att förstå multiplikation? Vilken kunskapsutveckling 
behövs om det?”

Om man tar de fyra F-en. Man lär sig en massa fakta. Men vart tar de 
övriga F-en vägen? Man gör inga jämförelser så de förstår. Skriv upp de 
fyra F-en! Mycket blir fakta och färdigheter för att det är mätbart. Nu



27

kan Nisse räkna på det där sättet. Nu kan Sara hela multiplikationstabel
len men hon behöver inte fatta vad multiplikation är.

En annan deltagare hakar på riskerna med att mäta enkelt och samtalet 
lämnar matematikens domäner. Jag återger delar av en lång utläggning 
om procentsatser i skolpolitiska målskrivningar för skolan, kursändring 
vid maktskiften, verksamhetsplaner m.m.

Där sa du nåt viktigt -  det ska vara enkelt och mätbart. Numera är det ju 
så att vi ska redovisa väldigt mycket och då ska vi lägga upp det så 
enkelt och mätbart så att vi kan redovisa d e t... Stadsdelsnämnderna har 
satt upp vissa mål, men det enkla och mätbara är inte alltid så väldigt 
b ra.... Vägen dit är mycket svårare att mäta.
Vi har en massa uppspaltade mätbara krav som ställs, många gånger 
helt omöjliga att nå, men då får vi ordna till det ändå....
Vi lämnar ut enkäter till föräldrar -  sånt lever vi med, i väldigt stor 
utsträckning...

Att kunna formulera vad som är kvalitet i skola och i undervisning på 
andra sätt än i procentsatser och en forskning om kursplanemål, betyg 
och bedömning verkar vara ett mycket angeläget tema samt att kunna 
ha forskningsresultat till stöd i arbetet för att professionellt arbeta med 
detta.

D et ska vara kamratstödjare hit -  portfolio dit.

Kommuners sätt att bedriva kvalitets- och utvärderingsarbete med alla 
dessa krav på redovisningar, ses som ett bland flera exempel på alla 
”trender” som förväntas leda till skolutveckling.

Och så alla trender i skolan som alltid någon skolpolitiker eller tjänste
man eller rektor nappar på -  portfolio, framgångsrika skolor, den här 
Monroe, det ska vara kamratstödjare hit -  det ska vara än det ena än det 
andra. Är det sånt här som ger effekt? Om vi tar portfolio, leder det 
verkligen till det som dom säger, har kamraterna den stora betydelsen, 
och tar bamen ansvar för sitt eget lärande? Lär dom sig det som står i 
kursplanen? Allt det där skulle jag vilja att någon gick in och tittade på 
och jag vet inte hur man skulle göra det -  Kan vi då få stöd i forskningen
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som säger -  nej det här ger inget -  då behöver vi ju  inte hoppa på d e t...
Att säga nej alla gånger är inte så lätt.

Alla dessa trender och uppifrånstyrda pålagor ses som hinder i arbetet 
för att ägna sig åt ”kärnan” i arbetet. En forskning som studerar denna 
s.k. käma och forskningsresultat vad gäller olika arbetssätt på modet, 
menade man skulle vara ett nödvändigt stöd. Både för att få vara och 
samtidigt utvecklas professionellt.

Våra barn ställer helt andra frågor

I mitten av samtalet konstaterar moderatom att samtalet mycket handlar 
om organisation av undervisning och undervisningens innehåll. Hon und
rar om det finns andra frågor som skulle vara viktiga att forska kring. Hon 
nämner som exempel något som har att göra med mötet med eleverna. 
Hennes direkta fråga blir: ”Ska forskningen bara ägna sig åt undervis
ningens metoder eller?” I en kortare sekvens i samtalet vänds då fokus 
mot bamen och frågor om det är skillnad på bamen och om bam är annor
lunda idag. Det temat verkar inte fånga deltagarna nämnvärt just här i 
detta ögonblick. En intressant iakttagelse, om än möjligen förväntad, är 
att när moderatom frågar om frågor som har att göra med mötet med 
eleverna, så är det ”de speciella” bamen och deras lärande man först näm
ner. Någon menar vidare att det finns ju så många påståenden om att bam 
förändrats. Påståenden som är lätta och bra att ta till som förklaring om 
inget fungerar, sämre uppfostran, sämre stöd hemifrån etc. Men vad vet 
vi egentligen? Lennart Grosins forskning (pedagogiska institutionen vid 
Stockholms universitet) om framgångsrika skolor nämns. Vad går att 
överföra till vår skola? En kommentar om Rinkebybamens olika sätt att 
uppföra sig hemma och i skolan och hur man lägger upp föräldrasamar- 
betet får ingen jordmån i samtalet. Det avfärdas med att det är det väl 
svårt att forska kring? Här hade jag nog förväntat mig ett fortsatt samtal 
om betydelsen av olika normer och de yrkesmässiga dilemman, man har 
att tackla. Redan i den inledande presentationsrundan, hade denna lärare 
från Rinkeby efterfrågat forskningens stöd. Hon menade att lärare behö
ver få en möjlighet till omstart i arbetssätt utifrån de förändrade krav som 
arbetet ställer i en mångkulturell arbetsmiljö.
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Det är väldigt berikande och ställer invanda rutiner och böcker på ända. 
Våra barn ställer helt andra frågor, de har en helt annan grund i sin dis
kussion och där är inte skolan och lärarna med i den utsträckning som 
behövs.

En forskningsdiskussion av det slag som moderatorn inspirerade till 
här, skulle ha kunnat återknytas till detta citat. Hur ser mötet ut mellan 
lärare och elever om man utgår från elevernas sätt att ställa frågor? Om 
lärarna i förskoleklass fick bestämma, skulle en sådan forskning för
modligen ha ansetts som angelägen utifrån vad som framkom i deras 
samtal.

.. .  Dom som lyckas -  vad var det som gjorde det?

Att studera de goda exemplen och framgångsrika lärare är förslag som 
dyker upp. När ”barn lär sig som attan” -  vad beror det på? Gruppen 
diskuterar miljöns betydelse, lokalutformning, gruppdynamikens bety
delse och lite kort kring resursfördelning, gruppstorlekar och gruppin
delning. Även forskning kring arbetslag som är ”effektiva och bra” 
nämns som intressant. Till det här temat kan också sägas höra inpass 
om diverse goda skolminnen och hur det var förr. Någon nämner labo- 
ratorieskolor och hur bra det var med kraven på redovisning av sin för
ståelse när man lämnade in matteprovet. Vad finns i kunskapstraditio- 
nen som är värt att bevara och utveckla?

Vad använder vi vår tid till?

I senare delen av samtalet frågar moderatorn efter frågor som deltagar
na skulle vilja fördjupa sig i om de själva skulle ägna sig åt forskning 
som en del av sin yrkesverksamhet som lärare. Svaren speglar den tidi
gare diskussionen och får karaktären av en sammanfattning.

- Jag skulle nog vilja attackera trenderna -  dom lämnar oss ingen ro -  
de stjäl tid
- Vad blev det av IT -  en dator till varje barn-satsningen?
- Rutinen och traditionens roll -  förändringsbenägenheten hos den vux
na gruppen
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- Vad är det som gör när en klass plötsligt svänger -  om gruppdynamik
- Vad använder vi vår tid till -  hur kan vi påverka tidsanvändningen -  
idag är varenda
minut intecknad -  ingen plats för nyskapande -  vad prioriterar vi? -  
Ibland verkar barnen 
hamna sist i prioriteringen
- Hur arbetar vi med läsinlämingen -  hur upptäcker vi vissa barn och 
hur kan vi hjälpa
dem
- Och så den grundläggande motorikens betydelse.

Deltagarna i samtalet verkade hysa en förhoppning till forskningens 
möjligheter att vara ett stöd i att utveckla arbetet i skolan och professi
onens makt över detta. Samtidigt kommenterar man det faktum att forsk
ning ofta tar så lång tid. Angående relationen forskare/praktiker fanns 
delvis olika utgångspunkter och synsätt. Från en önskan om att ”ha 
forskningen i ryggen” och ha möjlighet att tillgodogöra sig forsknings
resultat, till att vara med aktivt och lita till egna observationer och erfa
renheter. Ett utbyte, som i båda fallen kan exemplifieras med språk
forskningsinstitutet i Rinkeby. Det kan bli rikt om också praktikerns 
erfarenheter tas till vara och en öppenhet för nya tankar finns på båda 
håll. Det skulle möjligen kunna vara ett fruktbart sätt att använda sin tid 
på, och kanske ett sätt att inte låta barnen hamna sist i prioriteringen?
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Lärare i gymnasieskolan

Hur få r  vi eleverna motiverade?

I detta samtal deltog fyra lärare. Det är den grupp där vi får veta vilka 
ämnen som samtliga lärare undervisar i. De var lärare i svenska och 
tyska, matematik och musik, naturvetenskap samt svenska inom IV- 
programmet. En av lärarna hade dessutom med sig frågor som hon sam
lat in från kollegor, både i gymnasieskolan och i grundskolan. Så även 
dessa kollegors röster kom indirekt med i samtalet. I det intressanta 
samtal som utspinner sig finns en stark elevfokusering på lärandet och i 
läraruppdraget.

Hur kommer vi åt det elever vill ha -  det är det stora problemet för oss 
idag, trots att vi på Lidingö har en bra verksamhet egentligen med stu- 
dieinriktade elever? -  Vad är det som gör att de inte vill lära sig egentli
gen? -  Vad är det vi missar? Vi vill ju så väl egentligen och alla försöker 
ju  hitta var ingången är. Det är så svårt att få det att tända till.

Samtalet handlar om hur få elever motiverade i stark konkurrens med 
livet utanför skolan. Elevers möjligheter till senare kompetenskomplet
teringar ses som en komplikation även om man uppskattar möjligheten 
till att komma igen. Men hur får man elever att ”komma igen” redan 
under gymnasietiden? Vad har det inneburit att man kan konkurrens- 
komplettera, göra strategiska val inom gymnasiet för att få höga betyg 
att konkurrera med. Hur påverkar det gymnasieskolans verksamhet, om 
man inte har elevernas fulla engagemang medan den pågår? Eller hur 
motiverar man vissa elever att ta sig igenom påbjudna kurser med ett 
innehåll och nivåer som man själv kanske ifrågasätter nödvändigheten 
av?

Alla måste läsa en A-kurs i matte. Varför måste alla göra det? Vissa 
håller på tills dom kommer över en viss ålder -  de här åren bara går för 
dem. Alla klarar det inte. Det är en viktig del att undersöka. Kan vi inte 
göra en helt annan variant, ge andra alternativ. Så är det ju  dessutom 
Botkyrka med väldigt många invandrare som är ytterligare en annan
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problematik. De som inte klarar sig, dom blir lämnade och får gå tillba
ka till sina gamla kulturer och göra vad man gör om man inte har någon 
utbildning.

Andra centrala områden som diskuterades var betyg och bedömning 
och arbetssätt i relation kring frågor om vad elever lär sig och vad det är 
som gör att dom lär sig. Upplevelser av arbetssituationen i gymnasiet 
ventilerades också. Jag har sorterat diskussionsinnehållet under olika 
teman och rubriker nedan.

Vad är det som gör att dom lär sig saker?

Trots mycket lång erfarenhet tvingas man ofta konstatera att man fak
tiskt inte riktigt vet vad som händer när elever lär sig någonting. En av 
lärama hänvisar till en undersökning som visar på en diskrepans mellan 
lärares och elevers mål med undervisningen. Hon funderar över frågan 
vad det är som gör att elever lär sig ett språk till exempel? På modera
torns fråga angående vad man skulle vinna om man visste det, blir sva
ret:

Ett större självförtroende att våga ändra sin metodik tror jag. Det är ju  så 
att till syvende och sist står man ju  där som ansvarig för att man lagt upp 
en kurs. Man vet ju  hur man själv lärde sig och många av oss kör nog 
trots all kunskap vidare, för vi tror att det nog är det bästa och det kan
ske det inte är egentligen. Vi äro säkra trots att man testat och prövat 
minst hundra gånger. Forskar man runt det hela, så får man ju ett större 
underlag och man ser det på ett annat sätt, när man inte är direkt berörd 
och står med båda föttema i klassrummet.

Att göra och pröva sig fram utan att riktigt ”ha teorier bakom det” åter
kommer i flera inlägg. Man efterfrågar mer djup i sin pedagogiska kun
skap och forskningens stöd i det man håller på med. Det finns en före
ställning om att denna medvetenhet om behovet av djupare pedagogisk 
kunskap kanske inte alltid är så utvecklad hos nyexaminerade lärare.

När man var ny gällde det bara att gå in i ett klassrum, få det att fungera 
och undvika kaos.
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Skillnaden mellan lärare med olika lång erfarenhet och lärare i olika 
åldrar diskuterades också i fråga om vilka frågor lärare ställer sig uti
från praktiken. Man diskuterade även vilka konsekvenser dessa skillna
der i erfarenhet och ålder kan ha för motivation och elevers lärande. 
”Yngre lärare kanske har lättare med att motivera elever då de har för
delen av att vara närmre elevernas värld”? De frågor som man menar 
upptar äldre lärare handlar mest om arbetssätt. En av språklärama sä
ger:

Varför är det så svårt att få dom att jobba med språk? Har det att göra 
med att arbetssättet i många andra ämnen förändrats radikalt sen jag 
gick i skolan, men kanske inte lika radikalt som i språkundervisningen?

Hur skiljer sig arbetssätt åt mellan ämnen? -  Hur kan man arbeta med 
språk? -  Vad är det som gör att det lyckas -  Vad ger resultat? Även i 
denna grupp vill man ha forskning som pekar på ”de lyckade resulta
ten”. Och vad menar man då med att lyckas? Frågan ställs inom grup
pen om det är betyg eller kunskapsnivån man tänker på. En av lärarna 
svarar:

Ingendera egentligen -  utan snarare att fånga eleverna -  när det tänder 
till så leder det ju  ofta fram någonstans.

Betyg och bedömning

Frågor som handlar om betyg och bedömning är ett område som åter
kommer i diskussionen utifrån olika perspektiv. Det är definitivt ett 
kunskapsområde man menar det behövs kunskapsutveckling inom. Hur 
betygskriterier konstrueras och variationen i bedömningar är ett ange
läget utvecklingsområde. Man känner sig ofta osäker.

Nya unga lärare känner sig oförberedda på hur man faktiskt bedömer, det 
har vi inte jobbat med säger dom. Så tittar dom på mig som har jobbat i 30 
år och frågar -  hur gör man? -  då säger jag -  det blir bara värre och värre. 
Man ser så många dimensioner i en bedömning.
Jag skulle gärna vilja undersöka om hur man sätter betyg. -  Är det speciellt 
svårt i språk? Bedömer vi fliten? -  Vad är det vi egentligen bedömer? -  
Bedömer vi bara språkfärdighet kan vi nästan sätta betygen innan.
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Betyg är ju också en rättsäkerhetsfråga för elever påpekar man. En av 
deltagarna föreslår också en jämförande studie av betygskriterier och 
bedömning mellan olika program på gymnasieskolan. Han tänker då 
särskilt på de internationella programmen i jämförelse med de svenska. 
Betyg och bedömning inom IV-programmet väcker andra frågor:

Vi har problem med betygssättning. Vi kan få in en elev som inte ligger på 
någon nivå alls, men som jobbar bra och tar igen ett år -  ska vi släppa 
igenom den här eleven till ett nationellt program? .Måste erkänna att vår 
bedömning blir inte bara målrelaterad utan också i viss mening mognads- 
och personrelaterad, fast vi inte ska göra det. Vi har elever som har MVG i 
matte men IG i engelska.

Frågor om betygssystemet i sig funderar man också över. ”Finns det något 
i betygssystemet som orsakar alltför hög stress?” Är det någon skillnad i att 
riskera att få ett icke godkänt betyg jämfört med en tidigare etta?” Feder det 
till stress? Elever med de högsta betygen säger ofta att de är stressade.

En tidsstudie på eleven vore väldigt intressant

Talet om en markant ökning av stressrelaterade symptom diskuterades. 
Vad beror detta på egentligen? Man läser det i media. Psykologer lyfter 
fram denna stress. Eleverna säger att dom är så stressade.

Men varför är dom så stressade? Jag vet inte om det är något forskningsom
råde men det är ju nåt som påverkar oss hemskt i vårt jobb. Alla jobbar så 
dom spyr, och mer och mer stressade blir vi och mindre och mindre lär dom 
sig -  vad är det då vi gör?

Man konstaterar att fler elever jobbar vid sidan av skolarbetet idag. Och 
behovet av social kontakt med kamrater utanför skolan finns ju även 
idag. Har även kraven i skolarbetet ökat?

Är det vi som gjort något planeringsfel? Jag var ju oerhört tlitig när jag gick 
i skolan eftersom jag blev lärare. Men dom gör mycket mer idag, som jag 
inte gjorde. Dom läser mycket mer och skriver långa projektarbeten. En 
tidsstudie på eleven vore väldigt intressant -  nånstans har vi gått fel i plane
ringen.



35

Det läggs på mer och mer uppgifter som inte är 
undervisande.

I sin diskussion om förutsättningar för lärande, pekar gruppen på en hel 
del faktorer och beslut som ligger utanför lärararbetet. Det är faktorer 
som i hög grad påverkar läraruppdraget. Organisationen av gymnasie
skolan, gymnasiekommitténs förslag, konkurrensutsättningen, det fria 
skolvalet är några exempel på detta. Ur lärarprofessionens perspektiv 
upplever man det som ”knepigt när beslut fattas utifrån helt andra ut
gångspunkter än de rent didaktiska”. Hur ser det professionella ansva
ret ut idag? Man ifrågasätter också viss delegering av ansvarsuppgifter. 
En genomlysning av lärares arbetssituation och arbetsuppgifter vore av 
intresse säger man.

Vi tar mer och mer ansvar. Det läggs på mer och mer uppgifter som inte 
är undervisande, vi lägger schema med mera. Hela tiden gör vi olika 
saker, ofta bra saker. Men sen inser man, att under hela den här tiden har 
vi inte pratat pedagogik med varandra en enda gång. Det är konsekven
serna av vissa beslut runtomkring min uppgift som lärare, som man skul
le vilja se att man tittade p å ...
Den här budgivningen har ju  påverkat skolledarna oerhört mycket, så de 
har tappat väldigt mycket fokusering på sin egen skola när de ska satsa 
på sin egen överlevnad. Skolledarna betyder väldigt mycket.

A tt utveckla arbetet tillsammans med kollegor (och kanske 
forskare?)

Redan inledningsvis väcks önskemålet att tillsammans med kollegor få 
möjlighet att utveckla och systematisera sitt arbete och kunskapsbasen. 
En annan deltagare efterlyser coachning genom s.k. ”proffskommenta
rer” och arbete i grupp. När moderatorn frågar vad proffskommentarer
na skulle bygga på för kunskap blir svaret:

Psykologiska kunskaper, inte ämneskunskaper tror jag.

Det hade varit intressant att följa upp detta i relation till det utbildnings
vetenskapliga området. Vad betyder uppdelningen psykologiska kun
skaper och ämneskunskaper i ett utbildningsvetenskapligt perspektiv?
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Intressant är också att notera lärarnas intresse av arbete i kollegiala grupper. 
Det är en möjlighet att ta till vara som en grund i och för praxisnära forsk
ning.

Det är väldigt få som jobbar ihop på gymnasiet så att man kan ge kom
mentarer. Det skulle finnas någon sån grupp, som man kunde be -  kan 
ni komma in och vara med, ungefär som när man går till läkare -  så att 
man kan få synpunkter.

En tredje deltagare refererar till en arbetslagsutbildning hon deltar i på 
Lärarhögskolan. Hon berättar om goda erfarenheter med kursuppgifter 
att skriva ned intentioner med vad man vill med sin undervisningssitu
ation och sedan kollegial observation av varandras lektioner, med efter
följande gemensam reflektion. Skulle detta kunna bli något slags forsk
ningsprojekt?

Vilken ämnesdidaktisk forskning behöver utvecklas?

Kandidaterna skriker efter didaktik, säger en av deltagarna och mode
ratom frågar:

Vad skulle behövas för typ av mer didaktisk forskning då, om ni tänker 
till era egna ämnen?

Ytterligare en invit till att tänka frågor i relation till ämnen, ger modera
tom senare i samtalet till den lärare, som både undervisar i musik och 
matematik. Hon får uppmaningen att fundera kring jämförelser och re
lationer mellan dessa ämnen utifrån upplevelser och erfarenheter i den 
konkreta undervisningspraktiken.

Jag tycker det är mycket bättre med tvåämneslärare. Det är mycket för
delar med det. Man har lättare att komma in i kollegiet -  men om jag 
reflekterar nåt över matten då jag har musik -  nej det tror jag 
inte...M usik är ju  ett sådant känsloladdat ämne. Jag ser utvecklingen 
tydligare. Mobbing och sådana tendenser ser man tydligare när dom 
spelar tillsammans. Jag får större inblick i eleverna i musiken än i mat
ten. Det blir också olika innehåll i samtalen med musik -  respektive 
matematiklärare.
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På den första frågan om vilken typ av mer didaktisk forskning som skulle 
behövas, hänvisar en av deltagarna till projekt som redan pågår inom 
naturvetenskap. Vad händer när intresset för naturvetenskap minskar 
hos barnen? ”Om barn är så otroligt intresserade i förskola och lågstadi
et av detta och att intresset drastiskt avtar högre upp, vad beror det på”? 
Den forskningsfråga som väcks handlar om att undersöka skillnader 
beroende på vilken typ av undervisning som bedrivs. ”Vad lär man sig 
genom olika metoder och vad blir det för innehåll”?

En annan sak är ju de olika metoderna man har i klassmmmet. Jag vet ju 
inte hur mycket forskning som bedrivits på det. Om man använder PBL, 
portfölj eller beting. Det borde ju gå att koppla till didaktisk forskning. Det 
skulle vara rätt kul att läsa som lärare. Det surrar ju rätt många modeller runt 
just nu.

En annan deltagare återkommer till PBL i sin avslutande kommentar i 
samtalet. Han föreslår en studie som undersöker de trender som före
kommer, PBL och arbetslagsmetodik nämns som exempel. ”Varför in
fördes den eller den trenden? Vad har den gett? Hur har det sett ut his
toriskt -  återkommer de i cykler?”

En iakttagelse är att lärarna, på frågan om vilken didaktisk forskning 
som behövs, ofta svarar på en undervisningsmetodisk generell nivå. 
Behövs ingen mer ämnesrelaterad didaktisk forskning om lärarna får 
bestämma? Handlar det om didaktikbegreppets innebörd? Det verkar 
som om de ämnesrelaterade frågeställningarna däremot aktualiseras när 
man diskuterar betyg och bedömning. Vad det innebär att bedöma kun
skaper i språk och språkfärdighet, som diskuterades under betygskri- 
teriesekvensen i samtalet, verkar öppna upp för ämnesdidaktiska forsk
ningsfrågor av annan art än frågor om mer generella undervisningsme
toder. Eller ska man förstå fokuseringen på undervisningsmetoder som 
att man den vägen vill komma åt innehållet? Vilka kunskaper som elev
er utvecklar med samma ämnesinnehåll men med olika metoder, är en 
fråga som ställs. Är det samma ämnesinnehåll?

En ämnesrelaterad diskussion som sveper förbi, är frågan om äm- 
nesorganisering. Vad ska egentligen vara kärnämnen? Att det är gamla 
traditioner som gör att vissa ämnen finns, att olika ämnen har så olika 
status påpekas. En idé om forskning kring ämnen i samverkan framförs.
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Varför har elever så svårt med matte?

Det är också i betygsdiskussionen som frågan om varför elever har så 
svårt för matematik dyker upp. Elevers matematiksvårigheter är dessut
om exempel på en fråga som även deltagarnas kollegor för fram. En av 
lärarna ställer, utifrån sin föräldraerfarenhet av amerikansk matematik
undervisning, frågan om olika användning av matematiska begrepp.

Det var en otrolig skillnad i den amerikanska undervisningen, helt an
dra begrepp som togs upp. Sexåringen kom hem med parenteser. Tar 
jag upp det med mina kollegor så säger man att elever har mycket bättre 
förståelse här i Sverige? Är det så -  finns det forskat på det. Jag skulle 
vilja veta det här. Är det verkligen så?

I den inledande presentationen säger samma deltagare:

Och det står ju mycket i tidningarna om matte. Jag känner ofta, nästan 
om det är personligt -  all kritik mot matematikundervisningen. Det känns 
också så totalt motsägande när man lägger förslaget om att det inte ska 
behövas godkänt för att komma in samtidigt som man kritiserar matte
undervisningen så hårt

På frågan om vad man då skulle undersöka, handlar svaret om att ge 
andra alternativ till ”dom som aldrig kommer att få sina betyg i matte”. 
Hur skulle dessa alternativ kunna se ut? Vad är det att ha lätt för matte?

Så det gäller fö r  mig att individualisera min undervisning, 
nästanför mycket

Vad skulle vara väsentligt att forska på i förhållande till IV-program- 
met? Läraren inleder kort med att prata om olika synsätt hos lärare. Ska 
man vara ”lärare” eller ”behandlare” ? Att arbeta mer som lärare tolkas, 
som att också vara en som ställer krav. Hur lärarrollen konstrueras inom 
IV-programmet i förhållande till andra program verkar vara en intres
sant frågeställning.

Om tre av de 16 elever jag har, har haft en extra dålig dag, vilket dom 
ofta har, kan hela min planering haverera på 2-3 minuter. Så det gäller
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för mig att individualisera min undervisning, nästan för mycket, svårt 
för mig att ha gemensamma genomgångar.

Läraren säger i sin fortsatta berättelse att han arbetar på ett sätt han 
egentligen inte vill göra, med beting. Det är ett sätt att visualisera och 
tydliggöra vad eleverna ska göra (och få dem att göra det?). Senare i 
samtalet berättar han om sin undervisningsstrategi med mycket kreativt 
skrivande för att vända elevers negativa självbild. Några direkta forsk
ningsfrågor formuleras inte men berättelsen i sig öppnar upp för ett an
tal intressanta områden. Att tycka sig vara tvungen att arbeta på ett sätt 
man inte vill, vad är det för problem man menar att man löser. Hur 
formuleras problemen i undervisningssituationen?

Om programs olika status och elevers taktik att ta sig 
igenom gymnasieskolan

Frågan om programmens olika status aktualiseras utifrån en diskussion 
om få sökanden till omvårdnadsprogrammet respektive naturvetenskap
liga program trots arbetsmarknadens behov. Man pekar på en negativ 
spiral med alltfler ”otroligt svaga elever” på omvårdnadsprogrammet, 
när mer studiemotiverade söker sig bort som trots allt sökt dit. På Li
dingö finns inte den typen av utbildningar överhuvudtaget, då ingen 
söker det. Nu söker eleverna i Botkyrka naturvetenskap igen enligt en 
lokal undersökning, berättar en deltagare. På Lidingö där naturveten
skapen står högst får en gymnasieskola som inte har naturvetenskapligt 
program kämpa hårt för sin status. ”Vad är det som ger olika program 
status och hur varierar det inom och mellan olika områden? Vilka fak
torer styr valen? Vad ligger bakom att språk har lite motvind just nu? 
Hur ser elev strategierna ut bakom valen? ” Moderatorns fråga om elev
ers taktik att ta sig igenom gymnasieskolan skulle vara en fråga att un
dersöka, möts med ett instämmande mummel från gruppen.

Vad betyder föräldrarnas inflytande och hemmiljön?
Man kan se jättetydligt vilka program de som också spelar något instrument 
går på. Vem sätter sina barn i kommunal musikskola? En klassfråga idag.
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Kommentarer om sökprofilen till högskolan, med en majoritet av bam 
från studiemotiverade hem och att skolor med väldigt tydliga krav ver
kar vara enda sättet att bryta detta läggs till i samtalet. Vilken utbild- 
ningsvetenskaplig forskning och kunskapsutveckling behövs inom det
ta område?

Lärarna och forskningen

De synpunkter på lärama och forskningen som framkommer, handlar 
också om läramtbildningen. Dels vad man menar vara lärarutbildning
ens ansvar för att föra ut kunskaper om relevant forskning, dels ett an
svar för att utveckla kontakterna med redan utbildade och yrkesverk
samma lärare. Det finns ett intresse av att deltaga.

Jag blev utspottad härifrån 1973. Sen är det ingen som varit intresserad 
av mig längre, inte förrän idag. Det finns inga vägar upptrampade.

Forskningens tillgänglighet eller otillgänglighet diskuterades. Man vet 
att det till exempel finns forskning om genus. Men den når inte ut. Ger 
olika lärarutbildningar olika pedagogisk beredskap var en annan fråga 
som satte läramtbildningen på dagordningen igen. Att yrkesverksam
ma lärare i sin profession också ska kunna forska diskuterades utifrån 
olika utgångspunkter.

Jag tyckte det var hemskt intressant med introduktionen. Har det fors
kats något kring varför det blev ett brott i lärarnas forskning på 50-talet? 
Fick den forskning som bedrevs utifrån golvet ingen genomslagskraft? 
Vad hände? Det vill ju  till att någon lyssnar på min forskning.

Risken för att skolan blir en hunting-ground framfördes av en av delta
garna. Om forskning i läramas vardag ska bli ytterligare en arbetsupp
gift, utan tillkommande resurser för medverkande lärare, så är risken 
påtaglig att forskningen inte bedrivs på lika villkor. Då är det bättre om 
frågorna och forskarna kommer helt utifrån. Alternativet är att lärarna 
går in i forskarutbildningen med avsatt tid för forskningen, kanske som 
deltidsstudier.
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I deltagamas avslutande kommentarer återkom deras inledande syn
punkter med en betoning på undervisningsmetoder och lärares arbetssi
tuation. En forskning som ”ger undervisningen något” och lärare ”möj
lighet att utvecklas i yrke” är vad man vill se framöver.
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Fritidspedagoger

Man är som en spindel

Det är fritidspedagogernas förändrade arbetssituation och diskussion 
om hur integreringen i skolan påverkat alla inblandade, som är huvud
temat i dessa fem fritidspedagogers samtal. De arbetar alla i skolan på 
förmiddagar och på fritidshem på eftermiddagen. Det finns ett stort en
gagemang i att jämföra arbetsvillkor och att dela berättelser om hur det 
är nu och hur det en gång var. Att länka dessa till frågan om forskning 
och vilken kunskapsutveckling som efterfrågas i sammanhanget, är en 
strävsam uppgift, inte minst för moderatorn. Det är spännande att följa 
den processen. I de många konkreta beskrivningarna ur fritidspedago
gernas vardag och historia, skissas tänkbara förslag till forskningsom
råden. Under den inledande presentationsrundan av vilka tankar delta
garna hade med sig, ställs frågor om den ”sociala bitens betydelse för 
inlärning”. Man undrar vidare om barnen vunnit på integreringen i sko
lan, om samarbetet mellan fritidspedagoger och lärare. Arbetsmiljön i 
en nedrustad eftermiddagsverksamhet med stora barngrupper behöver 
också granskas menar man. Metaforen att fritidspedagogen är som en 
spindel, används ett par gånger av olika deltagare under samtalets gång. 
Vilka är då frågorna som finns i fritidspedagogernas spindelnät? Jag 
redovisar diskussionen och inventeringen av forskningsfrågor under 
några rubriker, som alla kretsar kring huvudtemat om integrering och 
nya utmaningar för fritidspedagogprofessionen.

I skolans värld ska allt ligga på schema

Den förändrade yrkesverksamheten för fritidspedagoger till följd av 
integreringen i skolan beskrivs till stor del som att det har skett på sko
lans villkor och efter lärarnas önskemål. Deltagarna beskriver att de 
inte riktigt bemöts med samma respekt som lärarna i utövandet av skol
arbetet. Det illustreras bl.a. med att man förväntas ställa upp direkt i 
olika sammanhang utan förståelse för fritidspedagogens arbetssituation 
samt föräldrars inställning till skolan.
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Vi får ställa upp på en massa saker hela tiden. Hoppa in och ta hela 
klassen ibland och sen ska man ändå orka med hela sin eftermiddag på 
fritids.
Ja, det kanske inte är någon forskningsfråga men jag skulle ändå vilja 
säga att det väcker ju känslor det här. Vi kan ju inte gå ifrån våra barn 
hur som helst. Jäkla jobbigt att hela tiden bevaka sin egen yrkesroll och 
aldrig riktigt tas på allvar. Att år efter år behöva stå för det här. Det är 
väldigt jobbigt.

En hel del av de aktiviteter som man tidigare bestämde över under ef
termiddagarna har nu flyttat in i skolan. De ska då planeras in tidsmäs
sigt i en ny struktur. Att göra en massa planerade aktiviteter på efter
middagen finns inte alltid orken till. Kanske handlar det också om att 
man inte vill låsa upp tiden ytterligare. Förhållandet till tid och makten 
över tidsanvändningen har förändrats. Tidsaspekten dyker upp på olika 
ställen under samtalet. En anpassning till skolans sätt att använda tid, 
att schemalägga allt, används också som en strategi för att freda sig mot 
att behöva ställa upp på ständiga brandkårsutryckningar. Man har för
lorat en del av sin autonomi i hur man använder sin tid och kontrollen 
över sin arbetssituation. Vad betyder detta för stressrelaterade sjukskriv
ningar och arbetslivsforskning? Tvärvetenskapliga projekt?

Det finns inga glapp nu för tiden. Förr kunde man hitta utrymme för det 
där lilla extra. Nu är jag minutbunden fram till och med 13.30 när mel
lanmålet är. Visst har jag viss planeringstid men den är ju också inlagd.
I skolans värld ska allt ligga på schema. Det är enda sättet att hävda sig 
numera mot lärare.

Man är med barnen från morgon till kväll

Fritidspedagogerna ser barnen i olika verksamheter under hela dagen. 
De får en inblick i bamens hela skoldag. De ser olika sidor av barnen 
som ingen annan yrkesgrupp gör på samma sätt. Vilka möjligheter till 
spännande studier ligger i detta undrar moderatom? Vad betyder det för 
vilka uppgifter man tar på sig eller blir pålagd kan man också fråga 
utifrån de beskrivningar och inpass deltagarna gör. Att få eller ta rollen 
som ”experten på hela barnet”.
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När kringresurser blivit färre läggs ett stort ansvar på oss. Vi ska klara 
barn som faller utanför ramarna. Vi ska prova oss fram och improvisera. 
Ska han vara i en liten grupp, kan han vara med i hela klassen och hur 
lång tid, vilken typ av inlärning passar. Alla dessa beslut vi ska fatta.

Det är en mängd frågor som man ständigt ska ta ställning till och som 
man kan känna att man saknar kunskapsgrund för. Om det är kompe
tensutveckling det då handlar om, eller behov av ny kunskapsutveck
ling som inte finns, är svårare att avgöra. Man har ingen ordentlig över
blick vilken forskningsgrundad kunskap som eventuellt redan finns. Att 
man improviserar rätt mycket återupprepas. Det ses dels som en förmå
ga i att kunna göra snabba lösningar för stunden. Men också det som 
står till buds, när man inte tycker sig ha tillräcklig kunskapsgrund för 
sitt agerande. En kunskapsutveckling i bedömning av adekvata insat
ser?

”Vilka möjligheter till kunskapsutveckling ligger i att fritidspedago
ger ser barnen under hela dagen i olika verksamheter som ingen annan 
gör”? Frågan får hänga. Att ”vara med barnen från morgon till kväll” 
medför också att man tar på sig ett annat och större ansvar. Samtidigt 
uttrycker man stark irritation mot att integreringen inte blivit ömsesi
dig.

Det är ju samma bam men lärama tar inte lika stort ansvar. Det blir mer 
mina och dina bam.

En av deltagarna framhåller dock att hon tillhör ett lärararbetslag där 
man delar på allt, vilket ses som något speciellt. Samma deltagare til
lägger vid ett senare tillfälle, att föräldrar fortfarande verkar ha lättare 
att vända sig till fritidspedagogen om det är något man undrar över. Hur 
ser ansvarsfördelningen ut? Hur ser föräldrar på ansvarsfördelningen? 
Vilka frågor vänder man sig med till vilken yrkesgrupp? Hur ser grup
pens förklaringsmodell ut kring att det blir olika?

Vi sitter ju som spindeln i nätet med så mycket olika information 
Vi har ju en annan roll och ett annat ansvar i skolan ändå. Dels går vi in 
där det saknas lärare -  dels... vi har ju en fokusering på bamet på ett 
annat sätt, vi sätter bamet i centrum, och nånstans så bär man den med
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sig. För jag kan ju  få gå runt och medla för barn, bredda marken för det, 
föra barnets talan i en massa situationer. Det kan vara vresig matbespis- 
ningspersonal eller ilskna vaktmästare. Det sker automatiskt på nåt sätt 
att man tar bamets parti och för barnets talan. Det gör man inte automa
tiskt som lärare på samma sätt. Det kanske beror på kunskapsmål och 
stressen, och en annan syn på barnet med sig i bagaget från utbildning
en.

Vad betyder det då för barnen att ha fler vuxna och olika slags vuxna 
omkring sig? En deltagare säger så här:

I och med att vi är med hela dagen så har vi ju en förförståelse varför 
Pelle eventuellt är sur på eftermiddagen. När det gäller det känslomässi
ga så kommer de ofta till oss.

En annan säger så här:

Materialmässigt kunde man ju göra mycket mera förr. Å andra sidan så 
känner ju barnen en helt annan trygghet nu när det är samma personal 
och samma väggar.

Vet man det? Vad betyder det för barnen att ha denna ”övervakande 
blick” hela dagen? Vad betyder det för deras inlärning och välbefinnan
de? Att studera samma barn i olika verksamheter ur olika perspektiv 
nämns som en intressant möjlighet. En fråga att återkomma till.

Nya slags barn -  dagens prinsar och prinsessor ställer nya 
krav

Ett tema handlar om upplevelsen av att möta nya slags barn idag jäm 
fört med för tio år sedan. Man talar om att barn idag är mer egocentris- 
ka, gåpåiga, t.o.m. gränslösa och vana att få sin egen vilja igenom. Man 
talar också om ett förändrat föräldrabeteende som märks i utvecklings
samtal.

De blir fler och fler. De är dagens prinsar och prinsessor som styr och 
ställer och bestämmer i familjerna idag. Det är kanske inte så konstigt. 
Hänger väl ihop med alla separationer och att vuxna vill vara tillags och
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inte bråka. Sen får vi skörda, när de ska foga sig i de här grupperna. Du 
kan inte göra så -  nej jag vill inte -  jag ska inte.

Vilken kunskapsutveckling skulle behövas om fritidspedagogerna fick 
bestämma utifrån denna situation? Moderatom undrar:

Ni säger att bamen är mer individualistiska bam och mer självbestäm
mande och samtidigt ska de in i större grupper -  men vad betyder det för 
er?

Deltagarna svarar på en konkret nivå om att det blir konflikter och tar 
tid från verksamheten. Man konstaterar också att ”det är svårt att hante
ra” och en annan säger” det har blivit vår verksamhet”. Verksamheten 
har förändrats. Man kan förstå det som en diskrepans mellan den verk
samhet man vill ha och den man har. Jfr. uttalandet ”det tar tid från 
verksamheten” med uttalandet” det har blivit vår verksamhet”. Hur på
verkar ”förändrade bam” verksamheten? Hur påverkar en förändrad 
verksamhet bamen?

Numera ambulerar vi runt. Det går inte längre att sitta still och få en 
nära kontakt med en unge... Förr hade man tid med enskilda kontakter.
Vi hade jättemycket kul aktiviteter också, som man bara inte kan ha 
längre.

Hur dessa förändringar ser ut och vilka konsekvenserna och utmaninga
rna i en omdaning av det pedagogiska arbetet är, verkar vara ett område 
för kunskapsutveckling. Den samtidiga förändringen som skett med allt 
större barngrupper har tvingat fram ett annat arbetssätt på fritidshem
men. Det mer individualiserade arbetssättet som man menade fanns ut
rymme för förr går inte längre. ”När man förr kunde spela spel med ett 
bam eller liten grupp i lugn och ro, så får vi idag uppmana bamen att ta 
ett spel som går snabbt, om det överhuvudtaget finns utrymme för det” 
säger en av deltagarna. Diskussionen väcker funderingar när man lyss
nar till den. Hur påverkar de stora barngrupperna bamen och vad de lär, 
beroende på hur man arbetar? Är bamen mer ”egocentriska”, eller blir 
de det? Om bam idag är mer självbestämmande i hemmen, hur kan man 
använda det i arbetet med värdegrundsfrågor och barns inflytande i en
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institutionell gruppverksamhet? Deltagarna talar om sitt uppdrag att 
skapa självständiga bam som medverkar i samhället. Ett forskningsom
råde?

En kunskapsutveckling om grupporienterade och individorienterade 
arbetssätt verkar vara angelägen för fritidspedagogerna. De stora barn
grupperna, personaltäthet och frågor om resurstilldelning och ansvars
frågor diskuterades tidigare under samtalet. Om det överhuvudtaget är 
möjligt att bedriva någon pedagogisk verksamhet med så stora grupper 
tvivlade en av deltagarna då på, medan en annan undrade:

Kan man forska om hur vi ska jobba med så här stora barngrupper och 
få en hyfsad verksamhet ?

Varför är det så besvärligt med flickorna?

I diskussionen om förändrade bam, frågar moderatom efter en beskriv
ning av de viktigaste problemen för flickor respektive pojkar sedda ur 
deltagamas perspektiv. Skulle det kunna vara en ingång till angelägna 
forskningsområden? Man menar att det är samma frågor nu som var 
aktuella redan under utbildningstiden för många år sedan. Det handlar 
om de tysta flickorna som far illa och de utagerande pojkarna som får 
allt stöd. Det har inte hänt något sedan dess säger man. Vad ska man 
göra åt det? Vilken kunskapsutveckling behövs då? Det finns ett sam
förstånd kring att flickor är svårare än pojkar. I synnerhet är det ”Loli- 
torna” som väcker både irritation och ilska. Hur hanterar man dessa 
frågor, förutom ett införande av sminkförbud, som man berättar om. 
Vilka frågor ställer man sig om detta?

Det är väl en forskningsfråga -  Varför är det så besvärligt med flickor
na?

Olika sätt att hantera kulturella skillnader -  ett område 
fö r  kunskapsutveckling

Att arbeta med barngrupper och bam med olika kulturell bakgrund ger 
upphov till en annan diskussion, då moderatorn öppnar upp för ett sam
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tal om skilda normer. Hon gör en koppling till fritidspedagogernas tal 
om viljan att skapa självständiga bam som kan vara medverkande i sam
hället. ”Hur diskuterar man skilda normer -  kan det vara ett område för 
kunskapsutveckling? ”Frågan besvaras med beskrivningar av olika si
tuationer i möten med invandrarbarn och hur man hanterar dessa kon
kreta situationer. Så och så gör vi. Kan man göra på något annat sätt? 
Vad skulle hända då? Skulle det vara intressant att göra jämförelser 
mellan olika sätt att hantera liknande situationer och kanske studera 
effekterna av det? Att studera hur man faktiskt jobbar på olika ställen, 
inte bara hur man säger sig jobba, faller i god jordmån.

Fritids har blivit utarmat -  skoldagen har blivit rikare

Alla fritidspedagogerna i samtalet har lång erfarenhet vilket möjliggör 
en jämförelse över tid. När man lyssnar igenom bandet återkommer 
ordet utarmat i beskrivningen av det nuvarande fritidshemmet. Vilka är 
hindren och möjligheterna i att hitta nya arbetsformer för att berika ett 
fritids av idag? Det finns mycket sorg i beskrivningarna över ett slags 
förlorat paradis som man i diskussionen återvänder till. Är det ett sor- 
gearbete som pågår? De ekonomiska nedskärningarna, större barngrup
per, högre ljudnivåer är också realiteter att brottas med. Man säger dess
utom att resursförstärkningar, om de överhuvudtaget förekommer, en
sidigt satsas på den obligatoriska skoldelen. Fritidshemmen ska klara 
det mesta i arbetslaget. Det låter besvärligt. Men jag förnimmer också 
en vitalitet och energi i beskrivningarna över engagemanget i skolan 
och en visshet om sin betydelse i skolan. Den vill man att även andra 
ska se. Det finns ett behov av att synliggöra fritidspedagogernas insat
ser. Satsar även fritidspedagogerna de mesta resurserna på den obliga
toriska skoldelen? Tar engagemanget under skoltid all kraft och energi? 
Två citat från två olika deltagare pekar på det.

Det man förr gjorde på eftermiddagen kan man göra i klassen idag, måla 
och sy t.ex. Genom att vi är två i klassrummet kan vi göra mer. Vi kan 
dela klassen. Eftersom mycket redan är gjort, blir det andra saker på 
eftermiddagen, mer fri lek och mera utevistelse. Det här kanske inte är 
en nackdel för bamen. De har en väldigt rolig skola tycker jag. Det är ju
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inte bara nackdelar att fritidshemmen kommit in i skolan. Både skolan och 
barnen har vunnit på att man är fler vuxna. Men vi var mer aktiva förr på 
eftermiddagen. Nu lägger vi nästan allt krut på förmiddagen.
Eftermiddagen är mycket tunnare, den är utarmad. Det kanske inte är så 
konstigt. Man orkar inte med annars. Mitt fritids var mycket roligare förr. 
Men som helhet har ju barnen fått en så mycket bättre första halva av dagen 
vad man ser. Jag vet ju inte i och för sig hur det var i skolan förr.

Vad betyder fritidspedagogerna fö r  kvaliteten i skolan?

Hur kan man synliggöra och studera vilken betydelse fritidspedagoge
rna har för kvaliteten i skolan? Vad är det fritidspedagogerna gör i sko
lan? Man talar om social kompetens och betonar vikten av det i sitt 
arbete. De menar själva att de har en betydelse för inlärningen i olika 
ämnen, dels genom att det blivit fler vuxna i skolan så att man kan dela 
upp arbetet, dels genom ett kompletterande arbetssätt. Detta skulle kun
na vara ett område att studera utifrån mer konkreta frågeställningar. 
Vad betyder det för kvaliteten i skolarbetet?

- Skulle vi försvinna från skolan då skulle inte lärarna klara sig
- Och vad är det dom inte skulle klara då?
- Inlärningen av matte och allt det här
- Och så är det ingen som jobbar med den sociala kompetensen

Andra kvaliteter som kommer upp under samtalet, är den kvalitet som 
ligger i att det finns någon som ser och kan knyta ihop hela dagen, 
kvaliteten i att känna alla barn och ha en relation till dem i olika situa
tioner, en nära föräldrakontakt, kunna improvisera och lösa det ovänta
de, hantera stora grupper på egen hand, kunna fånga barnen, innehålls
mässigt men även bokstavligt, när man anser att de behöver samlas ihop 
och ”dämpas”.

Där är vi experter. Man är som en spindel. Har koll på många rum sam
tidigt. Sätter igång aktiviteter och fångar upp de som bara drar runt och 
skapar oro.

Man kan leda barn i grupp utanför klassrumssituationen. Såväl i plane
rade som i akuta situationer.
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Som häromdagen då ambulansen kom till skolan och det höll på att bli 
kaos. Då tog jag alla femtio ungarna rätt av och samlade ihop dem ...

Man verkar veta sitt värde men säger sig vara dålig på att marknadsföra 
det. En tanke om att studera olika situationer som fångar yrkeskomp
etensen väcker gehör.

Fritidshemsverksamhet och fritidspedagoger i en ny tid -  
ett område fö r  utveckling?

Vad är det då för frågor man kan ta itu med för att utveckla arbetet och 
fritidspedagogprofessionen? Vad betyder det att arbeta integrerat, i be
tydelsen hela dagen i skolan, men i två olika typer av verksamheter; 
obligatorisk skola och fritidsverksamhet?

Har ni samma typ av målsättning och frågor i ert arbete när ni är inne i 
klassen och när ni är på fritidshemmen?
Har det, att ni går in i klassen, förändrat vad ni ska göra på den andra 
tiden?

Vilka slutsatser kan man dra av det som framkommit i diskussionen om 
en rikare skola och ett utarmat fritids? Moderatom sammanfattar dis
kussionen och föreslår vissa ingångar att tänka vidare kring.

Alla förändringar ställer krav på en ny slags verksamhet på fritids. Är 
det där det skulle behövas ett slags utvecklingsarbete? Eftermiddags- 
verksamheten är utarmad -  det är det ni säger, allt krut läggs på skolan.
Är omgörandet av eftermiddagsverksamheten en viktig fråga ur fritids
pedagogperspektiv?
Ok då, kanske titta på hur man skulle kunna ha en vettig generell struk
tur med så många barn som vi har. Men hur som helst om vi bortser från 
det. Hur ser utbudet ut?’

När det nu är så lite reglerat kring verksamheten och så mycket frihet i 
genomförandet som någon uttryckte det, hur kan man då nyttja det fri
utrymmet i en intem diskussion för kunskapsutveckling? Vad finns till 
exempel i fritidspedagogernas kunskapstradition att spinna vidare på i 
en ny tid?
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Ni bär ju på traditionen av flera kunskapsområden, social kompetens 
har ni varit inne på och relationer och konfliktlösning. Men det finns ju 
mycket annat i traditionen som handlar om NO, drama, estetiska ut
tryck, teknik. Ni har tradition av att arbeta med kunskapsområden på ett 
annat sätt, vad skulle man kunna mejsla fram för frågor ur det? I förhål
lande till skolans mål t.ex.? Hur ser ni på det?

Ett visst intresse väckte även denna utgångspunkt som ett sätt att tänka 
forskningsfrågor. Någon pekade på att studera undervisningen på ett 
annat sätt än klassrumsundervisningen skulle vara intressant. Ett friare 
inlämingssätt vad betyder det? Vad skulle detta innebära i samverkan 
med lärarna?

Vissa lärare vill sköta lärandet själva. Andra säger -  kan inte du ta NO- 
biten. Vill lasta över det , men jag ska ju räcka till en hel dag så då 
händer det att jag säger nej fast jag i och för sig skulle kunna det....

Så vad blir det då för forskning om fritidspedagogerna får bestämma. 
Hur skulle de använda forskningen som redskap? Att utveckla samar
betet kring barnen med lärarna är ett område som nämndes redan i den 
inledande rundan och som samma person upprepar i slutet av intervjun. 
Och så den där betydelsen av ”den sociala biten för inlärningen”.

Jag bara tänker praktiskt hela tiden -  svårt att tänka 
forskning

Om fritidspedagogerna skulle få bestämma så skulle avståndet mellan 
forskare och praktiker också minska. De efterfrågar en länk emellan.

En länk som skulle hjälpa till att höja oss upp från vardagen och dra 
ihop de viktiga trådarna som är forskningsrelevanta.

Att formulera frågor för forskningen upplevs som svårt när man står 
mitt uppe i praktiken. Det är inte heller så att man funderat riktigt i dom 
banorna tidigare säger man. Den traditionen finns inte levande. Har den 
funnits inom fritidspedagogtraditionen? Har det funnits forskare som 
också varit praktiker inom fritidsverksamheten samtidigt? Går det? Som
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i medicinen, där de jobbar parallellt och umgås med varandra? Där av
ståndet inte är så långt.

Men du, vi kan väl få återkomma om vi kommer på nåt mer? Nu skulle 
man ju kunna gå tillbaks och kanske också snacka med facket.
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Lärare i grundskolans senare år

Yrket är inte riktigt vad det en gång var

En förändrad lärarroll, nya slags elever och elevgrupperingar, annor
lunda arbetssätt, arbete i lärarlag, alla nya tillkommande uppgifter, nya 
och större krav (exemplifieras bl.a. med annorlunda och svårare utveck
lingssamtal idag), förändrade normer och värderingar, ett nytt betygs
system; listan kan göras lång på alla dessa förändringar som tas som 
utgångspunkt för en inventering av forskningsområden i den här grup
pen. I ett engagerat samtal ventilerar sex lärare med lång lärarerfaren
het sin arbetssituation ur olika perspektiv. Det innehåller en hel del in
slag av konkreta episoder från lärarpraktiken. Det är läraruppdraget, 
olika sätt att tolka det och frågor om lärande i vid mening som står i 
fokus.

Jag har jobbat i 30 år. Yrket är inte riktigt vad det en gång var. Yngre 
lärare som kommer ut upplever jag har en annan syn på sig själv, än vad 
jag själv hade.

Betoningen ligger på värdegrundsfrågor, gränssättningar och kulturella 
skillnader.

En annan fråga är kulturskillnader. Vilken forskning finns kring attity
der och värderingar, har svenska skolan ändrat sig i fråga om värdering
ar? Jag tänker på svenska värderingar som solidaritet och empati. Kan
ske är det så att vi haft råd i Sverige att vara medmänskligare på ett 
annat sätt. Där känner jag inte igen mig längre, det är en jättestor fråga. 
Sådana sociala frågor har jag funderat på innan jag kom hit idag. Inte så 
mycket kunskapsfrågor.

Lärarna talar förvånansvärt lite, nästan inte alls om sina respektive äm
nen. Specifika innehållsliga ämnesrelaterade didaktiska frågeställning
ar diskuteras inte. Det är ”allt det andra” i lärarens yrkesvardag som 
diskuteras. Eller handlar det delvis om en omdefiniering av ämnen eller 
ett behov av det? Att även ämnen förändrats nämns som hastigast i sam
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talet senare, liksom att det som bedöms som relevanta kunskaper stän
digt omvärderas. Vilken ämnesdidaktisk forskning skulle behövas om 
lärarna fick bestämma?

I likhet med gymnasielärama är det frågor om lärande på en generell 
nivå som diskuteras när frågor om didaktisk forskning förs på tal. En 
fråga som väcks omedelbart är den övergripande frågan om Hur elever 
lär sig. En annan fråga som ställs redan i öppningsrundan är frågan om 
hur olika organisering av skolan påverkar undervisningen och kunska
pen. Vad betyder olika arbetssätt? Vad betyder självständigt arbete?

Jag tänker på alla förändringar under min tid som lärare. Det är en änd
rad lärarroll. Att det är så mycket mer självständigt arbete, har det gjort 
att eleverna lär sig mer?

Den relativt nya företeelsen med arbetslag vill man också ha belyst. 
Man är intresserad av att veta mera om hur arbetslagen är organiserade 
och vad det får för betydelse för organisering av undervisning och lär
ande

Jag får rätt bra koll på de andra ämnena också, det är ju  bra, men frågan 
är om det är bra för mig alla gånger.

Frågor om arbetssituationen i sin helhet med alla kringuppgifter, är ett 
av naven i diskussionen. Även denna grupp vill att man undersöker vad 
tiden används till. När nu yrket inte är vad det var, ja, vad är det då idag 
och vilken kunskapsutveckling behövs nu? Här gäller det att tänka högt 
säger moderatorn och samtalet böljar över olika fält.

Man har en massa kunskaper som man inte kan sätta ord 
på

Vad är lärarkunskap i praktiken och är den möjlig att synliggöra genom 
forskning? Gruppen diskuterar lärarkunskapen utifrån begreppet tyst 
kunskap. De ställer samtidigt frågor om vilket värde praktisk kunskap 
har och betydelsen av formulerad kunskap. Det blir ett samtal om sta
tus, professionalisering, eventuella vinster med en legitimation och hur 
man ska bryta föreställningen om utbytbarhet.
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Det handlar ju också om den tysta kunskapen. Det som man inte riktigt kan 
sätta fingret på men som gör att det funkar. Hur i helskotta gör dom undrar 
nyblivna lärare. Kanske den här yrkeskunskapen inte är nåt värd i den aka
demiska världen för att den är något man skaffar sig genom praktik. Faller 
den om man inte kan undervisa om den. Det skulle jag vilja diskutera.
Man har en massa kunskaper som man inte kan sätta ord på. För att vi ska få 
högre status måste vi kunna sätta ord på den.. .det borde väl gå att forska 
kring.

Moderatorns fråga om tyst kunskap och förtrogenhetskunskap skulle 
vara en viktig fråga för forskningen leder också till en reflektion om 
relationen praktiker och forskare/forskning. Den öppnar upp för forsk- 
ningsetiska frågor när det gäller praxisnära forskning. Om forsknings
objekt och forskningssubjekt.

- Om det nu är så att man inte kan forska om den på nåt vettigt sätt, 
betyder det då att den är mindre värd? Betyder det då att professionalis- 
men sitter i något som man inte kan skriva en avhandling om och bety
der det då att vårt yrke är mindre värt, om man spetsar till det.
- Det är väl bättre att säga att det är komplicerat och en väldigt stor 
utmaning än att det inte skulle gå

Den forskning som man vill stödja ska peka på möjligheter och vara till 
nytta för verksamheten. Ledarskap och gruppsykologi nämns som an
gelägna områden när det gäller att utveckla läraryrket. Någon tycker 
också att det skulle vara intressant att veta vad det är som gör att en 
lärare anses bra. Det handlar om att formulera den tysta kunskapen. 
Men också en kunskapsutveckling kring de frågor som vi egentligen 
inte vet så mycket om. Vad vet vi egentligen om hur barn lär sig?

Vad säger forskningen om inlärningsteorier? Det är jag nyfiken på. Det 
är ju  så centralt det här med lärande. Jag menar inom sjukvården forskas 
det ju om cancer, men vilken forskning finns egentligen inom skolan? I 
andra discipliner jobbar man ju  med det som är kärnan i det hela.

En egen undran under analysarbetets gång har varit relationen och gräns
dragningar mellan professionsforskning och forskning inom det utbild
ningsvetenskapliga fältet. Är forskning om lärarprofessionen alltid att
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betrakta som utbildningsvetenskap? Om lärarna fick bestämma vilka 
olika slags forskningsprojekt skulle då behöva initieras?

Om kulturskillnader, värdegrundsfrågor och att ”gå ut i 
krutröken”

De konkreta erfarenheter som dessa lärare har av att konfronteras med 
en mångfald värderingar, etiska dilemman av olika slag samt de utma
ningar som ligger i att utveckla förutsättningarna för lärande i mång
kulturella grupper, gör att det finns ett starkt intresse och behov av kun
skapsutveckling inom detta område. Kulturskillnader och värdegrunds
frågor är det tema som återkommer starkast under samtalets gång. Det 
är en forskning som ligger mycket nära den vardagliga praktiken man 
efterfrågar, och som vågar gå på djupet med de svåra frågorna. Det ses 
som ett angeläget område i alla typer av skolor i alla typer av bostads
områden. Problemområdet finns överallt. Men det tar sig olika uttryck, 
liksom hur man väljer att hantera det. Jämförelser vore av intresse att 
studera.

Det är ’en bomb som smäller hela tiden’, ett slag ständigt kaos. Det var 
på sätt och vis lättare där jag jobbade förut, där var det mer raka rör. Det 
var en viss stil som man måste ha för att jobba där. Den stilen funkar 
inte när man har många olika. Man måste vara mer kameleont.

Hur ser ”det praktiska värdegrundsarbetet” ut i olika skolor och vilken 
kunskapsutveckling skulle behövas när det gäller frågor som relaterar 
till värdegrunden? Det är centrala frågor för praktiken och praktikerna. 
Vilka skulle frågorna kunna vara för forskningen? Vad skulle en forsk
ning kunna bidra med?

De problem som kommer fram nu känns ju  nya. Hur hanterar man kvin
nosynen hos vissa grupper, nazisympatier hos vissa svenska elever? Det 
är ju  frågor med så enorma avgrunder i sig. Har skolan beredskap för 
allt det här?

Lärarna pratar om den villrådighet de ofta känner. Man blir helt paff 
emellanåt säger en. Man riskerar att bli helt blasé, säger en annan. Med 
olika åtgärder prövar man sig fram, än det ena, än det andra. Ett exem
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pel som ges är att försöka få igång ett elevkårsarbete för att ta tag i de 
här frågorna, och vilka svårigheter det kan föra med sig.

Skolan är så fjärran från det dom upplever utanför skolan upplever jag -  
men jag måste ju hålla på det. Men det finns en grupp som är rätt så stor 
som skulle behöva nåt helt annat.
I morse -  inne i klassrummet, vi pratade aktuell politik, kriget i Irak, så 
hör vi en smällare utanför, det råder en kultur utanför klassrummet. Ska 
jag gå ut i krutröken? Man blir till slut hemmablind och blasé för det 
här. Vad görs egentligen för att minska kulturskillnaderna?

Vid ett flertal tillfällen under samtalet hämtas exempel från den egna, 
som man säger romantiska skoltiden, med allsidigt sammansatta klas
ser och gemensamma kollektiva normer och gränser. Vad är möjligt att 
göra idag? Vilka står för att tycka krutröken är ok undrar en av deltagar
na. Vad betyder skolans normer för arbetet i skolan och elevers lärande 
och de samhälleliga kunskapsmålen?

D et blir mer och mer individualiserat

Konsekvenserna av individualiseringsprocessen i samhälle och skola 
skulle kunna vara ett forskningsområde. Att det blir mer och mer indi
vidualiserat återkommer i diskussionen i olika perspektiv och skepna
der.

- undervisningsprocessen och urval
- det fria skolvalet och konkurrensutsättning
- individuella undervisningsmetoder -självständigt arbete
- ”individualistiska elever”
- segregerad /c/ö.s.sammansättning i dubbel bemärkelse.
- individuella normer och gränser

Hur påverkar allt detta undervisningen och elevers lärande och utveck
ling på kort och lång sikt undrar man? Föräldrasamarbetet? Vad bety
der det för lärandet och utveckling av demokratiska värderingar och 
övriga samhällsmål i läroplanen?
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Vådan av fjärrkontrollen

Upplevelser av att man möter en ny sorts elever än tidigare, delar den 
här gruppen med övriga grupper. Man säger att föräldrar idag inte ”mar
kerar gränser” på samma sätt som tidigare utan istället vänder sig till 
barnen i högre utsträckning och frågar efter deras vilja och synpunkter. 
Ett nästan identiskt uttalande fälldes av en av fritidspedagogerna. Vad 
får nya fostransstilar i hemmen för betydelse för undervisning och lär
ande i skolan? En av deltagarna hänvisar till Steinberg och hans tal om 
lustbam respektive pliktbam i en föreläsning på Skolmässan. Det är 
”lustbarnen” man talar om. Alla individuella valmöjligheter som står 
till buds idag hur påverkar det?

Det här med orken, när valmöjligheterna är så många. Det är lätt att 
välja det som är enklare. Är viljan till ansträngning inte så stor idag? 
Vådan av fjärrkontrollen? Det kanske man skulle forska p å ...

Vad betyder betoningen på lust i vårt samhälle? (Jfr. talet om det lust
fyllda lärandet.) Byter man kurs och program som man väljer TV-pro- 
gram, när man tappar lusten? Vilka är de viktiga frågorna idag för ut
bildningsvetenskapen om man skulle fråga eleverna?

Om betygssystem, kärnämnen, timplaner och 
läroplansimplementering

Olika betygssystems konsekvenser för undervisning och för elevers för
hållningssätt och självuppfattning diskuterades även i denna grupp. 
Däremot avvisades lite skämtsamt tanken på en forskning om nuvaran
de betygssystem i sig, eftersom betygssystem ju kommer och går. Det 
är frågan om hur man formulerar kvaliteter och sätt att utvärdera kun
skaper som är betydelsefullt. Betygskriterier är ett område som lyfts 
fram där kunskapsutveckling vore av intresse. Att arbeta med kriterier 
blir också ett sätt att arbeta med läroplaner i praktiken. Att bryta ner 
målen till mer konkreta kunskapsmål kan identifiera nya frågeställning
ar. Vad det är som gör att synen på relevanta kunskaper ändras, frågar 
man sig. Vilken den relevanta kunskapen är idag frågar man sig också. 
Har man hittat ”de rätta” kärnämnena? Vilken kunskapsutveckling och
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vilka ställningstaganden ligger till grund för val av kärnämnen och kun
skapsinnehåll?

Det är intressant när man har jobbat ett tag som lärare. Vad var det som 
ansågs viktigt tidigare och vad är det vi inte ens pratar om nu. Vad är 
relevant kunskap -  det förändras ju  väldigt.

En kunskapsutveckling kring betygskriterier verkar vara ett handfast 
sätt att arbeta med förändringsprocesser. Ett arbete med betygskriterier 
kanske kan vara ett led i att formulera ”de professionella läroplanerna” 
är funderingar som dyker upp när man lyssnar till diskussionen.

Den här läroplanen känns verkligen levande efter allt arbete. Vi jobbade 
hur mycket som helst med den nya läroplanen med kursplaner och be
tygskriterier. Vi tvingades att göra det själva, både G- och VG-kriterier- 
na. Tidigare var ju  allt redan förberett och färdigt. Det kunde ju till och 
med stå hur ett temaarbete kunde gå till. Är det bara jag som har den här 
upplevelsen?

Frågan om provkonstruktion, hur man utvärderar kunskaper, risken för 
godtycke nämns också i förbigående. Hur bedömer man kvalitet? Hur 
kommer man åt det djupt rotade kvantitetstänkandet? Att utveckla kom
munikationen om kunskap och kunskapsmål med elever och föräldrar 
verkar också vara en angelägen fråga.

Förstår elever i gemen idag egentligen vad som krävs av dem. Eller är 
dom vilse i pannkakan? Lyckas vi förmedla vad som krävs. Vissa saker 
måste man upprepa minst 100 ggr. Det här är viktigt -  det tittar jag på.
Jag vill ha dina egna tankar om det här. Och så får jag tjugo sidor fakta 
i alla fall. Har det gått hem det här betygssystemet?

Frågan om timplaner kommer upp på dagordningen för ett kort ögon
blick, efter en passning från moderatorn. Det blir inget direkt napp. Ing
en koppling görs till pågående forskning om timplaner. Inte till egna 
erfarenheter heller. Ett intresse för att vetenskapliga studier görs på fe
nomen som betecknas som mantra och trender är däremot ett återkom
mande tema. En av lärarna säger:
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Det talas ibland som ett mantra om det här med timplanelösa. Det skulle 
ju ge så mycket större frihet. Men det verkar ju komplicerat att organi
sera på högstadiet. Som SO-lärare måste jag ju ha fem klasser för att 
täcka upp.
Det vore ju intressant att veta vad eleverna vinner på det. Det är väl 
ingen som har nåt begrepp om vad det kommer att innebära.

Om läroböcker och Internet

Om och hur all satsning på datorer och IT-utbildningar påverkat inlär
ningsprocessen och undervisningens organisering är ett av dessa feno
men man vill ha undersökt. De svårigheter som lärarna också upplever 
med Internets intåg i klassrummet och elevernas vardag beskrivs också. 
Det är inte lätt att hantera all denna informationsmassa som flyttas över 
i inlämningsuppgifter, ibland som hela färdigskrivna texter. Vad får det 
för konsekvenser för syn på kunskap och lärande? För provkonstruk
tion och betygssättning? Urvalsproblematik? Tidsanvändning? Det går 
ju åt mycket tid att söka på nätet som en av lärarna uttryckte det. Och 
har läroböckerna och läroboksanvändningen förändrats?

Vad har det här gett egentligen? Vad har det betytt för inlärningen? Det 
är ju en vidöppen fråga, men den är berättigad för att det har varit enor
ma satsningar.

Varför tar lärarna slut?

Är lärarnas arbetssituation idag en fråga för den utbildningsvetenskap
liga forskningen eller är situationen, som den beskrivs i flera grupper, 
ett hinder i att kunna formulera relevanta forskningsfrågor samt möjlig
göra för lärare att inom ramen för sin lärargärning också ha forskande 
uppgifter? Det verkar som en undersökning av lärarnas arbetssituation 
idag skulle vara angelägen för att komma vidare med utbildningsveten- 
skaplig kunskapsutveckling. Kanske också ett sätt att formulera frågor. 
Vad har relationen förändringar i syn på professionen/förändrad arbets
situation haft för betydelse i det brott som skett mellan forskning och 
praktiken? I det här samtalet, liksom i flera av de övriga, är man till stor 
del upptagen med att beskriva sin egen arbetssituation. En arbetssitua
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tion som man inte kan bestämma över eller alltid se sammanhangen i. 
Man exemplifierar med exempel på föreställningen i samhället att ”sko
lan ska lösa alla problem”. Utbildningsministerns politiska utspel nyli
gen, med förslag hur man ska arbeta med rörelse och fysisk aktivitet på 
alla timmar och i alla ämnen, togs som ett annat exempel.

Speglar inte det synen på skolan överhuvudtaget, på oss. Stoppa in lite 
här och lite mera där.

Det är det ena och det andra. Och det är ”det andra” som skapar stress 
säger man. Detta ”det andra” verkar det finnas en tyst överenskommel
se om vad det handlar om i olika sammanhang. Ibland förstås uppdel
ningen som det som har med undervisning att göra och det som inte har 
det. En annan sortering är mellan ämnen och det som är ”utöver ämnena”

Vilka svårigheter skulle det vara att göra en arbetsbeskrivning. Det finns 
ju en balansgång mellan ämnen och den sociala omsorgen -  det som är 
utöver ämnena -  så är det också ett dilemma -  svårt att låta bli det.

Det andra är också den mängd administrativa uppgifter. Det är andra 
typer av uppgifter som lagts på lärarna i och med en decentraliserad 
skola och alla omstruktureringar till följd av sämre kommunal ekono
mi. Brist på elevvårdsresurser och elevvårdspersonal nämns också. Det 
verkar också handla om det sätt man verkar organisera arbetslivet idag 
med en mängd möten och arbetsgrupper. Det är den pedagogiska dis
kussionen och prövandet som får stå tillbaka säger man. I en tid när det 
kanske skulle behövas som mest.

När jag gick in i det här jobbet för trettio år sedan, då var allting så himla 
roligt. Idag känner jag att jag ska redovisa allt mycket mer, jag ska följa 
upp, jag ska få alla mina elever godkända. Jag håller på och slår knut på 
mig själv ibland. Och jag jobbade ju mycket förr också, hängivet, men 
på ett annat sätt. Det fanns inte samma, det som jag faktiskt ibland upp
lever som ett ok. Allt ska vara så rätt idag, jag rannsakar mig själv väl
digt mycket. Oj då, var det så många som inte hade godkänt på nationel
la provet i matte, vad ska vi göra. Har ni gjort åtgärdsprogram? Har ni 
haft möte med föräldrarna? Har ni gjort det och det -  det är mycket 
sånt.. .Jag har aldrig rast numera. Jag är igång jäm t...
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Denna lärare tillägger senare a t t :

Undervisningen stressar mig inte. Det är snarare min fristad i jobbet, 
min belöning i jobbet. Det är det andra som skapar stress.

Att komma ”åt kärnan i jobbet” och få ägna sig åt den är ett återkom
mande sätt att formulera sig. Vad kan forskningen bidra till i formule
randet och kunskapsutvecklingen av en eventuell kärna? En utbildnings- 
vetenskaplig forskning som formulerar frågor som också är lärarpro- 
fessionens forskningsobjekt som hjälp för professionen att hitta tillbaka 
till det och återfå kontrollen över det?

Vi tar på oss, tar på oss. Vi har svårt att säga att det här är vårt yrke. Det 
känner man som lärare att man inte kan. Så vi gör och gö r... Vi är dåliga 
på att säga vad vårat yrke är och vad det är vi ska göra. Det är ju det vi 
behöver kunna.

När man lyssnar till banden slås man av det stora engagemanget i dis
kussionen och i talet om arbetet med eleverna och deras lärande. Hur 
kan man kanalisera detta engagemang på ett konstruktivt sätt? Ett stort 
engagemang kan ju också vara riskfyllt. I samtalet diskuteras riskerna 
för utbrändhet.

Det kanske inte är världens roligaste forskning men det skulle vara in
tressant att veta varför tar lärarna slut? Kan det vara ett systemfel? Eller 
bara samhällsutvecklingen? Kan man göra något åt det i skolan? Det 
tycker jag skulle vara intressant att veta.

Kanske genom att studera de lärare som stannar och fortfarande tycker 
det är roligt föreslår en av deltagarna.

En observerande skugga och tidsstudie

Den allra första frågan som ställs i samtalet är frågan om hur vi använ
der tiden i skolan? Det finns ett behov av att vilja ha synliggjort vad 
läraren använder arbetstiden till.
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Det vore intressant att ha en skugga, att ha någon som följde en under en 
period, från undervisning till allt omkring, för att studera vad gör man 
egentligen. Jag upplever att jag kastar mig emellan så många olika bitar. 
Ibland känns det som om jag lägger mycket krut på det här ’kring’. Den 
pedagogiska diskussionen får stå tillbaka. I arbetslaget, arbetsenheten 
eller ämneskonferensen tar alla praktiska frågor som rör eleverna, han
tering av olika situationer all tid. Jag tänker på vad man hann förr. Man 
testade olika experiment i förväg, man prövade olika möjligheter. Det 
här var inte så bra -  jag gör så här istället. Jag hinner aldrig det nu...

Som forskare när man sitter utanför skolan är denna typ av frågor in
tressanta, menar moderatorn, men vad är det som gör att ni lärare är 
intresserade av att synliggöra det? Av de blandade svaren framkommer 
att det handlar både om att visa och bevisa, utåt och inåt. Och få syn på 
vilken kunskapsutveckling som skulle behövas utifrån konkreta situa
tioner. Att få ett professionellt erkännande är också ett av argumenten 
även om skuggningsprojektet kan ha sina risker för statusen om det 
uppdagas vad vi egentligen gör.

Om lärarens betydelse: ”Man är ju  bara en liten del i allt 
det här”

De flesta frågeområden som kommer upp diskuteras ur ett lärarperspek
tiv. Frågan om vilken betydelse lärarens insatser har för lärandet är en 
av dessa i en tid då allt större del av lärandet är utominstitutionellt. Vad 
betyder läraren för såväl det inominstitutionella som utominstitutionel- 
la lärandet? Läraren som kulturbärare?

Mari är ju bara en liten del i allt det här -  det är ju  så mycket större. Men 
som lärare får man insyn i mycket. Kanske ibland också den enda som 
kan ifrågasätta vid en viss period i den här ungdomens liv.

Vad betyder humor?

Kanske låter lite fånigt men är allvarligt menat. Skulle man kunna jäm 
föra om elever lär sig mer om läraren har humor. Min tes är att det är bra 
att skratta och att det förbättrar inlärningen. På Lärarhögskolan minns 
jag inte att jag skrattade en enda gång.
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Vad betyder undervisningen överhuvudtaget?

Jag har just rättat B-delen av engelskan i nationella proven, läsförståel
se och hörförståelse. Då kan man ju misströsta lite grand. Fyra av dem 
fick VG, ingen fick MVG. En av de fyra brukar komma på lektionerna.
De andra tre är storskolkare, en har knappt gått i skolan alls.

Vilken betydelse vill man ha inom vilka områden? Kan man få fel slags 
betydelse? Hur sätter man gränsen för vad som ingår i läraruppdraget. 
Ser elevernas gränssättning helt annorlunda ut?

Det dom skriver i sina loggböcker, dom delger oss saker som jag inte 
skulle drömma om att dela med mig om. Det är väl positivt på många 
sätt men man kanske skulle sätta en gräns. Det ska inte ingå i din och 
min relation.

Den betoning på kontinuitet i relationen, den förväntan som ligger i 
krav på att man ska ha samma lärare idag diskuterades också som en 
tänkbar utgångspunkt för studier. Hur påverkar olika slags relationer 
lärare/elev inlärningssituationen ?

Tidlösa problem i ny tid

I den sammanfattande delen av samtalet efterlyser moderatorn frågor 
som alltid varit och är aktuella som utmaningar i läraryrket. Vilka är de 
problem som diskuterats i lärarrummet i alla tider?

Disciplin -  dom blir bara värre och värre, och hur man ser på vem som 
ska göra något åt det. Det är nog inget nytt. Idag kanske man känner mer 
skuld och tar på sig det hela. Man tänker att jag är nog inte så bra på det 
sociala, medan förr kanske man oftare tänkte vad har dom för föräldrar.

Specialundervisningens effekter och kriterier på vad som är en bra lära
re nämns också som tidlösa problem. Sträng- och rättvisebegreppen står 
sig även om de ges ny innebörd i en ny tid. Och de eviga eller nya 
forskningsfrågorna, nu när det pratas allt mer om forskning i läraryrket 
och lärarutbildningen igen? Ja vilka är dom? En förhoppning är att den 
praxisnära forskning som kommer till stånd fokuserar på möjligheter
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och bryter den trenden om allt negativt som vi hör om skolan idag. Att 
lärare skulle få makt och inflytande över fördelningen av forsknings
pengar reses det dock vissa tvivel om. Även om det är kul att någon 
frågar.

Vi kanske inte hade grubblat så jättemycket innan. Det vi har tagit upp nu 
har ju spmngit fram ur vissa påtagliga känslor i nuet. Om vi hade träffats en 
gång till så hade vi säkert lyft andra frågor eller vissa tydligare.
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Lärare i förskolan

Man försöker ju  förverkliga den här läroplanen

I dessa fyra förskollärares samtal ligger fokus på de allra yngstas läran
de. Alla har lång erfarenhet av att arbeta i förskolan, både med de yngs
ta och ”de äldre”, som i detta sammanhang betyder 3-5 åringama. De 
vill veta mer om läroprocesser i förskolan och små barns olika strate
gier i lärandet. Ett spännande forskningsfält, som man också menar skul
le bidra till ett statushöjande av förskolläraryrket. Man vill också ha ett 
synliggörande av vad som sker i det dagliga arbetet i förskolan. Det 
skulle vara ett stöd i föräldraarbetet och i arbetet med att utveckla verk
samheten enligt läroplanen. Alla arbetar med dokumentation av verk
samheten på olika sätt. Att få hjälp att utveckla det är ett annat önske
mål. Man vill att de erfarenheter som görs på många ställen ”samlas 
ihop” av forskare. Hur ser den samlade kunskapen ut? Vilken kunskap 
om barns lärande kan växa ur all den dokumentation som redan görs?

En stor del av samtalet utgår från förskolans läroplan. Inventeringen 
av forskningsområden följer till stor del de olika områden som läropla
nen tar upp. I det här samtalet lyfter man fram etiska förhållningssätt, 
barns inflytande, lek och lustfyllt lärande, socialt samspel, språkutveck
ling, ekologiskt förhållningssätt, skapande förmåga och matematik.

Man försöker ju förverkliga den här läroplanen. Vi prövar olika vägar...

Vilken kompetensutveckling och/eller kunskapsutveckling behöver man 
då för att arbeta med allt detta? Det är svårt att veta vad man inte vet. 
Praktiken är ett ständigt görande, ofta med krav på en massa beslut och 
ställningstaganden mitt i händelseförloppet.

Det står och faller med hur många barn du har omkring dig. Då kommer
den praktiska delen in. Hur gör vi så att de inte slår sig och sådana bitar.
Så får vi ändra.

Man prövar olika vägar för att få vardagen att fungera. Hur ser kun
skapsbasen ut som ligger till grund för vägvalen? Vad blev resultatet?
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Man prövar och utforskar olika vägar för att främja barns lärande. Det 
låter som en spännande ingång till praxisnära forskning. Man vill att 
”ögon utifrån” ska utmana inifrånperspektiven.

Vad använder vi tiden till egentligen?

I den här gruppen, liksom i de flesta andra, ställer man frågan om vad 
tiden egentligen används till. Man skulle behöva ”reflektionstid” och 
tid för pedagogisk planering i arbetslaget säger man. Det blir sällan så, 
trots att man nu när det talas så mycket om lärande, skulle behöva det. 
Planeringstiden idag, i den mån man lyckas samla arbetslaget, används 
för det mesta till ”allt praktiskt”. I talet om behovet av att synliggöra 
verksamheten och ”den tysta kunskapen” och ”de vita fläckarna” säger 
en av deltagarna:

Det är så många frågor hela tiden som man bara nosar på men sällan går 
djupare in på . Vad använder vi vår tid till egentligen? Det skulle man 
undersöka.

Hur gruppen fungerar väcker ständiga frågor

Gruppens betydelse för lärandet är ett centralt område menar förskoll
ärarna. Hur ser kollektivt och individuellt lärande ut i förskolan idag? 
Hit hör också frågor om gruppmetodik, gruppstorlek, gruppindelningar 
och andra praktiska arrangemang i miljön. Man löser ofta frågor på 
liknande sätt genom olika delningsprinciper.

I det dagliga arbetet när vi ser hur gruppen fungerar, det väcker ju  stän
digt frågor. Jag som jobbar på småbarn vi funderar ju på hur vi ska dela 
gruppen bäst och inte ha alla barn i samma rum samtidigt. Ge de äldre 
lite ro.
Man måste tänka ut strategier för att få det att fungera. Vi har två små- 
bamsavdelningar, men vi har också en stor gemensam småbamsavdel- 
ning, en med ettåringar, en med två-treåringar. Den uppdelningen var 
utifrån att ettåringama förstörde för två-treåringar i deras aktiviteter.

Vilka blir konsekvenserna för bams valmöjligheter av lekkamrater? Hur 
använder vi oss av gruppen på bästa sätt?
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Hur lär barn och vad är det barn lär sig i förskolan?

Viljan att studera barns olika utforskningsstrategier är en fråga som 
återkommer. Det handlar då inte bara om hur de lär sig utan även om 
vad de lär sig.

Nu när jag jobbar på småbamsavdelning kan jag ju  se på ett- och tvåå
ringar, som kanske i vissa lägen kommer till samma slutmål även om de 
inte har gått samma väg fram. Det är väldigt fascinerande.

Vad och hur barn lär sig av varandra nämns som intressant att undersö
ka. Vad man väljer att dokumentera diskuterades utifrån ett exempel 
om att arbeta med matematiska begrepp som innehöll mycket samarbe
te och samlek. Dokumenterar vi samarbetet och hur de lär av varandra? 
Vilka möjligheter ligger i att utveckla dokumentationen? Hur föreställ
ningar om barns lärande ser ut, var ett annat tema. Det är så mycket som 
tas för självklart. Betydelsen av trygghet, kontinuitet och att lärande 
ska vara lustfyllt är några exempel på detta. Vad vet vi egentligen om 
vad som främjar läroprocesser? Vad betyder barns psykiska och fysiska 
hälsa i lärandet? Hur mår barn idag? Är barn mer okoncentrerade?

Den allmänna känslan vi har är ju att det har blivit stressigare. Är det så 
eller är det bara som vi tror?

Lärandet i olika situationer; individuellt och i grupp, i fria och styrda 
aktiviteter, i rutinsituationerna och i leken vill man studera. Vad vet vi 
om allt detta? En fortsatt teoriutveckling om bams lärande står högt på 
prioriteringslistan. Hur olika pedagogiska förhållningssätt ger olika för
utsättningar för lärande ville man också veta mer om.

Jag tror, att när man har många barn att man lätt hamnar i att det är mitt 
sätt att göra -  att man blir mer styrande...
Man skulle också vilja gå djupare in på arbetslagets betydelse.

Vi har inte uppnåendemål

En diskussion om innehållet i bams lärande och hur man tänker om det 
fördes i relation till att förskolan inte har samma måluppfyllelsekrav
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som skolan i övrigt. Vilka konsekvenser får det för utvärdering och 
bedömning? Vad vet vi idag om vilka förmågor som är betydelsefulla 
för lärandet senare i livet inom olika områden?

Det är en sak som jag tycker är viktig nu när vi talar alltmer om lärande. 
Vad är det man tycker att bam ska lära sig? Vad är det man ska bidra 
med i relation till skolan? Nu när det är mycket diskussioner i skolan att 
den och den inte klarar det i nian. Vad behöver man lära sig i förskolan? 
Och vilka kunskaper är det som värderas?

Alldeles i slutet av samtalet ställs frågan om vad denna grupp har för 
tankar om vad som kommit upp i de andra grupperna. Vilka kan likhe
terna och olikheterna vara i förhållande till vad vi pratat om?

Vi diskuterar nog mer frågor om hur barn lär sig. De andra diskuterar 
nog mer vad tror jag

Denna fundering ledde till reflektioner om vad förskollärare menar när 
de ställer frågor om liur barn lär sig. Skiljer man på hur och vad? Är 
man mer intresserad av hur än vad? Om det nu ser annorlunda ut i andra 
lärargrupper -  vad kan det hänga i hop med? Skulle det i sig vara intres
sant att studera? Att läroplanerna ser olika ut och att förskolan inte har 
uppnåendemål ses som en tänkbar förklaring. Att inte vara styrd av upp
nåendemål är en utmaning i sig. Vad bam ska lära sig blir inte ämnes- 
styrt på samma sätt som i skolan, menar man. Vi har inte samma krav 
på oss att utvärdera det enskilda bamets resultat. Innehållet får en an
nan innebörd när man talar om att utveckla förmågor i en vidare mening 
än ämneskunskaper i en skoltradition. Vad är ett ganska vidsträckt be
grepp säger en av deltagarna och de andra fyller i:

att lära sig lära är ett ’vad’ 
den sociala kompetensen är ett ’vad’ 
lekkompetens och gruppvana 
självständighet ett annat

Vilken kunskapsutveckling skulle behövas i utvärdering och bedöm
ning av förskolans verksamhet? Kan det vara en utgångspunkt för att 
formulera frågorna på ett nytt sätt? Tidigare i samtalet hade man pekat
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ut olika ”ämnesområden” i förskolan där en kunskapsutveckling skulle 
behövas för att främja bamens lärande och utveckling. Den invente
ringen framgår av rubrikerna nedan.

Om den pedagogiska miljön och barns inflytande

Frågor om barns inflytande och utveckling av förmåga till egna ställ
ningstaganden är ett tema. Den pedagogiska miljön, lokaler, möbler och 
material etc. är ett annat område att studera. Om barn skulle få mer 
inflytande över sin förskolevardag, är det i sig en väg till kunskapsut
veckling om barns lärandestrategier? En av deltagarna berättar om hur 
de arbetar med att låta barnen välja. Vad väljer barn -  en forskningsfrå
ga? Vad kan ettåringama välja? Vad låter man bamen välja? Det blir 
också en fråga om den pedagogiska miljön. Kommer man åt att välja? 
Vad finns att välja etc. ...

Vi har ju jobbat mycket med Reggio Emilia på vår förskola, att vi ska 
komma ifrån det hemlika som varit. Vi plockar fram nya saker och plock
ar bort andra.

Om Gud, flickor och pojkar

Barn och livsfrågor är ytterligare ett tema att studera. Hur bemöter vi 
barns frågor om Gud? Yrkesetik är ytterligare ett område. Våra egna 
värderingar och ställningstaganden, olika grundvärderingar i arbetsla
get är angelägna att reflektera över och medvetandegöra. Genusfrågor 
då? En kort diskussion handlar om hur olika man bemöter flickor och 
pojkar. Det är däremot inget område som man i nuläget skulle prioritera 
vad gäller forskningsmedel. Man menar att det är ett område som det 
redan forskats och skrivits så mycket om.

Om språk, lek, kreativitet och skapande

Två av förskollärarna arbetar som utvecklingspedagoger i förskoledi- 
strikt med många invandrarbarn. De har då kommit i kontakt med viss 
språkforskning. Lekforskning har man också viss kännedom om. Dessa 
forskningsområden är alltid aktuella eftersom det är så viktiga arbets
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områden i förskolan menar man. Forskningens resultat måste ständigt 
värderas och omvärderas mot praktikernas erfarenhet. Olika forsknings
projekt direkt i förskolans verksamhet utifrån de förutsättningar som 
finns där, blir en utmaning för pedagogerna att granska sitt arbete och 
förhållningssätt.

Tvåspråkighetsforskningen har betytt en hel del. Men samtidigt är det ju 
upp till mig att reflektera. Vad är det som säger att den här forskningen har 
sanningen? Den sanningen kan ju förändras. Men man behöver ju nåt att 
reflektera kring. På så sätt blir det utvecklande.
Vissa barn utvecklar svenska språket fantastiskt andra gör det inte trots att 
det är samma förskola. Vad beror det här på? Har det att göra med samstäm
migheten mellan barnets lärandestrategi och de vuxna de möter?

Vad kreativitet och skapande betyder i lärandet idag är ett angeläget 
område. Det tillhör kunskapstraditionen i förskolepedagogiken. Hur 
arbetar man med det idag? Musik i samverkan med språkutveckling ges 
som exempel från en av förskolorna.

D et har blivit mera individuella utvecklingsplaner nu

Redan i den inledande presentationsrundan lyfter samtliga förskollära
re fram sin erfarenhet av att arbeta med barn med behov av särskilt stöd. 
En av förskollärarna arbetade på en förskola som man ofta använde sig 
av när det gällde placering av barn med behov av särskilt stöd. En för
skollärare menade att barn med behov av särskilt stöd var något av en 
profil på den förskola han arbetade på. En annan berättade att hon under 
många år arbetat med bam med speciella behov. När jag lyssnade på 
denna presentation, trodde jag för ett ögonblick att bam i behov av sär
skilt stöd, förmodligen skulle bli utgångspunkten för en inventering av 
forskningsfrågor. Så blev det inte. Det är först i slutet av samtalet som 
temat bam med behov av särskilt stöd diskuteras.

Vi är ofta utvalda att ta emot barn som ska integreras, för att det ofta 
funkar hos oss och vi anses ha kunskapen. Men vad är det för kunskap 
som gör att det fungerar just hos oss? Det har jag ofta funderat över. Det 
skulle vara intressant att studera.
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Man funderar över olikheter i arbetssätt mellan skola och förskola när 
det gäller elever i behov av särskilt stöd. I förskolan är det ovanligt med 
speciella grupper. Vad betyder detta för barnen? Är denna inställning 
på väg att ändras? Blir det mer segregerat även i förskolan framöver? 
Vad betyder en ny syn på diagnoser? När gruppen tidigare under samta
let hade diskuterat barngruppens betydelse för lärandet, som också till
hör kunskapstraditionen inom förskolepedagogiken, inflikade en av 
förskollärarna att det blivit mer och mer krav på individuella handlings
planer idag. Vad blir konsekvensen i praktiken av detta nya sätt när det 
gäller att tänka och tala om verksamheten och bamen?

Lärarna och forskningen

Det finns en öppenhet och ett intresse för utbildningsvetenskaplig forsk
ning inom förskolefältet i den här gruppen. Man talar om att det skulle 
vara kul att få delta i forskningsprojekt. Men pekar också på behovet av 
större jämförande studier och en utbildningsvetenskaplig forskning som 
görs tillgänglig på ett sätt, så att praktiken kan få nytta av den. En sta
tushöjning av förskolläraryrket med hjälp av en vetenskaplig kunskaps
bas nämns. Även om ”statusfrågan är väl egentligen en annan fråga”, 
som en av deltagarna påpekar så ses den som en välkommen och möjlig 
bieffekt av forskning om förskolan och små bams lärande. Två av förs
kollärarna arbetar som s.k. utvecklingspedagoger. En av dem arbetar 
parallellt med eget arbete i barngrupp. Som utvecklingspedagoger har 
de särskilt ansvar för att vara en länk i de språkprojekt som förekommer 
inom storstadssatsningen, mellan forskare och praktiker. Ett exempel 
på hur man kan organisera praxisnära forskning.

Den pedagogiska dokumentationen nämns också som en utgångs
punkt i forskningssammanhang. En utbildningsvetenskaplig forskning, 
som sätter de yngsta barnen i fokus ses som väl värd att satsa på. Kan
ske just nu, när det finns ett enormt engagemang och vilja i att imple- 
mentera den nya läroplanen. Forskning ger tyngd, säger man. Och ett 
forskningsstöd i att pröva olika vägar i det pedagogiska arbetet skulle 
ge skjuts åt den pedagogiska diskussionen ute i arbetslagen. Om man 
nu fick tid till det.
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När lärarna får bestämma -  en 
sammanfattning

Jag vet inte om det är något forskningsområde men.

Det finns många beröringspunkter mellan dessa sex lärargrupper. Ett 
förändrat läraruppdrag med nya och svåra utmaningar skapar behov av 
ny kunskapsutveckling. Men också ett behov av att hitta tillbaka till de 
goda erfarenheterna ur vr/ce.vtraditionen när man ska ta itu med de ut
maningar som barns frågor och kursmål ställer. Hur barn lär och en 
kunskapsutveckling i lärande med särskild betoning på basfärdigheter 
är områden som lyfts fram i samtliga grupper, även om basfärdigheter 
definieras något differentierat. Läs-, språk- och skrivutveckling samt 
matematik är ämnesområden som man pekar ut för utbildningsveten- 
skaplig forskning. I samtliga grupper är man också upptagen med att 
diskutera förutsättningar för lärande i olika slags verksamheter och i 
möten med elever som överskrider traditionella ämnesgränser. Ett ge
mensamt drag är också att man är osäker vad som skulle kunna vara 
frågor för forskning i praktiken och vad som är praktikens frågor en
bart.

En genomlysning av arbetssituationen och ett 
synliggörande av verksamheten

I princip samtliga grupper pekar på behovet av att någon utifrån beskri
ver och analyserar hur tiden används i skolan. Det finns också ett behov 
av att studera vad som egentligen sker i skolans verksamhet. Arbete i 
arbetslag vill man undersöka. Ett förslag om att utveckla arbetet med 
kollegial observation av lektioner/pedagogiska situationer och gemen
sam reflektion utifrån mål och genomförande, kommer upp i ett par av 
grupperna (förskoleklass och gymnasiegruppen). Den tysta kunskapen 
är något som flera grupper nämner. En känsla av att alla dessa kring- 
uppgifter hindrar lärare att ägna sig åt det som man uppfattar vara kär
nan i arbetet, lärande, vill man ha synliggjort. Den forskning man prio
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riterar ska vara nyttig, av förbättringskaraktär och peka på möjligheter
na i arbetet med ”kärnan”, dvs. barn och ungdomars lärande.

Det surrar ju  rätt många modeller runt ju st nu

Det finns en betoning på undervisnings-/arbetsmetoder när man ska in
ventera forskningsfrågor. Man vill gärna ha jämförande studier. Flera 
grupper kommer på olika sätt in på vad man kallar pedagogiska trender. 
Det finns ett behov av att granska dessa.

Betyg och bedömning!utvärdering

Frågor om bedömning och utvärdering förekommer i så gott som samt
liga grupper. Det ses som ett angeläget forskningsområde. Det finns en 
efterfrågan på att utveckla kunskap kring vad målen innebär, oavsett 
om det handlar om uppnåendemål eller mål att sträva efter.

Att arbeta i mångkulturella grupper

Frågor som rör etnicitet, klass och i viss mån kön i relation till lärande 
är angelägna områden för samtliga lärargrupper. Normer och gränser 
och uppdraget med värdegrundsfrågor är särskilt framträdande i ett par 
av grupperna.

Om loggböcker, läroböcker, barngruppen och individuella 
handlingsplaner

I berättelserna om praktiken beskriver man olika slags redskap i den 
pedagogiska verksamheten som man har funderingar kring. Dessa olika 
redskap är intressanta att studera i sitt sammanhang och hur de påverkar 
lärandet. Det finns också en diskussion om kollektivt lärande, helklass
undervisning eller mer individorienterade arbetssätt relaterade till dessa 
redskap. Det skulle kunna vara intressant som forskningsprojekt.
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Vi prövar olika vägar

Praktikens ständiga krav på handling gör att man improviserar och prö
var olika vägar, inte alltid efter sin övertygelse, utan för att man inte ser 
någon annan utväg för att lösa de problem man brottas med. En prax
isnära forskning skulle kunna följa med längs vägen.

Konsekvenser av politiska beslut

Ett antal frågeställningar rör konsekvenser av den politiska styrningen 
av skolan. Det kan handla om val av kärnämnen, förändrad organisa
tion av gymnasieskolan, införande av förskoleklass samt integreringen 
av fritidshem i skolan. Man efterlyser en forskning av vad detta får för 
betydelse för lärare, barn och elever. Vad som händer med olika peda
gogiska traditioner vid en förändrad organisering av utbildningssyste
met, t.ex. olika verksamheters sätt att förhålla sig till tid är exempel 
som fritidspedagogerna och lärarna i förskoleklass pekar på.

Barn och ungdomar är inte vad de har varit

Hur barn och ungdomars situation ser ut idag är ett område som flitigt dis
kuteras. Hur man uppfattar dessa förändrade barn och vilka konsekvenser 
det får för mötet med dem i undervisningssituationer vill man studera. För
äldrar är inte heller vad de har varit menar man. Forskningsfrågor om rela
tionen hem och skola berörs dock inte i någon större omfattning.

Vad vet vi egentligen om läroprocesser -  vad säger 
forskningen om inlärningsteorier?

Förändring är ett nyckelbegrepp i samtliga grupper. En ny tid kräver nya 
teorier. Fördjupade kunskaper om läroprocesser efterfrågas i samtliga grup
per. Ska man ta ställning till vilken ny grundforskning om lärande och läro
processer som behövs, behöver man också kunskap om vilken forskning 
som redan finns. Lärama önskar få del av och delta i denna kunskapsut
veckling. Ett nytt ”kontrakt” mellan forskare/forskning och praktiker/prak
tik behövs. Men det måste finnas tid och resurser för det.
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