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Abstract 

Munkhammar, I . (2001). From cooperation to integration - an arena for hiden con
tradictions, and truths taken for granted. A study of how preschool, recreation centre 
and primary school professionals work in collaboration. Doctoral thesis, no 2001:15. 
Department o f Teacher Education, Centre for Research i n Teaching and 
Learning, Luleå University o f Technology. ISSN 1402-1544, I S R N : L T U -
D T - -01/15- -SE. 

The aim o f this thesis is to study what happens when pedagogues f r o m diffe
rent professional categories and varying but pardy shared traditions are bro
ught together to collaborate in the creation o f a j o in t activity. The theoretical 
starting-point is based on a power perspective inspired by Foucault, where 
the concept o f discourse is o f central importance. 

The subject o f the study is three work-teams at three different schools, 
each team consisting o f a recreation centre professionals, a teacher and a pre
school teacher - nine pedagogues in all. The data were collected over a peri
od o f two years. Dur ing the first year two individuals interviews were carried 
out w i t h each pedagogue, as wel l as group interview w i t h each team. In the 
first year there were also observations o f each team during a week-long peri
od. A t the end o f the second year there was a group interview w i t h each 
team. The aim o f the interviews were that the pedagogues themselves should 
as extensively as possible describe their individual and shared "reality" i n 
creating a j o i n t activity together. The observations aimed at contextualizing 
and increasing understanding o f this described "reality". 

The result makes i t clear how powerfu l these discourses are, and h o w the 
pedagogoues are controlled and control themselves through the discourses, 
wh ich also constitute the range o f possibilities w i t h i n wh ich the pedagogues 
work . The result also shows how the teams lack o f support and guidance in 
order to be able to maintain the constituent pedagogic practice. The colla
boration gives rise to questions which the pedagogues are unable to handle 
and f r o m w h i c h they defend themselves; their views concerning children, 
knowledge and learning become self-evident truths w h i c h are taken fo r 
granted and therefore seen as natural. This means that there are different op
posing discourses, a pre-school discourse and a school discourse, each regar
ded by its respective pedagogues as the only right view and seen as the truth. 

I n view o f the intention that the collaboration should bring about change, 
the result o f the study shows that the discourses must be made visible so that 
an opening can be made for the creation o f an alternative range o f possibiliti
es and thus allow for hope o f possible change. 

Keywords: collaboration, work- team, discourses, t ru th taken fo r granted, 
disclosure 
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Förord 

Ett avhandlingsarbete har sin tillblivelse i en ständig relation t i l l en omvärld. 
Jag v i l l därför med detta förord formulera några rader t i l l alla som har bidragit 
t i l l att jag idag avslutar detta arbete. 

Jag v i l l bö r j a med att rikta mi t t varma och innerliga tack t i l l professor 
Henning Johansson för att du startade en forskarutbildning i lärande och 
därmed givit de nödvändiga förutsättningarna genom Centrum för forskning 
i lärande. D u har med ditt stöd och din förmåga att se möj l igheter bidragit t i l l 
att jag under avhandlingsarbetet även kunnat vidga mina vyer. T i l l dig Iris, 
som ständigt funnits närvarande v id Centrum för forskning i lärande och tagit 
hand om alla kringaktiviteter v i l l jag säga ett särskilt tack för att du på ett 
mycket professionellt sätt u t för t dina göromål och på så sätt bidragit t i l l att 
"allt" har fungerat. 

I ett samarbete mellan socialförval tningen och skol förval tn ingen bidrog 
Luleå k o m m u n under de första åren t i l l att skapa förutsättningar för att på
bör ja detta avhandlingsarbete. Jag v i l l därför f ramföra ett stort tack för att n i 
bidrog t i l l detta. 

M i n handledare, professor Gunilla Dahlberg v i d Lärarhögskolan i Stock
holm har med sitt vetenskapliga kunnande och sin oerhörda ö d m j u k h e t väg
lett mig på vägar som väckt m i n nyfikenhet och förundran och som gjort av
handlingsarbetet t i l l en spännande läroprocess. D u har också varit en kritisk 
granskare av mi t t manus och därmed bidragit t i l l dess slutliga utformning. Ett 
mycket varmt och innerligt tack t i l l dig, Gunilla! 

Jag v i l l även f ramföra ett stort tack t i l l de förskollärare, fritidspedagoger 
och lärare som på ett mycket öppe t och generöst sätt delat med sig av såväl 
medgångar som motgångar . Utan er hade denna avhandling inte haft det i n 
nehåll den idag har. 

N ä r ett avhandlingsarbete alltmer utvecklar sig t i l l en sammanhängande 
text är det värdefull t att få denna text granskad. Jag v i l l därför tacka dig pro
fessor Tomas Kroksmark för att du initierade ett slutseminarium. Tack även 
t i l l dig, professor emerita Inger Wil l iam-Olsson, för dina värdefulla syn
punkter på mi t t preliminära manus. Ett stort tack v i l l jag även rikta t i l l mina 
"kritiska vänne r " , Eva Alerby, Maj-Lis Hörnqv i s t och Gretha W i k l u n d för 
alla era synpunkter som bidragit t i l l att förbättra mi t t manus. Ett speciellt och 
varmt tack v i l l jag ge t i l l dig, Elisabeth Lundmark för att du med dina kritiska 
k o r r e k t u r ö g o n bidragit t i l l att förbättra mi t t manus i avhandlingsskrivandets 
slutskede. Jag v i l l även tacka Anders Söder lund för att du med dina kunskaper 
o m datorer alltid varit v i l l ig att rycka i n med en hjälpande hand. 
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Sist men inte minst v i l l jag rikta m i n uppmärksamhet t i l l m i n famil j . N i har, 
genom att bara finnas i m i n omedelbara närhet bidragit t i l l att mi t t avhand-
lingsskrivande, i de svåraste stunderna, känts meningsfullt. Tack Joel och Jens 
för att n i så enträget "vägrat" låta mig uppslukas av avhandlingsarbetet. Tack 
Lars för att du med ditt lugn och din trygghet funnits där när jag som allra 
mest behövt dig, och alltid sett t i l l att kylskåpet varit välfyllt. 

Luleå, april 2001 

Ingmarie Munkhammar 
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I N L E D N I N G 

Denna avhandling har fö r avsikt att studera samverkan förskola—skola. Jag v i l l 

därför bör ja med att inledningsvis beskriva hur jag som förskollärare, i bö r j an 

av 1990-talet, upplevde mi t t första m ö t e med skolan, där jag oreflekterat t o l 

kade mina upplevelser ut i f rån "sanningar" som jag erhöll f rån m i n förskole

tradition. Jag v i l l med denna beskrivning ge en läsanvisning t i l l läsaren av 

denna avhandling, för hur dessa "sanningar" sedan har utvecklats t i l l att få en 

annan i n n e b ö r d och förståelse för mig , när jag som blivande forskare fördju

pade mig i forskningsfrågan omkr ing samverkan förskola-skola. Jag v i l l även 

redan inledningsvis säga någont ing o m det utvärder ingsuppdrag som också 

blev upprinnelsen t i l l denna studie och vi lken betydelse det har fått för före

liggande avhandling. 

I bö r j an av 1990-talet fick jag som förskollärare möj l ighet att under ett år 

arbeta tillsammans med några lärare i skolan. Vad jag upplevde under detta år 

i skolan var någont ing som jag varken var förberedd på eller kunde förutse 

och det var en skarp kontrast t i l l mina tidigare erfarenheter som förskollärare 

i n o m förskolan. Jag noterade hur medvetet dessa lärare arbetade för att m i 

nut iös t och noggrant planera sin undervisning med barnen. Denna noggran

na planering av undervisningens innehåll , handlade för läraren o m en vil ja att 

lära barnen så mycket som möjl igt . Lärarna hade en stark övertygelse, o m att 

deras må lmedve tna planering och g e n o m f ö r a n d e av aktiviteter också med

fö rde att barnen lärde sig såväl läsa, skriva och räkna. Detta skapade förvir

ring för mig, eftersom jag upplevde att det fanns lite utrymme för barnen 

själva att påverka och ta ansvar för vad de skulle företa sig. Istället för att själ

va få möj l ighe t att ta ansvar och avgöra o m de var nöjda med sitt arbete, fö r 

vånades jag över att det var läraren som var normen för vad som var rätt och 

riktigt gjort. Skolan och lärarna hade ett tydligt förbestämt innehåll och fär

diga idéer o m hur detta innehåll skulle organiseras och förmedlas för att 

ås tadkomma lärande, v i lket var någon t ing som jag inte var van v id f rån för

skolan. Varför dessa stora skillnader i att se och förhålla sig t i l l barn, vad som 

skulle läras och hur detta lärande skulle gå t i l l och hur det organiserades, var 

f rågor som jag hela tiden ställde mig . V i d den tiden var jag mycket positiv 

t i l l den förskoletradition som jag själv arbetade utifrån. För mig var därför 

forskoletraditionen en självklarhet och ett naturligt sätt att se på barn, k u n 

skap och lärande och betraktades av mig, dä rmed som "det rätta". Vad jag 

senare förstod var att det förhöl l sig på samma sätt för läraren utifrån hennes 

perspektiv. Läraren arbetade ut i f rån sin tradition där hennes sätt att betrakta 

barn, kunskap och lärande var fika självklara, naturliga och betraktades där

med av henne som "det rät ta". Jag hade v i d den tidpunkten inte några 

"verktyg" som hjälpte m i g att förhålla m i g t i l l vad jag upplevde. Jag proble-
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matiserade inte m i n egen erfarenhet och praktik som förskollärare. Istället 

blev den en naturlig, förgivet tagen och dä rmed ett rätt och riktigt "sät t" att 

se på barn, hur ett lärande bö r främjas och vilka kunskaper som lärandet 

skulle ås tadkomma, vilket då också blev normgivande i mi t t m ö t e med sko

lan. Maturana (1995) talar o m att den största själsliga faran är nä r människor 

ställer i n sig i en t ro att hon eller han är ägare av sanningen, eller legitimerar 

sig som försvarare av några principer, eller som ägare av n å g o n universell 

kunskap. Faran ligger då i , menar Maturana, att man omedelbart bhr bl ind 

för sina egna omständighe te r och träder dä rmed i n i en stängd och sluten 

återvändsgränd. 

Flera år senare f i ck jag möj l ighe t att finna en öppn ing t i l l denna återvänds

gränd och försöka utveckla ett mera kritiskt förhållningssätt t i l l det som jag 

tidigare, i m i n förskoletradi t ion betraktade som självklara och förgivet tagna 

"sanningar". I denna avhandling, och genom den läroprocess som jag menar 

att ett avhandlingsskrivande är, har jag som blivande forskare försökt, att 

bör ja utmana dessa självklarheter och dä rmed inte längre betrakta dem som 

forgivet tagna "sanningar". M i t t m ö t e med skolans tradition, som förel ig

gande studie inneburit och den teoretiska fö rd jupn ing som jag därefter 

genomfö rde bidrog t i l l att jag också bör jade problematisera mi t t eget förhåll

ningssätt t i l l förskoletradi t ionen. En förskoletradi t ion som för mig, inte 

längre bär på den enda "sanningen" från vilka svaren kan ges o m hur v i bör 

betrakta barn, kunskap och lärande. Ett kritiskt förhållningssätt t i l l förskole

traditionen, de egna självklarheterna och förgivet tagna "sanningarna", inne

bär inte att man enkelt kastar bort de "gamla sanningarna" och träder i n i 

"nya sanningar". A t t träda i n i "nya sanningar" innebär bara en ny uteslut

ningsprocedur (Foucault, 1993). Istället har det för m i g inneburit en ständig 

kamp o m att befinna mig i , och kunna härbärgera ett b åd e -o ch . 

Den franska filosofen Miche l Foucault skulle, u t i f rån vad jag ovan beskri

ver, tala o m att jag va r / ä r inskriven i en forskolediskurs, på samma sätt som 

lärarna v a r / ä r inskriven i en skoldiskurs. Foucault skulle även tala om att jag 

idag som blivande forskare även är inskriven i en vetenskapHg diskurs. Dessa 

diskurser, menar han påverkar hur v i talar, tänker och även handlar och ut

övar dä rmed makt (Foucault, 1993). Mak t som möj l iggör vi lka tankar som 

kan tänkas eller inte tänkas och vilka pedagogiska strategier som dä rmed kan 

göras möjl iga eller inte bl i r möjliga. Där fö r menar Foucault att v i måste ruska 

o m den trygghet som dessa självklarheter vilar på och synliggöra de domi 

nerande diskurser som v i är inskrivna i (Foucault, 1972). De t handlar inte 

o m att fr igöra sanningen f rån varje f o r m av maktsystem istället handlar det 

om att lösgöra sanningens makt i den kulturella, ekonomiska och sociala he

gemoni som den opererar i (Foucault, 1980). D ä r m e d kan öppningar m ö j 

liggöras för att alternativa tankar kan tänkas och alternativa pedagogiska 
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strategier göras möjliga. Det är också med inspiration f rån Foucault som 

mina teoretiska u tgångspunkter är sprungna ur. 

Förel iggande avhandling har, som jag inledningsvis skriver, sin upprinnelse 

i en utvärderingsstudie. Erfarenheter av att arbeta som förskollärare i förskola 

och skola samt en c-uppsats i pedagogik, utgjorde m i n erfarenhetsbakgrund 

när jag i bö r j an av m i n forskarutbildning tog mig an ett utvärderingsuppdrag. 

En u tvärder ing syftar vanligtvis t i l l att värdera utfallet av politiskt uppställda 

mål som finns för en verksamhet. U tvä rde r ing av offentlig verksamhet måste 

förhålla sig t i l l de offentliga mål som finns och som är beslutade i demokra

tisk ordning. Et t problem med dessa offentliga mål som enda grundval är att 

de vanligtvis formuleras på en mycket generell och abstrakt nivå för att göra 

det möj l ig t att uppnå kompromisser och konsensus i situationer mellan olika 

intressegrupper som ska göra sig gällande i formuleringen av målen ( L i n 

densjö & Lundgren, 1986). I den utvärder ing, som genomfördes av mig, var 

det skolplanens mål samt de nationella målen omkring samverkan som blev 

vägledande och som också blev tongivande för det empiriska material som 

samlades in . Det har för förel iggande avhandling inneburit att de data som 

var tillgängliga, genom de intervjuer och observationer som genomfördes i 

utvärderingsstudien, redan fanns då jag bör jade problematisera de teoretiska 

u tgångspunkterna . Det här får då betydelse för den teoretiska analys som jag 

senare gör, med inspiration av Foucault. Denna analys skulle därför, med 

empiri som samlats i n ut i från en i förväg teoretisk instrumentering, bibringa 

ett mer ful lödigt material och dä rmed också en mer ful lödig analys. 

I och med denna inledning övergår jag t i l l att beskriva erfarenheterna från 

u tvärder ingen och de frågeställningar som den väckte hos mig. Däref ter ger 

jag ett för tydl igande omkring några begrepp som jag framledes kommer att 

använda m i g av, fö r att senare avsluta inledningen med en beskrivning av 

avhandlingens innehåll och disposition. 

Utvärderingsstudien och dess resultat 

Det m ö t e med skolan som jag inledningsvis beskriver var en direkt följd av 

att riksdagen 1991 beslutade att införa flexibel skolstart. Beslutet innebar att 

sexåringar skulle ha möj l ighet att bör ja skolan om de så önskade. K o m m u 

nerna fick möj l ighe t att förbereda sig in för beslutet f ram t i l l j u l i 1997, för att 

då kunna ta emot de barn som ville bör ja skolan. R u n t o m i landet påbör ja 

des olika verksamheter med sexåringar i skolan, där olika yrkesgrupper av 

lärare, förskollärare och fritidspedagoger arbetade tillsammans. I en u tvärde

ring av den tidigare skolstarten (Skolverket, 1993), f ramkom att det fanns 

stora variationer ute i landets kommuner hur man hade tagit t i l l sig beslutet 

o m den flexibla skolstarten. Det visade sig att det fanns begränsade v a l m ö j -
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ligheter fö r de föräldrar som önskade skolstart fö r sina sexåringar. Istället 

handlade det mer o m vilka ambitioner kommunerna hade samt vilka reella 

förutsät tningar som fanns för att genomföra reformen, vilket därmed också 

blev styrande. 

Et t sådant förberedelsearbete påbörjades i en norr ländsk kommun, i mi t ten 

av 1990-talet. Jag skall här beskriva erfarenheterna f rån denna kommun, där 

arbetslag bes tående av lärare, förskollärare och fritidspedagoger samverkade i 

en gemensam verksamhet. Erfarenheterna från dessa samverkande arbetslag 

har redovisats i tre utvärder ingsrapporter (Munkharnmar, 1996, 1997, 1998), 

och dessa blev upprinnelsen t i l l förel iggande avhandling. 

För att få erfarenheter i den egna kommunen och kunna skapa möj l ighe te r 

fö r den flexibla skolstarten, gick en förfrågan ut t i l l samtliga skolor i k o m 

munen, under vår te rminen och där skolorna fick anmäla sitt intresse av att 

starta ett 2-årigt samverkansprojekt med sexåringar i skolan. Fyra skolor an

mälde sitt intresse och påbör jade sitt arbete under hösten. I varje samver

kansprojekt ingick ett arbetslag som bestod av en lärare, en förskollärare och 

en fritidspedagog. Lärarna och fritidspedagogerna rekryterades från den egna 

skolan u tom i ett fall där fritidspedagogen inte tidigare arbetat på skolan. 

Förskollärarna anställdes under slutet av vå r te rminen f ö r u t o m v i d en av sko

lorna, där förskolläraren redan påbör ja t ett samarbete året innan, som då ut 

vecklades vidare i denna försöksverksamhet . Föräldrar t i l l sexåringar fick 

ansöka o m att delta i verksamheten. T i l l varje grupp valdes 8-10 sexåringar 

ut, vilket var förutsät tningen för att fa en förskollärare på heltid. V i d två 

skolor skedde urvalet av sexåringarna ut i från att de var födda tidigt på året. 

V i d en skola antog man alla barn som fanns i upptagningsområdet och v i d en 

annan skola fördelades åldern på sexåringarna j ä m n t över hela året fö r att på 

så sätt fa en spridning på dessa barn. Samtliga sexåringar var inskrivna i sko

lan och verksamheten organiserades i åldersblandade grupper med sex- och 

sjuåringar. I en grupp ingick även åttaåringar. 

De flesta skolor i kommunen hade inför t den samlade skoldagen, vilket 

innebar att barnen bör jade och slutade skolan samma t id varje. En integre

ring av fritidshemmen i skolans lokaler var också genomförd . Sedan ett halv

år tillbaka pågick i kommunen ett utredningsarbete av en arbetsledare f rån 

skolan respektive barnomsorgen. Utredningens syfte var att fungera som ett 

slags avstamp inför arbetet med att möj l iggöra skolstart för sexåringar. Paral

lellt med dessa samverkansprojekt med sexåringar i skolan, planerades ett ge

n o m f ö r a n d e i större skala. En projekdedare tillsattes också under hös ten fö r 

att ta f ram ett förslag t i l l en genomförandeplan , där samarbetet mellan skola 

och förskola utgjorde grunden. In för läsåret därpå bör jade ytterligare ett antal 

skolor att arbeta med sexåringar i skolan och däref ter överfördes det samlade 

ansvaret för sexåringarna t i l l skolstyrelsen då dessa integrerades i praktiken i 

skolans lokaler. 
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Kommunen ville, i och med dessa samverkansprojekt, skaffa sig erfaren

heter för att kunna utveckla en verksamhet med sexåringar i skolan. Jag f ick 

då i uppdrag att u tvärdera verksamheten under dessa två år. Resultaten från 

utvärder ingen, ut i f rån de intervjuer och observationer som genomfördes , 

ställdes gentemot lokala och nationella mål samt gentemot tidigare forskning 

och visade på föl jande. 

I tre av de fyra samverkansprojekten fanns en målbeskr ivning för vardera 

projekt och som också fanns med i den intresseanmälan som skickades t i l l 

kommunen. I det f jä rde samverkansprojektet skrevs målbeskr ivningen senare 

av arbetslaget. Rektorerna hade i vissa fall, själv formulerat målen . I andra fall 

hade rektor tillsammans med delar av arbetslaget utarbetat målen. Dessa må l 

beskrivningar visade sig under utvärder ingen, vara mer eller mindre fö rank

rade i arbetslagen. Vissa pedagoger var också direkt kritiska t i l l en del fo r 

muleringar som fanns i målen för deras samverkansprojekt. Dä r fö r valde jag 

att som utvärderare fokusera på målen i den kommunala skolplanen och v i l 

ka resultat som man uppnådde i förhållande t i l l dessa mål. 

I kommunens skolplan fanns tre mål för verksamheten med sexåringar i 

skolan. Det första måle t var att: tillvarata barns förmåga att lära vid unga år. I 

u tvärder ingen f r amkom att arbetslagen förvånade sig över att de yngre bar

nen både bö r j ade läsa, skriva och räkna trots att många av dem inte varit ut

satt fö r någon egentlig "skol t räning". Arbetslagen menade att det delvis be

rodde på att barnen varit utvalda eftersom föräldrarna hade sökt sig t i l l denna 

verksamhet men också att barnen hade haft tillgång t i l l en varierande och 

omväxlande verksamhet. De f ramkom också att de äldre barnen fick möj l ig 

het att använda sina erövrade kunskaper i arbetet med de yngre barnen. N ä r 

verksamheten organiserades så att de yngre barnen kunde ta del av de äldre 

barnens arbeten, stimulerades de yngre barnen t i l l nyfikenhet och lust att 

lära. Under andra året begränsades dock möj l ighe terna t i l l l ä rarkompetens för 

en del sexåringar. Det innebar att aktiviteter anpassades t i l l när l ä r a rkompe

tensen fanns och inte t i l l barnens lust och motivation. 

Skolplanens andra mål var att ge barnen möjligheter att utvecklas i egen 

takt. Resultaten i anslutning t i l l detta mål visade på att barnen i mindre ut

sträckning kunde bes tämma takten själva. Föl jande faktorer och förhål landen 

runt omkring visade sig inverka på ovanstående måluppfyllelse. 

• För det första handlade det o m huruvida pedagogerna upplevde att barnen 

hade de grundläggande förkunskaperna som krävdes, för att kunna läsa, skri

va och räkna. 

• Vetskapen hos pedagogerna om att barnen både utvecklades och lärde sig. 

• Ti l lgången på lokaler som möj l iggjorde variation och omväxl ing. 

• H u r pedagogerna organiserade verksamheten och tillgången t i l l olika y r 

keskompetenser. Under andra året blev det i vissa arbetslag inte möj l ig t att 

använda varken förskollärarens kompetens eller lärarens kompetens. 
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• Förväntningar f rån omgivningen både o m vad en skola är och b ö r vara 

men också vad man i egenskap som yrkesutövare förväntas göra. Förvän t 

ningarna kunde också vara knutna ut i från barnens ålder. Detta sammantaget 

påverkade arbetslagen för att kunna arbeta i enlighet med skolplanens mål . 

Det tredje målet var att verksamheten med sexåringarna skulle ge barnen 

det bästa av fårskolans, skolan och fritidshemmens pedagogik. Resultaten 

visade att under det första året hade barnen haft tillgång t i l l de olika kompe

tenserna från respektive yrkesgrupp. Arbetslagen upplevde att de var en b i t 

på väg mot målet. Under andra året minskade möj l igheterna för barnen att få 

tillgång t i l l de olika yrkeskompetenserna, vi lket delvis hade sin förklar ing t i l l 

att förskolläraren ansvarade fö r nya sexåringar och arbetade därför i ett nytt 

arbetslag. I barngrupper som utökades med nya sexåringar fick arbetslagen 

svårigheter med att finna arbetsformer för att organisera och använda var

andras kompetenser. Resultatet visade också att i de fall där arbetslaget hade 

haft en ambition att arbeta åldersblandat, samt att barnen skulle ha tillgång t i l l 

olika yrkeskompetenser, ansåg de också att de hade kunnat arbeta i enlighet 

med detta mål. 

N ä r resultaten från u tvärder ingen sedan ställdes mot nationella mål (Prop. 

1995/96:206), vilka f ramhål ler att m ö t e t mellan skolans tradition och fö r 

skolans tradition kan fr igöra en pedagogisk utvecklingskraft, visade resultatet 

föl jande. Arbetslagen gav uttryck för att det frigjordes en pedagogisk utveck

lingskraft. Denna utvecklingskraft bidrog t i l l att de bör jade se möj l ighe te r 

och en vilja t i l l fö rändr ing skapades. Arbetslagen talade om att förlänga skol

dagen, ändra rasterna och organisationen kr ing dessa samt att försöka göra 

mi l jön mera inbjudande för barnen. M e n arbetslagen gav också uttryck fö r 

att det krävdes t id och stöd fö r att kunna ta vara på denna utvecklingskraft 

och för att kunna utveckla den vidare. De t här stödet saknades i många av 

arbetslagen. Arbetsledaren hade initialt varit en drivande kraft för att föra 

arbetet framåt. N ä r denna kraf t avtog eller försvann upplevde arbetslagen att 

de t i l l viss del fick driva samverkansprojekten själva. Trots att en del k ä n d e 

sig ganska nöjda upplevde ändå en del att deras verksamhet tillsammans hade 

kunnat utvecklats ännu bät t re , om de haft andra förutsättningar. De t här 

kunde då innebära att, istället fö r att utveckla arbetet vidare, återgick en del 

t i l l invanda möns te r och arbetssätt som de kände sig trygga i . Det kunde 

också innebära att de k ä n d e sig slutkörda eftersom verksamheten k rävde 

möj l ighe te r t i l l att skapa mötesplatser för att kunna diskutera, reflektera och 

s tämma av med varandra. N ä r dessa mötesplatser t i l l stor del bara uppstod 

spontant i korridorer och dör röppn ingar upplevde pedagogerna det slitsamt. 

Utvärder ingen visade att arbetslagen saknade dessa förutsättningar för att 

kunna utveckla en ny verksamhet i skolan. En ny verksamhet som innebä r 

att man tar det bästa f rån skolans, förskolans och fritidshemmens pedagogik, 

vilket i enlighet med de statliga intentionerna kräver både t i d och medvetet 
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arbete (Prop. 1995/96:206). Regeringens skrivelse (Skr. 1996/97:112) f ram

håller arbetslaget med dess olika kompetenser som ett arbetsforum för att 

också kunna m ö t a barn med olika behov av såväl stöd som stimulans. Under 

första året framtonar i arbetslagen en möj l ig väg t i l l att fungera som ett sådant 

arbetsforum. Under andra året uppstod svårigheter fö r arbetslagen att kunna 

utvecklas vidare t i l l ett sådant arbetsforum då organisationen av verksamhe

ten förändrades. 

De statliga intentionerna framhåller också att det är barnens förutsät tningar 

och utveckling som ska styra verksamhetens former och innehåll och inte 

den biologiska åldern (Prop. 1995/96:206). Utvä rde r ingen visade dock att 

åldern många gånger blev en styrande faktor för hur skoldagens verksamhet 

organiserades under det andra året, där sexåringen sammanfördes med fö r -

skollärarkompetens och sjuåringen sammanfördes med lärar- och fritidspeda

gogkompetens. 

Utvärderingsstudiens resultat relaterade också t i l l annan forskning. T i d i 

gare forskning omkring samverkansprojekt har konstaterat att traditionella 

möns te r och förhållningssätt har konserverats och att samverkan mellan olika 

pedagoggrupper inte uppstår enbart genom att de olika yrkesgrupperna finns 

i samma lokaler (Pramling, Klerfelt & Williams Gran eld, 1995; Pramling & 

Mauritzson, 1997). Samverkan handlar istället om att försöka skapa möj l ig 

heter för reflektion och ett medve tandegörande kr ing den egna traditionen, 

förståelsen och de egna föreställningarna om vad arbetet egentligen handlar 

om, för att också kunna förändra praktiken (Dahlberg & Lenz Taguchi, 

1994; Haug, 1992). Samtliga samverkansprojekt saknade t id , stöd och hand

ledning för att ås tadkomma dessa fördjupade diskussioner. 

I m i n utvärderingsstudie, blev det för en del förskollärare och fritidspeda

goger påtagligt, att skolans tradition hade en stark påverkan och att verksam

heten också präglades av att den bedrevs i skolans lokaler, vi lket även Haug 

(1992) konstaterade i sin studie. Fredriksson (1993) poängterade betydelsen 

av att olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans inte ska förlora i profession 

gentemot den andra yrkesgruppen. Istället ska alla känna att de har något 

v ikt ig t att tillföra i samverkan. 

Utvä rde r ingen visade att leken inte f ick det utrymme som förskollärare 

ansåg att den borde ha. Fritidspedagoger, i sin tur kunde uppleva att deras 

arbete inte värderades på samma sätt som lärarens och att de gentemot för 

skolläraren kunde känna sig mindre viktiga. 

I ett av samverkansprojekten fanns ett utbud av valmöj l igheter för barnen 

att arbeta utifrån. I denna grupp ger arbetslaget också uttryck för att de yngre 

barnen många gånger både läste och skrev mer än de äldre barnen. Detta 

resultat får också stöd i annan forskning. Arnqvist (1995) visade i sin studie 

att när barnen i större uts t räckning får välja aktiviteter själva, ägnar de också 

mera t id t i l l att just leka, läsa, skriva och räkna. I en annan studie av sexår-
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ingen av Hi l lborg & Rubinstein Re ich (1996) visade att för pojkarna, i fö r 

hållande t i l l flickorna, kunde leken vara den dominerande aktiviteten långt 

i n på våren. Studien visade även att det f ö r e k o m få tillsägelser f rån de vuxna 

i åldersblandade grupper, vilket förklarades med att de äldre barnen skolar i n 

de yngre. I många av samverkansprojekten upplevde pedagogerna att det 

vanligtvis var pojkarna som i större utsträckning gav utryck för en vil ja att 

leka mera och som även koncentrerade sig kortare stunder med skriv- och 

läsaktiviteter. I de samverkansprojekt där man medvetet arbetade med fad

derverksamhet mellan yngre och äldre barn utvecklades också, enligt peda

gogerna, positiva och ömsesidiga m ö t e n mellan barnen. 

Resultaten från u tvärder ingen visade således hur komplex en pedagogisk 

verksamhet är, där många människor , faktorer och företeelser står i relation 

t i l l varandra och som också påverkar varandra. U tvä rde r ingen gav m i g m ö j 

ligheter att å teruppta och utveckla mina frågeställningar, som jag inlednings

vis hade i mi t t eget m ö t e med skolan, och dä rmed fö rd jupa mig i vad som 

sker när sexåringarna träder i n i skolan. Utvärder ingen blev också uppr in

nelsen t i l l denna avhandling och utgjorde dä rmed en första analys. Det som 

blev f ramträdande och gjorde mig fundersam var i hur olika grad projektens 

målbeskrivningar var förankrade hos de berörda pedagogerna som arbetade i 

arbetslagen. N ä r målen formulerades av rektor och bara delvis var förankrade 

i arbetslaget som helhet, hur skulle dessa mål kunna b l i styrande och också 

påverka den praktiska verksamheten? Vad var det egentligen som man tänkte 

sig göra? N å g o n t i n g annat som jag funderade över var, att de flesta i arbetsla

gen upplevde att arbetet krävde mycket t id för att diskutera och reflektera 

med varandra och planera för en gemensam verksamhet. Trots att en del ar

betslag hade mycket t id för planering klarade de ändå inte av att utveckla 

samverkan vidare under andra året. N å g o n t i n g ytterligare som blev f ramträ

dande var en allmän uppfattning o m att samverkan eller integration utveck

lades som någont ing självklart, genom att bara sammanföra olika yrkeskom

petenser och låta dem arbeta gemensamt med ett antal barn i en åldersblan-

dad grupp. Det fanns således ingen uttalad strategi för hur detta arbete skulle 

utvecklas. A t t det inte var så enkelt gav, å andra sidan, pedagogerna uttryck 

för. Istället handlade det för dem om hårt arbete för att lyckas utveckla nå

gonting tillsammans. Trots denna vil ja upplevde de ändå att de inte lyckades 

nå ända fram. D ä r m e d bör jade ett törsta syfte för denna avhandling formule

ras. Detta syfte handlar o m att beskriva hur pedagogerna formar en samver

kan i en gemensam verksamhet och hur möjl ighetsvi l lkoren ser ut för att 

kunna forma ett kollegialt arbete tillsammans. Vidare utvecklades ytterligare 

ett syfte, vi lket handlade om att försöka synliggöra de diskurser som pedago

gerna är inskrivna i och hur de opererar i dessa samt vad diskurserna får för 

betydelse när det gäller synen på barn, kunskap och lärande. 
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Begreppsproblematik och begreppsfortydliganden 

Det är framförallt två begrepp som jag skulle vi l ja uttrycka en "begrepps

problematik" omkring. Det första gäller vad jag ska benämna informanterna. 

Skall jag benämna dem lärare, förskollärare och fritidspedagog eller enbart 

lärare eller pedagoger? I de fall jag har b e d ö m t att yrkesgruppen är av bety

delse har jag använt m ig av yrkesbenämningen . I annat fall valde jag att kalla 

informanterna pedagoger. Varför jag valde pedagoger och inte lärare finns 

nog svaret i att jag från bö r j an så tydligt själv var inskriven i en förskole

diskurs, där pedagog kändes och fortfarande känns mera "hemma" i m i t t 

språkbruk, varför jag också valde att använda mig av det. 

De t andra begreppet jag funderade mycket omkring var vad jag skulle an

vända för begrepp när jag skriver o m deras gemensamma arbete. Ska jag kalla 

det fö r "gemensamma arbetet" eller samverkan eller samarbete? Ofta an

vänds termerna samarbete och samverkan synonymt. Samarbete beskrivs of

tast som att en eller flera parter arbetar tillsammans i ett gemensamt syfte och 

att samverkan även innesluter ett gemensamt handlande. Samverkan handlar 

o m att verka eller arbeta i en bes tämd riktning för ett bestämt syfte (Wiechel, 

1994; Gummesson, Flising, Qvarsell & Wener, 1992). Samverkan kan också 

innefatta att stödja och hjälpa varandra och att även koordinera med var

andra. Sundgren (1986) skriver o m begreppen samverkan, samordning och 

integration. Han vänder sig emot att dessa begrepp ofta används synonymt 

och gör därför en distinktion mellan dem. Han skriver föl jande om samver

kan: "Samverkan förutsätter minst två olika parter, som i bestämda avseen

den väljer att verka samman för att u p p n å ett bestämt och gemensamt, men i 

regel begränsat syfte" (s 191). Han visar exempel f rån samverkan förskola — 

skola, där pedagogerna samverkar för att underlät ta övergången för barnen 

mellan de olika verksamhetsformerna. Sundgren menar vidare att samordna 

handlar om att ordna samman delar från den verksamhet som dessa olika 

parter arbetar med, vilket innebär att det innehållsliga fokuseras och kommer 

i fö rg runden . Enligt Sundgren innebär integrering att verksamheten både har 

ett gemensamt syfte och ett gemensamt innehåll . I det här fallet innebär det 

att en mindre eller större del av förskollärarens, fritidspedagogens och lära

rens verksamhet sammansmälts t i l l en helhet som skiljer sig från det ur

sprungliga delarna. Samverkan inkluderar, enligt m i g även denna samordning 

omkr ing ett innehåll och har därför en något djupare innebörd (Calander, 

1999) än vad som innefattar samarbete. Ut i f rån den distinktionen väljer jag 

därför att använda samverkan. Samverkan sker i ett arbetslag som i denna 

studie avser tre pedagoger, fritidspedagogen, läraren och förskolläraren, vilka 

ansvarar för ett antal barn. 
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Jag gö r redan här även ett för tydl igande vad gäller diskursbegreppet. Jag 

skriver utförligare omkring detta begrepp under avsnittet "Teoretiska ut

gångspunkter" , men v i l l redan här säga någo t kor t o m detta begrepp. Diskurs 

kan förstås som en viss f o r m av praktik som frambringar en viss typ av skriv

na eller yttrade fraser. Det är därför inte ovanligt att en förskollärare i för

skolan upplever "elev" som otänkbar t begrepp att använda som beteckning 

på ett barn, men som däremot känns "hemma" i skolan och i lärarens språk

bruk för att beteckna ett barn i skolan. O r d och begrepp far en innebörd i 

relation t i l l hur och var de används. Foucault menar därför att diskursen 

också påverkar hur v i tänker, talar och också handlar och därmed utövar den 

en slags makt. 

I det arbete som jag framledes kommer att beskriva använder jag begrep

pen konstruera samt konstituera. Konstruera är ett begrepp som kan förstås 

ut ifrån olika perspektiv. Konstruktionsbegreppet kan fa sin när ing och inne

b ö r d ut i f rån idealismen, med tyngdpunkt på människans inre kognitiva tan

keoperationer för att betrakta en given verklighet. Detta konstruktionsbe

grepp ligger nära Piagets konstruktivistiska tänkande . Det är således t i l l det 

Piagetanska konstruktivistiska, som begreppet då kan härledas t i l l (Stensmo, 

1994) Konstruktionsbegreppet kan även ges en ytterligare innebörd och då 

med en förskju tn ing f rån människans inre kognitiva processer till någont ing 

som sker i det relationella (Gergen, 1994, 1999). Verkligheten betraktas 

dä rmed inte som en given verklighet utan är historiska produkter som ge

nom människors aktiviteter förändras i ständig relation t i l l omvär lden (Berger 

& Luckman, 1979). Verkligheten får d ä r m e d sin i n n e b ö r d utifrån sociala 

konstruktioner i människans ständiga relation t i l l andra och sin omvärld. Det 

är i det senare tänkandet som konstruktionsbegreppet har sin innebörd när 

det används i denna studie. M e d u tgångspunkt i Foucaults tänkande kan man 

aldrig nå verkligheten utanför diskurserna och följaktligen är verkligheten 

diskursivt producerad. Diskurserna konstituerar således verkligheten så som 

den visar sig. Författarna t i l l de texter som jag framledes kommer att använda 

mig av brukar både begreppet konstituera samt konstruera, där då konstruera 

ska förstås ut ifrån det relationella. Det innebä r att det bhr författarens val av 

begrepp som blir vägledande huruvida konstruktionsbegreppet eller konsti

tutionsbegreppet används i de texter som jag senare kommer att referera t i l l . 

Avhandlingens disposition och innehåll 

Jag övergår nu t i l l att ge en beskrivning av avhandhngens innehåll och dis

position. 
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Under rubriken, Varför förskola, fritidshem och skola?, beskriver jag var

fö r dessa samhällsinstitutioner uppstår, hur de har utvecklats och vi lken sam

hällelig uppgif t dessa har och har haft. Den samhälleliga uppgiften har bland 

annat varit att uppfostra och utbilda. Ut i f rån denna samhälleliga uppgift har 

sedan männi skorna som arbetat i dessa institutioner utvecklat såväl mål och 

metoder fö r sitt arbete. Detta har inneburit att ett specifikt sätt har utvecklats 

vad gäller att tänka och att handla. Dessa vanor och handl ingsmönster bl ir en 

trygghet som å t e r k o m m e r och som även blir en yrkesidentitet för förskollä

rare, fritidspedagog och lärare och en institutionell tradition bildas. 

U t i f r å n en beskrivning av förskolans, fritidshemmens och skolans utveck

l ing övergår jag däref ter t i l l att under rubriken Från samverkan t i l l integra

t ion, be rö ra varför v i i Sverige har just sju års ålder som en lämplig ålder att 

bö r j a skolan. D e n utveckling och samhällsförändring som skett kanske inte 

längre betraktar enbart sjuåringen som lämplig att finnas med i dessa mi l jöer 

där ett lärande förväntas ske. Däre f t e r beskriver jag hur samverkan redan på 

1970-talet hade t i l l syfte att skapa kontinuitet och trygghet för barnen, i 

öve rgången t i l l skolan. M e n samverkan visar sig också ha syftat t i l l att f ö r b e 

reda barnen för skolan och dä rmed varit skolförberedande. Denna skolfor-

beredelse visar sig dock inte skett mellan två j ämbörd iga parter. Istället har 

det oftast handlat om att förskolan har haft t i l l uppgift att fö rbereda och an

passa barnen för att b l i "undervisningsbara" i skolan. De samverkansförsök 

som fanns redan under 1970-talet och även under 1980- och 1990-talet 

lyckades inte bidra t i l l att några reella förändringar i det inre arbetet mellan 

pedagogerna skedde. I stället resulterade dessa samverkansförsök endast t i l l 

organisatoriska förändringar. I mit ten av 1990-talet övergår samverkan från 

att handla o m kontinuitet, trygghet och skolförberedelse t i l l att utgå ifrån 

och syfta t i l l en gemensam syn på barn, kunskap och lärande. D ä r m e d tonas 

samverkan ner och det handlar alltmer om integration för att uppnå detta. 

Frågan b l i r då vad det är som ska integreras. Svaret är att det handlar o m att 

tillvarata förskolans, skolans och fritidshemmens särdrag och kvaliteter och 

att det är dessa som ska integreras. Avsnittet avslutas med en redogörelse för 

de dokument som finns som vägledning för arbetslagen i denna studie. D o 

kumenten visar på en ganska stor samsyn vad gäller synen på lärande och 

kunskap. Frågan blir då om dessa styrdokument blir vägledande för arbetsla

gen i praktiken och huruvida traditionerna påverkar. 

Under rubriken Syfte och genomförande beskriver jag syftet med studien. 

Et t första syfte är att beskriva hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare 

formar en samverkan i en gemensam verksamhet och hur möj l ighets v i l lkor en 

ser ut för att forma ett kollegialt samarbete. Studiens syfte har, efter den te

oretiska t i l lnärmningen som jag beskriver senare, utökats och. ett andra syfte 

har formuleras. Det är att försöka synliggöra de diskurser som pedagogerna är 

inskrivna i och hur pedagogerna opererar i dessa samt vad diskurserna får för 
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betydelse när det gäller synen på barn, kunskap och lärande. Däre f t e r gö r jag 

en empirisk bakgrundsbeskrivning av de tre arbetslag som ingår i studien. 

Sedan följer en beskrivning och redogörelse fö r hur studien har genomför t s 

och varför jag valde intervjuer och observationer och även hur jag genom

förde dessa. Under de två år som samverkansprojektet bedrevs genomfördes 

följande intervjuer: Ut i f rån det första syftet genomfördes enskilda intervjuer 

med rektorerna under hös t t e rminen . Enskilda intervjuer genomfördes också 

med varje pedagog i bö r j an och slutet av läsåret. Gruppintervjuer g e n o m f ö r 

des med arbetslagen i mi t ten av terminen, under år 1, samt i slutet av vår

terminen under år 2. H u v u d f r å g a n för dessa intervjuer var att u t röna hur pe

dagogerna tillsammans i ett arbetslag försöker forma en samverkan. Under 

det första året genomfördes även observationer i varje arbetslag under en 

vecka. Observationerna hade t i l l syfte att försöka kontextualisera det peda

gogerna berät tade o m i intervjuerna och öka m i n förståelse av den 

"verklighet" som pedagogerna talade o m i intervjuerna. Observationerna 

genomfördes därför som beskrivande observationer där jag försökte fånga så 

mycket som möjl igt av vad som hände under en skoldag. Däre f t e r övergår 

jag t i l l att diskutera ett vetenskapsteoretiskt förhållningssätt där jag ansluter 

mig t i l l att betrakta forskningsprocessen som en konstituerande process, där 

jag som forskare deltar som medkons t ruk tö r . Detta utesluter dä rmed att söka 

efter en absolut och säker sanning, vilket inte heller är ambitionen med den

na studie. I stället är ambitionen att den kan bibringa en annan bl ick och 

bidra med alternativa kunskapsanspråk på område t samverkan förskola-skola. 

A t t synliggöra de "vägvisare" som varit vägledande för m i g som blivande 

forskare blir därför betydelsefullt, vi lket sker i avsnittet Teoretiska u tgångs

punkter och analysverktyg. 

Under denna rubrik r e d o g ö r jag för mi t t teoretiska raster och för m i n väg 

f ram t i l l Foucaults teori. Foucault vände upp och ner på m i n tidigare syn att 

makten kunde ägas och besittas av någon eller några, t i l l att istället betrakta 

makten som någont ing som utövas i de mänskliga relationerna. Det var såle

des i m ö t e t mellan Foucaults perspektiv och med m i n empiri , där pedago

gerna gav uttryck för att känna sig styrda i en riktning som de själva inte rik

tigt hade kontrollen över eller förstod, som Foucault h jä lp te m ig och hans 

tänkande blev samtidigt ett redskap för analys. M ö t e t med Foucault emane

rade t i l l att också syftet utvidgades. De övriga vägvisarna blev för m i g den 

analys av förskolans och skolans traditioner som Dahlberg & Lenz Taguchi 

(1994) genomför t . Denna analys utmynnar i två olika konstruktioner av bar

net; "barnet som natur" respektive "barnet som kultur- och kunskapsåters-

kapare". Dessa konstruktioner ger en b i ld av den människosyn och k u n 

skapssyn som varit rådande v i d olika tider och som är rådande idag. D e k o n 

struerar även ett tredje barn, "barnet som kultur- och kunskapsskapare", v i l 

ket de ser som visionen o m en möj l ig mötesplats. I enlighet med Foucaults 
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maktteori granskar Burman (1994), Cannella (1997), och Walkerdine (1995) 

teorierna bakom vad ett barn är, kan vara eller b ö r vara. De menar att den 

psykologiska diskursen har stått som den rådande sanningen för hur v i också 

betraktar barnet. Däre f te r visar jag på Hultqvists (1990) studie om hur det 

svenska barnet, i de officiella texterna, konstruerats för gemenskapen och 

den individuella frigörelsen. 

Däre f te r övergår jag t i l l att skriva f ram mi t t förhållande t i l l lärande, där jag 

t i l l en bör j an menar att lä randebegreppet utmanar etablerade sanningar. Det 

b l i r dä rmed ett begrepp för att vidga vår syn f rån enbart inlärning t i l l ett 

lärande. H ä r sammanför jag tankar f rån Dewey med tankar från Merleau-

Ponty och menar att dessa båda ger uttryck fö r att lärande är att utvidga vår 

existens och där igenom skapa mening i t i l lvaron och göra den hanterbar. 

Vidare bl i r lärande här betraktat som någont ing som finns i relationer snarare 

än som någont ing som finns inne i människan och i den mänskliga h järnan. 

Vidare ger jag här uttryck för att verkligheten betraktas som en social k o n 

struktion. Avsnittet avslutas med en kritisk granskning av det lärande som 

förväntas ske i skolan i relation t i l l att det inte sker någon utmaning av själva 

kunskapsbegreppet och vad det är fö r kunskaper som barnen ska lära sig. I 

det här sammanhanget diskuteras även läroplanens konstruktion och dess 

motsä t tn ing mellan innehåll och fo rm. 

Under rubriken Resultat och analys redovisas för respektive arbetslag en 

beskrivning av hur pedagogerna formar en samverkan tillsammans samt en 

sammanfattande reflektion och teoretisk analys. Resultaten f rån observatio

nerna presenteras därefter. Avhandlingen avslutas med en diskussion där re

sultaten från de tre arbetslagen diskuteras i förhål lande t i l l varandra och i re

lation t i l l de riksdagsbeslut och forskningsresultat som, efter det att studien 

avslutats, trätt i kraft. 

25 



B A K G R U N D 

Varför förskola, fritidshem och skola? 

N ä r man studerar samverkan mellan olika yrkesgrupper, som i denna studie 
utgörs av lärare, förskollärare och fritidspedagoger, handlar det i stor utsträck
ning o m att olika traditioner ska mötas. Yrkesgrupperna har under en lång t id 
arbetat i olika samhällsinstitutioner såsom skola, förskola och fritidshem. M a n 
kan fundera över varför dessa samhällsinstitutioner har bildats och vilka syften 
de har haft? O m man ser tillbaka på var för förskola, fri t idshem och skola 
uppstår handlar det från bör jan om att bland annat fostra och undervisa barn. 
H u r har då pedagogerna som arbetat i dessa institutioner uppfostrat och ut
bildat barnen? Ut i f rån att dessa institutioner har haft en samhällelig uppgift att 
utföra, har också pedagogerna som arbetat där utvecklat såväl mål som meto
der och ett specifikt sätt att tänka och handla som bl i r stabila och å t e rkom
mande och därför ganska oförändrade. Det formas en institutionell tradition. 
Pedagogerna i dessa institutioner bildar vanor eller handl ingsmönster som blir 
en trygghet och samtidigt markerar en identitet som lärare, förskollärare eller 
fritidspedagog. Denna stabilitet kan även inrymma en "ovi l ja" t i l l förändring, 
vilket innebär att när det utvecklas nya pedagogiska idéer eller när nya refor
mer ska genomföras utvecklas också ett mots tånd mot förändring. 

H u r har då förskolan, fritidshemmen och skolan vuxi t fram? Jag har att här 
beskriva f ramväxten av dessa institutioner ut ifrån att det har funnits ett sam
hälleligt behov av fostran och utbi ldning och hur detta förändrats och ut
vecklats och påverkat dessa institutioner och de männ i skor som arbetar där. 
Den beskrivning som jag gör är av övergr ipande karaktär och den ska ses som 
en bakgrund t i l l att v i tidigare i Sverige betraktade dessa tre samhällsinstitu
tioner så som skilda från varandra och t i l l att v i idag menar att förskolan, sko
lan och fritidshemmen alltmer skall närma sig varandra i en gemensam syn på 
barn, kunskap och lärande (Prop. 1995/96:206; prop. 1997/98:94). I den 
fö rändr ingen visar sig också en problematik som jag framledes kommer att 
diskutera omkring. 

Förskolans utveckling 

Förskolan har haft en både fostrande och utbildande uppgift. I barnkrubbor-
na, som v i idag kan betrakta som våra dagars förskolor (daghem), fanns en 
klar social in r ik tn ing med dominerande inslag av välgörenhet . I barnträdgår
darna, som senare utvecklades t i l l deltidsförskolor och sedermera t i l l våra da
gars förskoleklass, fanns en mer pedagogisk inr ik tning av verksamheten. Det 
fanns dä rmed tidigt en motsät tning mellan omsorg och pedagogik, mellan att 
lära och fostra i n o m förskolepedagogikens kunskapstraditioner något som 
speglade de då rådande sociala konfl ikter som fanns i samhället. Dessa k o n 
fl ikter kunde också kopplas samman med den borgerliga samhällsklassens vär-
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deringar. Denna motsät tning har, enligt Ho lmlund (1996) allt sedan dess f u n 
nits inbyggd i förskollärarkårens historia. 

Barnkrubban har sin historiska grund i det behov av tillsyn som uppkom 
då arbetarkvinnorna lämnade sina hem för att försörja sig själva och sina barn. 
Den n ö d som härskade bland många barnfamiljer innebar att privatpersoner, 
organisationer och kyrkan inrättade hjälp för nödställda barn. N ä r den första 
barnkrubban inrättades i Sverige 1854, fanns ett missnöje med dåvarande fat
tigvårdens arbetssätt. Arbetarnas förmåga att ta hand o m reproduktionen av 
den kommande generationen ifrågasattes, då barnen i stort sett f ick ta hand 
om sig själva medan mödrarna arbetade. Borgerligheten såg en fara i att den 
nya generationen skulle utvecklas t i l l slöa, tanklösa och lata individer 
(Holmlund, 1996). Barnkrubbor inrättades för att ge barnen fullvärdig kost 
och omsorgsfullare skötsel samt en moralisk fostran där barnen f ick vänja sig 
vid ordning och sedlighet. Under 1800-talet var det borgerligheten som hade 
monopol på fostransdiskursen, och det var också denna samhällsklass också 
granskade det dagliga arbetet i barnkrubborna. Barnkrubborna f ick dä rmed 
en socialpolitisk inr ik tning med fostran och tillsyn. Barnkrubbans personal 
hade en underordnad position på grund av klasstillhörighet och avsaknad av 
utbildning. M e n allt eftersom utbi ldningsvägar öppnades för kvinnor , och 
därmed för dem som arbetade i barnkrubborna, k o m dessa att få olika skol
bildningar. D e n arbetande modern såg barnkrubban som en tillgång för att 
kunna skaffa försörjning men miste samtidigt kontrollen över barnens fostran. 

T i l l skillnad f rån barnkrubborna hade barnträdgården sin historiska grund i 
en helt annan social kontext och ut i från andra behov, t i l l skillnad f rån barn
krubborna. D å den första svenska barnt rädgården inrättades 1896 fanns var
ken behov av tillsyn eller heldagsfostran i de borgerliga hemmen. D ä r e m o t 
fanns behov av att stimulera barnens utveckling genom att ge dem möj l ighet 
att vistas i en pedagogisk verksamhet, samtidigt som mödra rna f ick utrymme 
för vila och egna aktiviteter Barnt rädgårds lärar innorna som arbetade v i d 
barnträdgårdarna utbildade sig t i l l en bör jan i Tyskland i den fröbelska peda
gogiken. Dessa borgerliga och ogifta kv innor sökte sig medvetet u t an fö r 
hemmet för att på så sätt skapa sig ett eget verksamhetsfält . De skilde sig åt 
från barnkrubbans personal i flera hänseenden . Barnträdgårdslärarinnorna fö
respråkade sina kunskaper om barn som också blev giltiga för alla barn och 
ingick i borgerlighetens värderingar. De definierade på så sätt sin egen k o m 
petens och gav en vetenskapHg teori t i l l sin praktik ut i f rån tolkningar av F rö -
belpedagogiken. De skaffade sig på så sätt makt och kont ro l l över sitt verk
samhetsfält. De blev ett komplement t i l l hemmet och modern och blev på så 
sätt inte ett hot utan deras syn på fostran och undervisning överenss tämde 
med makthavarnas (Holmlund, 1996). 

Den pedagogiska verksamheten i förskolan har haft en stark prägel av F r ö -
bels t ankegångar (1782-1852). Fröbe l i sin tur inspirerades av Rousseau 
(1712-1778) som ansåg att barnen måste få större fr ihet och flexibilitet i sin 
uppfostran. Barnen skulle enligt Rousseau därför få utveckla såväl sin k u n 
skap, sin förmåga och sin moral i frihet. En annan inspiratör t i l l Fröbel var 
Pestalozzi (1746-1827) som även månade o m de fattigaste och mest försum-
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made barnen. Uppfostran skulle grunda sig på en k ä n n e d o m o m den mänsk
liga naturen. Han talade o m huvudets, handens och hjärtats krafter, vilket 
innebar en intellektuell förmåga, ett praktiskt kunnande och en moralisk-
religiös fostran. Ut i f rån dessa inspiratörer startade Fröbel Kindergarten eller 
barnt rädgården där han bör jade utarbeta en egen metod för undervisning av 
förskolebarn. Det handlade främst o m att ta hand o m barnens så kallade eget 
verksamhetsbegär och att genom leken och aktiviteter leda barnen t i l l ut
veckling. Barnen skulle således inte läras eller fyllas med kunskaper. De skulle 
istället ledas och stimuleras (Tallberg-Broman, 1995). Fröbe l ansåg också 
kvinnan och modern som betydelsefull för barnen, var för han betraktade 
verksamheten som ett komplement t i l l hemmet. Ut i f rån Fröbels kunskap om 
barn utvecklades en pedagogik omkring sånglekar, sömnad och flätning, pap-
persvikning, måln ing och ett genomtänkt lekmaterial. 

Systrarna Moberg var de som utvecklade barnträdgårdarna i Sverige i bö r 
jan av 1900-talet och öppnade även möjl igheterna för arbetarbarnen att ta del 
av verksamheten. Arbetet inriktade sig på det som de kallade arbetsmedel
punkten som så smån ingom genom Elsa Köhle r utvecklades t i l l intressecent
rum. Barnen var inte längre bundna t i l l traditionella sysselsättningar utan f ick 
u t i f rån en aktivitetspedagogik och i ett f r i t t skapande, arbeta med ett tema 
eller intresseområde. Så småningom bör jade barnträdgårdslärarinnorna att i n 
tressera sig för barnkrubborna och ställa krav på den verksamhet som fanns 
där. T i l l en b ö r j a n var det en verksamhet av fasta måltider, vila psalmläsning 
och lekstunder. Barnträdgårdslärarinnorna arbetade för att utveckla en peda
gogisk ledning och lekmaterial även i bamkrubbornas verksamhet. M e n långt 
in på 1950-talet fanns fortfarande daghem som kallades för barnkrubbor, v i l 
ket också m e d f ö r d e en negativ klang av verksamheten (Simmons-
Christensson, 1997). 

Barnkrubborna och barnträdgårdarna utvecklades parallellt med varandra. 
Dessa institutioner byggde således på välgörenhet , frivilliga insatser, gåvor och 
donationer. M e n det skulle ändå dröja t i l l efter andra världskriget innan staten 
på allvar engagerade sig i förskolans utveckling och beviljade dem det första 
statliga bidragen. Inställningen bland beslutsfattarna har ofta varit negativ t i l l 
daghemmen, vi lket levde kvar ända i n på 1960-talet. M y t e n o m moderns 
och hemmets betydelse användes genomgående i debatterna och en enighet 
om att en heldagsomsorg skulle vara förödande. Familjedaghem i kombina
t ion med delt idsförskola förespråkades vara bästa lösn ingen för barntillsyn 
bland makthavarna (Holmlund 1996). M e n utvecklingen tog fart dels genom 
att kommunerna alltmer tog över ansvaret för de privata drivna institutioner
na, dels genom att statsbidragen ökade. 

Bamstugeutredningen (SOU 1972:26, 27) tillsattes 1968 och bidrog t i l l en 
aktiv diskussion kr ing förskolans betydelse för såväl familjen som för barnens 
utveckling och fostran. I Bamstugeutredningen kan man säga att de olika tra
ditionerna omsorg och pedagogik förenades i begreppet förskola som ink lu 
derar både daghem och lekskola. At t se förskolan som en förändrande kraft i 
samhällsutvecklingen och samtidigt se den som en nödvänd ighe t för barnens 
utveckling var tankar som utvecklades i Bamstugeutredningen. Hultqvist har 
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påpekat att förskolan kan betraktas så som att hem byggdes v i d hem, varför 
innehållet i förskolan därför skulle betraktas som en systematisk helhet och 
inte styckas sönder i ä m n e s o m r å d e n (Hultqvist, 1990). A r 1975 t i l l k o m . 
Förskolelagen, som innebar en rätt ighet för sexåringar att gå i allmän förskola. 
Kommunerna blev då skyldiga att erbjuda dem en förskoleplats 525 timmar 
per år. H ö g k o n j u n k t u r e n tillsammans med att jämlikhets- och utbi ldningsfrå
gor blev politiskt centrala, innebar att kvinnorna bör jade utbilda sig och yr-
kesarbeta och ställde dä rmed krav på en utbyggnad av daghemmen. Dessa 
krav k o m inte bara från ensamstående mödrar utan fanns även bland kv inn l i 
ga t jänstemän och akademiker. Det blev således inte lekskolemodellen som 
blev ef terfrågad utan föräldrarna valde daghemmen, som omfattade både 
omsorg, fostran och lärande. Ser man t i l l förskolan och t i l l den snabba och 
omfattande utbyggnad som skedde under 1980-talet och bör jan av 1990-talet 
var mot iven främst knutna t i l l samhällsekonomiska, privatekonomiska och 
jämställdhetsaspekter. Det pedagogiska motiven blev därmed ofta underord
nade. Detta trots allt har det funnits en strävan att förena och integrera den 
sociala omsorgen och det pedagogiska arbetet i svensk förskola (Dahlberg, 
Lundgren & Åsen, 1991). 

Förskolans såväl fostrande som utbildande tradition och den motsä t tn ing 
som funnits mellan omsorg och pedagogik speglar de värder ingar som har 
handlat o m vem som har tolkningsföreträde och därmed makt att definiera 
vad kunskap är. Omsorgen har också saknat en vetenskaplig förankring 
(Holmlund 1996). Förskolans dubbla funk t ion av undervisning och omsorg 
och den spänning som finns mellan dessa funktioner, visar sig även i en k o m 
parativ studie där verksamheter för 4-7 åringar i England, Frankrike, Japan 
och U S A har studerats (Kjørholt , Korsvold & Oftedal-Telhaug, 1990). För 
skolan har inte fått prioritet vad gäller forskning eller teoriutveckling varken 
hos företrädarna för verksamheten eller för forskningen, vilket har haft nega
tiva konsekvenser för förskolans utveckling (Tallberg-Broman, 1991). 

Fritidshemmens utveckling 

O m v i ser t i l l fritidshemmets utveckling i ett historiskt perspektiv kan man 
formulera dess praktik utifrån tre begrepp, "arbetstanken, rekreationstanken 
och den pedagogiska tanken" (Rohl in , 1996). R o h l i n menar att dessa be
grepp visar på de strategier och tankar som legat bakom utformningen av f r i 
tidshemmen. Fritidshemmen eller arbetsstugorna som det tidigare kallades 
utvecklades även de ut i f rån ett samhälleligt behov. Staten vil le undvika att 
skolbarnen efter skolan drev omkr ing utan tillsyn. De uttrycktes en fara i att 
de allra fattigaste barnen tiggde och orsakade allmän oro och på grund av 
detta inrättades 1887 den första arbetsstugan i Sverige. Det var Fr idt juv Berg 
som genom dessa arbetsstugor ville förebygga att barnen inledde vanor som 
kunde leda t i l l moraliskt förfall (RohUn, 1996) Istället ville man lära dem ett 
hantverk för att kunna bidra med försörjningen och även fostra dem t i l l mo
raliska medborgare. De t var t i l l en bör j an vanligt med en praktisk undervis-
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ning i ett hantverk och med inslag av Ute kostlära och hygien. Det var inte 
ovanligt att det t i l l en bör jan var småskollärarna som arbetade i arbetsstugor
na, eftersom de ofta valde ut vilka barn som fanns på arbetsstugorna och att 
det även var vanligt med läxläsning i arbetsstugorna. Det blev på så sätt en 
naturhg förbindelse t i l l skolan. 

Arbetsstugorna utvecklades parallellt med eftermiddagshem. I b ö r j a n av 
1900-talet bör jade omsorgen av skolbarnen mer och mer att dominera, varför 
arbetsstugorna också avvecklades. A r 1930 f ick Barnavårdsnämnden ansvaret 
och senare övergick även verksamheten t i l l att kallas eftermiddagshem. Fo
kuseringen på arbetstanken förflyttades därmed alltmer t i l l en rekreationstan
ke (Rohl in , 1996), där skolbarnens behov av meningsfulla fritidssysselsätt
ningar tillsammans med en "god" psykologisk och social utveckling skulle 
socialiseras in som demokratiska medborgare. Olika kategorier av lärare för
svann mer och mer och det blev allt vanligare att barnträdgårdslärarinnorna 
arbetade på eftermiddagshemmen. Deras bristande kunskap när det gällde 
skolbarnen diskuterades. Det anordnades speciella kurser fö r vidareutbildning 
men det dröjde ända t i l l 1964 innan den första fritidspedagogutbildningen 
startade i Sverige. Den pedagogiska tanken bör jade nu gestalta sig. I l ikhet 
med förskollärarna skulle även fritidspedagogutbildningen vara pedagogisk 
och utgå ifrån utvecklingspsykologisk teorigrund (Rohl in , 1996). D ä r m e d 
kan man också påstå att fritidspedagogerna är en relativt "ung" yrkesgrupp. 

Utredningar i f o r m av Bamstugeutredningens be tänkande (SOU 1974:42), 
SIA utredningen (SOU 1974:53) och Skolbamomsorgsutredningen (1991:54) 
har framhålli t skolans vidgade rol l i samhället och en utveckling av fr i t ids
hemmen och dess omsorg. Tankar om en helhetssyn på barnet och idén om 
en samlad skoldag där skola och skolbarnsomsorg växer samman och k o m 
pletterar varandra. I Socialstyrelsen (1995) utvecklades fritidshemmens upp
gifter, utifrån att kommunemas ansvar för barnomsorg hade preciserats. D ä r 
talade man om skolbarnsomsorg, inte bara som ett komplement t i l l hemmet 
utan även som ett komplement t i l l skolan. Ett komplement vad gäller t id och 
innehåll . Man konstaterade där, att skolbarnsomsorgen inte har några bindan
de krav på kunskaper och färdigheter som ska läras i n utan att barnen istället 
erbjuds möj l igheter t i l l skapande och lek, vilket kompletterar de olika verk
samheterna som skola och fritidshemmet utgör . Det här innebar att fr i t ids
hemmen och fritidspedagogerna även utvecklades t i l l ett komplement t i l l 
skolan. Fritidshemmens inr iktning blev att ta hand o m skolbarnens behov av 
omsorg, stöd och stimulans u töve r vad hemmet och skolan kunde erbjuda 
barnen. Fritiden, som var någont ing som inföll före och efter skolan eller t id 
som inte var bunden av skolans schematid, skulle ägnas åt meningsfulla akti
viteter där barnen skulle socialiseras i n i samhället som demokratiska och f u l l 
v ä r d i g a s a m h ä l l s m e d b o r g a r e . Formerna f ö r att u tveckla skola
skolbarnsomsorg som en helhet innebar att fritidspedagogerna fanns med un
der den samlade skoldagen och hade aktiviteter med barnen under vissa tider 
under skoldagen. Fritidshemmen integrerades mer och mer i skolans lokaler 
och blev en del av skolan. 
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Ursberg (1996) menar med stöd av Johansson (1992) att fritidhemmens peda
gogik, precis som förskolans pedagogik är teoretiskt grundad och praktiskt 
utvecklad sedan mitten av 1800-talet. Den teoretiskt grundade pedagogiken 
är gemensam med förskolan, men enligt Ursberg skiljer sig den praktiska ut 
formningen. Det visar sig bland annat att in lä rn ing har haft en tydligare 
framtoning i förskolan än det har haft i fritidshemmen. Ä v e n Calander (1999) 
menar att i verksamhetens innehåll och i fritidspedagogernas intentioner för 
lärande har den sociala fostran främst fokuserats. Hansen (1999) talar i sin 
forskning om att fritidspedagogidentiteten präglas av en "ambivalens mellan 
familj och skola". O m man ser t i l l fritidshemmens och skolans relationer kan 
man säga att det har handlat o m olika kraftfält som har gestaltat skolbarns
omsorgens praktik. Detta kraftfält som funnits mellan fritidspedagoger och 
lärare har för fri t idshemmen inneburit ett "motsatsförhål lande mellan inlär
ning och social utveckling eller fostran" (Rohl in , 1996, s 138). Det här är 
således någont ing som finns med och som bö r beaktas i fritidspedagogemas 
tradition när v i studerar detta med samverkan. 

Skolans utveckling 

Skolan var f rån bör jan , precis som förskolan en institution för att fostra och 
utbilda barn. Varje samhälle kräver att de som växer i n i samhället kan erövra 
de kunskaper och värderingar som krävs för samhällslivet. Skolan blev därför 
ett sätt att organisera den kulturella reproduktionen. På samma sätt som för 
skolan har även skolan två historiska rötter . Den ena är en utbildning för att 
utbilda och fostra undersåtar , folkskolan. Den andra är en utbi ldning för en 
elit, för att utbilda och fostra överheten, lärdomsskolan. 

Genom reformationen blev den kristna folkundervisningen vik t ig . Under
visning skulle ske ut i från Gud och fosterlandet. En bok som utarbetades av 
Luther blev till hjälp för prästerna att kunna kontrollera med hjälp av frågor, 
undervisningens resultat. Kyrkolagen från år 1686 ålade klockaren i försam
lingen att undervisa ungdomarna i katekesen. Under 1800-talet utvecklades 
det svenska skolsystemet u t i f rån en folkskola som var kommunal och en 
lärdomsskola som var statlig. Folkskolan skulle såväl t jäna som värna o m det 
bestående samhället. Det handlade då framförall t o m att fostra de fattiga bar
nen för Gud och fosterlandet medan lärdomsskoloma var för dem som gjorde 
anspråk på högre utbi ldning för att bevara det bestående samhället. N ä r f o l k 
undervisningen infördes 1842 och uppdrog varje socken att upprätta en skola, 
kunde redan många läsa genom den hemundervisning de erhållit. Den fär
digheten förutsattes också finnas när de bör jade folkskolan (Marklund, 1984). 
Hemundervisningen kunde ersätta skolgången i folkskolan ända fram t i l l den 
andra folkskolestadgan 1882, då man enligt dagens mening kunde tala o m 
skolplikt (Isling, 1988). D ä r m e d kan man notera att det i Sverige redan fanns 
läroplikt innan skolplikten infördes. N å g o n egentlig läroplan fanns dock inte 
utan man utgick från de mål som läraren hade med undervisningen. Socken
skolorna fick ta emot ett stort antal barn, vilket påverkade den lärarledda un -
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dervisningen. Disciplineringen av eleverna blev ett centralt mål . Dels genom 
de samhällsmål som stat och kyrka ställt upp, att fostra undersåtar men också 
för att läraren skulle klara av en undervisning med så många barn. Discipline
ringen blev styrande för såväl arbetsformer som arbetssätt (Isling 1988). 

Bakgrunden t i l l att det 1858 inrättades småskolor var att skolan på så sätt 
skulle vara tillgänglig för alla barn, då många barn bodde i avlägsna byar och 
hade långt t i l l sockenskolan. Småskolans uppgift var även att tillhandahålla 
den hemundervisning som barnen inte fått t i l lgodogöra sig i hemmen då 
många mödra r hade bör ja t arbeta i och med industrialismen och därför inte 
kunde ombesör j a hemundervisningen. Bakom småskolans inrät tande fanns 
Torsten Rudenschö lds (1798-1859) tankar o m att den allmänna folkbildning, 
som barnen skulle få, skulle bygga på personliga förhå l landen mellan lärare 
och barn, vilket han menade inte kunde frambringas i de stora sockenskolor
na. R u d e n s c h ö l d ansåg inte att hans bi ldningsmål kunde nås genom den 
fostran och undervisning som rådde i dåtidens skola och riktade en skarp k r i 
t ik mot en tro på att "bokkunskapen" kunde skapa harmoniska människor 
(Bröms 1964). Han menade att det var en paradox att he r r emännens barn 
skulle hänvisas t i l l läroverken, vilka en del kanske inte var ämnade för, och 
kroppsarbetarnas barn t i l l folkskolan. Han förespråkade att alla barn skulle ha 
möj l ighe t t i l l kroppsarbete, vilket var bra för utveckling av såväl kropp som 
själ. Efter folkskolan skulle dä remot den egentliga yrkesutbildningen ta v id 
med en mer intellektuell inr iktning för en del och en mer praktisk formad för 
en del. Denna inr ik tn ing innebar att även he r remännens barn skulle kunna 
ägna sig åt ett enklare kroppsarbete. Hans tanke var att folkskolan så små
ningom skulle b l i en bottenskola för alla barn upp t i l l 15 år (Bröms, 1964). 
Tankarna om en bottenskola fördes vidare av Fr idt juv Berg, folkskollärare 
och sedermera ecklesiastikminister. Han hävdade allas lika rätt t i l l en obliga
torisk undervisning och menade att man först därefter kan ha en uppfattning 
om vars och ens anlag för fortsatta studier (Sjöstrand, 1970). 

Pestalozzis (1746-1827) bildningstankar k o m att få inflytande på fo lkun 
dervisningen, en undervisning som många gånger bedrevs under knappa för
hål landen och med få materiella tillgångar. Pestalozzis pedagogik har även 
påverkat utvecklingen av småbarnspedagogiken. Enligt Pestalozzi skulle b i ld 
n ing komma alla t i l l del. Fostran och utbi ldning skulle skapa en allsidig ut
veckling, dels genom goda vanor och uppskattande av vardagligt arbete, dels 
genom att anknyta t i l l verkligheten, f rån det konkreta för att därefter knyta 
t i l l det bokliga och abstrakta och dels genom lek och rörelse. Det innebar att 
man skulle föra eleven i små, små steg t i l l mer utvecklade färdigheter och i n 
sikter där läraren frågar och barnen svarar unisont. 

Långt i n på 1900-talet var skolgången många gånger o j ä m n för dessa barn. 
Skolgången växlade med perioder av hemläsning. Det ekonomiska vil lkoren 
som rådde i hemmen bidrog t i l l att det ansågs fu l l t tillräckligt att barnen kun
de läsa och att all annan kunskap betraktades som över f lödig (Isling 1988). 
Folkskolan var skolan för de fattigare och hade på så sätt också små resurser 
att tillföra skolformen. 
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Lärdomsskolan som var ämnad för en elit, hade traditioner från antiken och 
medeltiden. Lä roverken som var t i l l för de välbeställda såg också t i l l att få 
goda ekonomiska resurser. Som den äldsta skolformen k o m den också att 
prägla folkskolan. Folkskoleseminariernas lärare och pedagogiska möns te r er
hölls t i l l stor del f rån läroverken. Humboldts (1767-1835) bildningstankar 
k o m att få inflytande över lärdomsskolans undervisning. Bi ldning var endast 
någon t ing för dem med högre utbildning, där egenvärdet i själva bildningen 
av personligheten framhölls , oavsett nyttan med den. Humbold t menade att 
utbildning skulle syfta t i l l frihet och fick inte fostra t i l l undersåtar. Utbi ldning 
fö rberedde för vetenskaperna och möjl iggjorde på så sätt för eleven att slippa 
från sitt omyndiga beroendeförhål lande t i l l läraren. Humboldts tankar har fått 
störst betydelse för utvecklandet av det svenska gymnasiet (Broady, 1992). 

Dessa två parallella skolsystem som utvecklades under 1800-talet kom, inte 
minst genom demokratins genomförande , att framstå som alltmer orättvist. 
Under 1900-talet fördes diskussioner o m hur folkskolan och lärdomsskolan 
skulle förhålla sig t i l l varandra. I 1946 års skolkommission framhölls att skolan 
skulle fostra demokratiska människor och att utbildning skulle utveckla per
sonligheten med ett självständigt och kritiskt tänkande . Redan 1894 krävdes 
kunskaper motsvarande folkskolans tredje årskurs för ett inträde i läroverkets 
första år. Dessa kunskaper införskaffades inte enbart genom folkskolan utan 
kunde även ske privat. 1905 delades läroverken i en lat infr i del, den så kallade 
realskolan, med inr ik tn ing på kunskaper som var t i l l direkt nytta och en all
m ä n medborgerlig utbildning. Gymnasiet blev en påbyggnad t i l l realskolan. 
M e d realskolan följde också en mellanexamen sk realexamen. Däre f te r k o m 
den kommunala mellanskolan, som var en 4-årig realskola som byggde på 
folkskolans sjätte årskurs och senare 1927 också en femårig realskola byggd på 
folkskolans f järde årskurs. Denna dubbla anknytning t i l l folkskola och real
skola blev ett första steg mot en sammanhål len skola och där folkskolan ut
gjorde en bottenskola. Denna dubbla anknytning innebar att redan v id 11-12 
års åldern måste valet göras för en fortsatt skolgång. Det rådde dock oenighet 
om när man skulle bör ja differentiera, det v i l l säga, skilja eleverna åt. I den 
debatt som fördes i bö r j an på 1900-talet förespråkade Fridt juv Berg en sex
åring grundskola. Det här motsäger sig Hammer, i egenskap av Sveriges första 
professor i pedagogik, och hänvisade t i l l de psykologiska forskningsresultat 
som fanns tillgängliga. Dessa forskningsresultat visade att barnen först i 15-16 
års ålder skulle vara mogna att fatta egna beslut huruvida deras yrke skulle 
leda mot en praktisk eller teoretisk inr iktning (Kroksmark, 1991). 

Utvecklingen ledde så småningom t i l l att det 1962 fattades ett beslut om 
en allmän nioårig grundskola, där valet o m fortsatt skolgång gjordes v i d 15-
16 års ålder. Torsten Rudenschö lds och Fridt juv Bergs tankar o m folkskolan 
som en bottenskola kan sägas förverkligad i och med detta beslut. Det fram
träder tre mot iv som ledde fram t i l l denna utveckling (Lundgren 1998). För 
det första var det ett ideologiskt motiv som framkom v i d 1946 års skolkom
mission o m huruvida samhället har rätt att sortera upp barnen på olika skol
former och dä rmed också påverka och styra deras framtida levnadsutveckling. 
För det andra var det förändringar i befolkningsstrukturen. A l l t fler m ä n n i -
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skor drogs t i l l de större städerna där också skolorna utvecklades, vilket med
förde att de unga på landsbygden f ick sämre möj l ighe ter t i l l utbildning. För 
det tredje var det omstruktureringar av arbetsmarknaden efter andra världs
kriget där kraven på utbi ldning anpassad t i l l en allt mer omstrukturerad ar
betsmarknad ökade. Erfarenheterna från fascismen m e d f ö r d e också krav på en 
utbi ldning som kunde fostra t i l l demokrati och skolan blev ett instrument för 
detta demokratiprojekt. 

Beslutet o m en nioårig grundskola stred däremot mot det historiska förnuf t 
som hade utvecklats i tidigare skolformer, som handlade o m att väldigt tidigt 
"sålla agnarna från vetet" det v i l l säga att man efter bara några års skolgång 
delade upp eleverna. Idén o m urvalet begränsade därför utbildningsplatserna, 
varför de elever med studieintresse och förmåga f ick gå vidare i skolsystemet 
medan de övriga förbereddes för att bl i arbetskraft i arbetslivet. Skolan och 
lärarna fick nu istället i uppdrag att under nio år anpassa undervisningen t i l l 
alla barn med olika förutsät tningar och motivation. Lärarna lämnades att lösa 
en ny pedagogisk situation där det historiska fö rnu f t e t sa dem att det inte 
skulle vara möjl igt . Forskarna menade dä remot att det handlade o m att an
vända och nytt ja vetenskaplig kunskap för att kunna förändra (Lundgren 
1998). Beslutet innebar också att två olika pedagogiska traditioner samman
fördes. Folkskolans massutbildning, med den elevcentrerade klasslärartraditio-
nen för de lägre åldrarna (låg- och mellanstadiet) och en del av eli tutbild-
ningen så som den utformats i realskolan, med en ämnescent rerad ämneslä-
rartradition för de högre åldrarna (högstadiet) (Isling, 1988). 

I och med att den nioåriga grundskolan utformades innebar det att jäml ik
hetssträvanden o m allas lika möj l ighe t t i l l utbildning och kunskap skulle i n f r i 
as. Genom en demokratisering skulle nu en tidigare o jäml ikhet överges och 
istället skulle j äml ikhe t etableras. I detta sammanhang uppstår frågor om vad 
bildning är och vilka kunskaper som alla i ett samhälle borde ta del av. Texter 
skapades fö r att "kunna tala" och begreppsliggöra den kunskap som skulle 
förmedlas. Eftersom skolans uppgif t inte enbart skulle syfta t i l l individens 
självbildning och att fostra eller utbilda demokratiska männi skor utan också 
t i l l att bevara och sörja för kulturens fortbestånd, blev det därför rimligt att 
alla i ett demokratiskt samhälle skulle b l i delaktiga i ett visst kulturellt m i n i 
m u m . Skolans uppgift bl ir då att förmedla detta kulturella min imum. Skolan 
ska således både bevara traditioner och samtidigt vara inriktad på en framtid 
(Liedman, 1998). Kunskaper måste därför väljas ut, kategoriseras, fördelas, 
förmedlas och utvärderas. Vårt sätt att tala o m bi ldning har därför uppfattats 
som att b i ldning är ett "bildningsgods" med en fast uppsä t tn ing kunskaper 
och förhållningssätt. Idén o m att människan bildar sig och skapar sig t i l l något 
som på förhand inte är givet har dock ofta stelnat t i l l att b l i en föreställning 
o m ett fast bildningsgods som ska överföras (SOU1992:94). Detta bildnings
gods formulerades i en första gemensam läroplan Lgr 62 och som skulle gälla 
v i d samtliga grundskolor i Sverige. Läroplanen blev, så att säga ett sätt för 
statsmaktema att styra skolan mot uppställda samhällsmål. Tidigare hade detta 
skett dels genom normalplanerna men också genom lärarutbi ldningens inne
håll som också blev den faktiska läroplanen och där även läromedlen blev den 
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genomförda läroplanen. Lgr 62 innehöl l övergr ipande mål, rikdinjer, kurs
planer och timplaner och var ett ganska omfattande dokument. Dessa lä ro
planer skulle inte betraktas som statiska utan skulle utvärderas och anpassas t i l l 
förändringar i samhället. Dä r fö r t i l lkom en ny läroplan 1969, Lgr 69 och tio 
år senare Lgr 80. Denna läroplan gav ett större utrymme för de lokala skolor
na att utforma egna lokala arbetsplaner med en inr iktning på arbetslagsprinci
pen. Innehållet i detta dokument kan ses som ett första steg t i l l en decentra
hsering av skolan. 

I den samhällsutveckling som har skett under åren, har det för skolans del 
handlat o m att effektivisera verksamheten och ge u t rymme för en större 
flexibilitet för att kunna svara upp mot en större förändr ingsbenägenhet . Kra
ven på en decentrahsering ställdes redan under 1980-talet. Långt idsutredning
en (SOU 1990:22) krävde en radikal förändr ing av skolan eftersom den visa
de att det fortfarande var faktakunskaper och sanningar som presenterades, 
vilket inte utvecklade elevernas kreativitet. Denna pedagogik gynnade inte 
det framtida samhället menade man. A r 1991 fattade riksdagen beslut o m att 
ändra den statliga styrningen av skolan (Prop. 1990/91:18). Statsbidragen 
ändrades på så sätt att kommunerna gavs ett generellt statsbidrag. Ansvaret för 
vilka resurser och ramar som sedan ges för skolverksamheten blev därmed en 
kommunal fråga. Den centrala skolmyndigheten blev Skolverket med ansvar 
för tillsyn, uppfö l jn ing och utvärder ing . I och med det fö rändrade statliga 
styrsystemet där mål, fö rordn ingar och resultatutvärderingar blev vägledande, 
utformades också en ny läroplan Lpo 94. Denna läroplan blev ett brot t mot 
den tidigare regelstyrningen av skolan och istället var intentionerna att u t 
veckla en målstyrd skola. I denna läroplan formulerades därför mål att uppnå 
och mål att sträva mot. 

Avslutningsvis kan man således konstatera att det ständigt förts en kamp 
inom förskolan, fritidshemmen och skolan mellan olika uppfattningar o m vad 
kunskap är och vad som betraktas värt att veta och även en uppfattning o m 
vad människor förmår att lära sig. Det här är vikt igt att ha i beaktande när nya 
tankar förs i n i de pedagogiska texterna. Lundgren (1999) menar att det eta
blerade skolsystemet alltid får makt över nya skolsystem, eftersom det är dessa 
som har tolkningsföreträde på mål, syfte och innehåll och som därmed defini
erar vad skola är. 

En avgörande skillnad finns också mellan dessa samhällsinstitutioner ut i från 
statsmaktemas "behov" av kontrol l , något som indirekt m e d f ö r en underord
ning respektive öve ro rdn ing i relation t i l l varandra. O m man j ä m f ö r skolan 
med förskolan och fritidshemmen så har den politiskt formulerade och myck
et normgivande krav i f o r m av en läroplan med mål att uppnå och där natio
nella tester genomförs för att ta reda på o m målen uppnås i de olika ä m n e s 
områdena . Det finns således en starkare stathg kontrol l och reglering av sko
lan och dä rmed ett begränsat handlingsutrymme. Förskolan och även fr i t ids
hemmen har istället betonat aktiviteter och handlingar. Det har ej heller f u n 
nits varken frågor eller ämnesområden som statsmakterna ansett varit viktiga 
att kontrollera. Mindre kont ro l l och regleringar gör förskolan och även f r i 
tidshemmen mer flexibla, vi lket i sin tur bidrar t i l l en större känsl ighet för 
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krav på förändringar . T i l l skillnad från skolans mål som i högre utsträckning 
varit politiskt formulerade och initierade av staten har förskolans mål varit 
skrivna utifrån vad som f ö r e k o m m e r på den praktiska arenan. Det här medför 
enligt Haug (1992) att när förskolläraren och läraren legitimerar sig genom att 
knyta an t i l l sina m å l d o k u m e n t så finns redan en inbyggd ojämlikhet som i n 
nebär att skolan har en högre status och prestige och blir på så sätt också 
normgivande. 

Det kommer att vara intressant att följa den utveckling som påbörjades 
1998 då sexårsverksamheten blev en egen skolform inom det offentliga skol
väsendet och b e n ä m n s förskoleklass. Då omarbetades läroplanen för grund
skolan för att anpassas t i l l att även omfatta förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet, 1998a). D ä r m e d finns idag en gemensam läroplan 
att utgå ifrån och som galler fö r barn och ungdomar från 6 år t i l l 16 år. I 
denna läroplan finns preciserade mål som barn och ungdomar skall uppnå 
under sina år i skolan men också mål som skolan ska sträva mot . För att ar
beta mo t dessa må l att u p p n å och sträva mot f ramhål le r l ä rop lanen en 
gemensam syn på bam, kunskap och lärande. A r 1998 utarbetades även en 
läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998b). Denna läroplan 
länkas samman med läroplan för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 
1998a), ut i f rån en gemensam syn på barn, kunskap och lärande. Läroplanen 
för förskolan skiljer sig dock från grandskolans läroplan genom att endast i n 
nefatta mål att sträva mot som förpliktigar, men däremot inga mål att uppnå. 
N ä r jag nu övergår t i l l att studera samverkan och integration och hur den har 
utvecklats, kan det vara värdefull t att ha i å tanke hur samhällets "behov" av 
att fostra och utbilda har förändrats och utvecklats och hur dessa samhällsin
stitutioner har förhållit sig t i l l denna utveckling. 

En samverkansreform som utvecklas till en integra
tionsreform 

Skolstart för sexåringar, övergångar och samverkan mellan förskola och skola 
är inte f rågor som nyfigen bör ja t debatteras utan, det är någon t ing som vid 
historiska återblickar har å t e rkommi t med j ä m n a mellanrum. Under 1960-
talet hade industrin stort behov av arbetskraft, varför näringslivet och indu
strin såg en stor vinst i att tidigare få tillgång t i l l arbetskraft och debatter för
des därför o m möj l ighe te r för sexåringar att bör ja skolan. Under 1980-talet 
aktualiserades f rågan åter. Då handlade det o m att elevantalet i landets 
grundskolor minskade samtidigt som skolans reella kostnader ökade. Det var 
bland annat av geografiska skäl svårt att lägga ned skolor och/eller att få ihop 
tillräckligt stora klasser. Diskussioner fördes då om att tidigarelägga skolstarten 
ett år för att de lediga resurserna i skolan skulle få en meningsfull användning. 
Enligt Feldt (1991) m ö t t e dessa tankar mots tånd av utbildningsdepartementet 
som angav "en pedagogisk-psykologiskt motivering t i l l att varken den svens
ka skolan eller de svenska barnen skulle tåla att bam v id så späd ålder ryktes 
ut ur daghemsverksamheten" (s 350). Under hösten 1990 väckte åter frågan 
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ett visst intresse i socialdepartementet, enligt Feldt. Riksdagsbeslutet f rån 
1985, o m att en förskola för alla barn från 1 1/2 år skulle vara fu l l t utbyggd 
1991, m e d f ö r d e att man befarade att denna utbyggnad skulle b l i ett stort 
ekonomiskt problem. 

Vad är det då som g ö r att v i har just sju års ålder som lämplig ålder för att 
börja skolan? Ser v i t i l l de nordiska länderna i förhållande t i l l övriga Europa 
kan man påstå att v i har en förhållandevis sen skolstartsålder men där en Eu
ropaanpassning har skett. I Island och Norge är skolstartsåldern sex år, vilket 
för Norges del inträffade under 1997. I Finland och Danmark bör jar barnen 
fortfarande skolan v id sju års ålder. I Danmark finns möj l igheter för sexåring
arna att välja mellan børnehaver för 3-7-år ingar eller en ettåring skolförbere-
dande verksamhet, børnehaveklasser för 5-7-åringar. Näs tan alla sexåringar, 
ca 97 % går i bømehaveklass (Broström, 1997). Även Finlands sexåringar har 
möjl ighet att välja "förskoleundervisningen" i daghem eller i grundskolan. A v 
de sexåringar som väljer förskoleundervisning får endast 8 % denna i grund

skolan (Nurminen, 2000). 

Varför skolstart vid sju års ålder? 

Det beslut som riksdagen tog 1991 o m att införa flexibel skolstart och ge 
möj l ighet för sexåringar att bör ja skolan, väckte förvåning (Hedman, 1997), 
men också mots tånd (Kjøller & Bengtson, 1992). M a n kan fråga sig vad som 
gör att just sju år b l iv i t den "magiska" gränsen för att bör ja skolan? I mer än 
100 år har sju år varit den ålder v id vilken barn i Sverige bör ja t skolan. Även 
om denna ålder har diskuterats i olika perioder verkar det dock ha funnits en 
förhållandevis stark överensstämmelse vad gäller denna biologiska ålder för 
skolstart, även o m motiven har skiftat. 

I ett historiskt perspektiv kan man se att när Folkskolan upprät tades 1842 
var det församlingen som i samråd med skolstyrelsen beslutade v i d vi lken ål
der bamen skulle bör j a skolan. Det sattes en övre gräns v id nio års ålder men 
någon nedre gräns sattes däremot inte. 

Hwar församling äger i samråd med Skolstyrelsen bestämma den ålder, 
wid wilken barnens skolgång tager sin början: Dock bör denna ej upp
skjutas längre än till slutet af nionde året, men öppet lemmas hwarje 
barn, hwars föräldrar eller målsmän det åstunda, att före denna ålder sig 
af skolundervisning begagna. (SFS 1842:19. Folkskolestadgan 1842 
§8,1:0) 

1882 fastställdes dock skolpliktsåldern t i l l sju år. A t t det blev sju år som ansågs 
vara en lämplig ålder för att bör ja skolan kan man ställa sig f rågande t i l l . Vad 
är det som gö r att precis sju år ansågs lämplig och inte sex eller fem år, eller 
varför inte åtta eller n io år? Orsakerna t i l l detta har ofta antytts ha en fysisk 
förklaring. Bamen hade ofta lång väg t i l l skolan, vilket krävde såväl starka ben 
som mod. M e n historiskt kan man även se att det går en skiljehnje mellan 
sex- och sju år. Redan under antiken ansågs modem vara den bästa uppfost-
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raren f ram t i l l sjuårsåldern, däref ter tog staten öve r ansvaret för fostran. I 
Sparta bör jade man samla ihop pojkarna kr ing sjuårsåldern för att då bör ja 
fostra dem t i l l krigare. N ä r Comenius på 1600-talet hade tankar o m att alla 
barn skulle få skolutbildning gick en skiljelinje mellan sex- och sju års ålder 
för den sk moderskolan, som skulle utgöras av hemmet och modersmålssko
lan som skulle finnas i varje kommun. Comenius gjorde därmed en uppdel
ning på barndom, gosseålder, t idig ungdom och mognare ungdom, där varje 
period utgjordes av sex år (Sjöstrand, 1970). I den tidiga lagstiftningen gjor
des ingen skillnad mellan bam och vuxna v id u t d ö m a n d e av straff, dä remot 
utgick man från en åldersskala där just sju års ålder markerades. I medeltida 
skrifter indelades också det biologiska livet i n i sju olika faser där just tiden 
från födelsen fram t i l l sju års ålder utgjorde den första fasen (Lundgren, 1998). 

N ä r fyra professorer i anslutning t i l l 1940 års skolutredning f ick i uppdrag 
att ge sin syn på lämplig ålder för att bör ja skolan var de ganska eniga o m sju 
år som lämplig ålder. Grunden t i l l det ställningstagandet fanns förankrat i ut
vecklingspsykologin och dess utvecklingsstadier (Hedman 1997; Hägg lund , 
1990). 

N ä r utredningen o m förlängd skolgång (SOU 1994:45) lade fram sitt be
tänkande konstaterades att tidpunkten för skolstarten inte endast får ta hänsyn 
t i l l barnens fysiska ålder eftersom det skulle vara ett slöseri med barnens krea
tivitet och nyfikenhet. Det kan därför anses anmärkningsvär t och samtidigt 
fö rundrande att denna "magiska" gräns för lämplig ålder för att bör ja skolan, 
som fastställdes 1882 utifrån en fysiologisk och senare en utvecklingspsykolo-
gisk grund allt sedan dess varit mer eller mindre självskriven. Under de se
naste åren har dock ett antal beslut genomför t s av statsmakterna som berör 
förskolan och sexåringarna och dess relation t i l l skolsystemet. 

Den 1 j u l i 1996 överfördes ansvaret för barnomsorgen från Socialdeparte
mentet t i l l Utbildningsdepartementet, vilket innebar att Skolverket tog över 
ansvaret för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen från Socialstyrel
sen. En läroplan för förskolan utarbetades (Utbildningsdepartementet, 1998b), 
med mål och riktlinjer. Dessa beslut innebar en statlig markering om att för
skolan betraktas som en första grundsten i utbildningssystemet och i det livs
långa lärandet. 1 januari 1998 infördes förskoleklassen som en egen skolform 
i n o m det offentliga skolväsendet och samtidigt skedde en omarbetning av 
läroplanen för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1998a), för att anpas
sas t i l l och även gälla för förskoleklass och fritidshem. A t t v i idag på allvar 
bö r j a r ifrågasätta och också försöka förändra ett mer än hundraår ig t ställ
ningstagande är kanske inte något att förundra sig över . Samhällets förändring 
innebär att våra barns och ungdomars uppväxt skiljer sig från tidigare. Barns 
u p p v ä x t sker alltmer institutionaliserat där vägledaren inte längre utgörs av 
enbart föräldrarna utan av alla vuxna som barnet möter . Idag talar v i o m sam
hället som ett kunskapssamhälle eller informationssamhälle, i vilket barn och 
ungdomar b ö r få en god grund att m ö t a framtidens krav på kontinuerligt 
lärande, dvs att ständigt lära, lära o m och lära nytt. N ä r en h ö g grad av i n 
format ion produceras bl i r också kommunikat iv kompetens v ik t ig , där det 
handlar o m att lösa uppgifter, diskutera, kommunicera och tillsammans 
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komma fram t i l l lösningar (Johansson, 1996). Där fö r bö r inte frågan o m en 
lämplig ålder för skolstart varken behandlas, förstås eller diskuteras som en 
isolerad fråga. A t t denna fråga har aktualiserats härrör bland annat från denna 
samhällsförändring som medfö r t diskussioner kring en förändrad syn på kun
skap och lärande och hur samhällsinstitutionerna förskola och skola skall f ö r 
hålla sig t i l l den förändringen. Dessa frågor kommer jag framledes att y t te r l i 
gare beröra. 

Samverkan för kontinuitet 

Det är således inte bara frågan o m lämplig ålder för skolstart som debatterats 
med j ä m n a mellanrum under åren, utan även samverkan mellan förskola och 
skola och övergången från förskola t i l l skola. De statliga direktiven har f ram
hållit vikten av att övergången mellan de olika verksamheterna görs smidiga, 
att värna o m förskolans pedagogik gentemot skolans och vikten av ett när
mande bet räf fande arbetssätt och pedagogik (SOU 1948:27; S O U 1974:53; 
S O U 1985:22). Det här har också avspeglat sig i såväl förskolans som skolans 
m å l d o k u m e n t . Samverkan kan i dessa dokument sägas ha utvecklats f rån en 
mer f r i v i l l i g basis t i l l ett tydligare före läggande . Det är också därför som 
många samverkansprojekt har utvecklats och bedrivits under åren. Jag har 
inte här för avsikt att beskriva alla dessa studier men jag ska nämna några av 
dessa som förekom under 1970-talet och vad som framkommit ut i från dessa 

studier. 
AFOL-projekte t , i b ö r j a n av 1970-talet handlade o m hur man kunde be

främja barnens utveckling. Ut i f rån en observationsstudie studerades bland an
nat arbetsformer i förskolan och lågstadiet och där konstaterades, att det fanns 
en större frihet för bamen i förskolan att både välja vad de skulle lära sig och 
hur de skulle lära sig. Kursplanerna i skolan bidrog t i l l att lärarens arbete 
omöj l iggjorde denna frihet för barnet och därmed en hänsyn t i l l barnets allsi
diga personlighet. M a n konstaterade därför att ett samarbete vore önskvärt för 
att dels ta vara på förskolans arbetssätt men också för att förskolan skulle lära 
av skolans målmedve tna planering av innehållet . Dessutom menade man att 
en bristande överensstämmelse, dels i målbeskrivningarna mellan förskola och 
skola, dels i bristande kontinuitet i uppfostran och i den pedagogiska prakti
ken, kunde leda t i l l normkonfl ikter för barnet (Dahlberg, Krook & W i l l i a m -
Olsson, 1973). 

I Bäckby -p ro j ek t e t avsåg man att ås tadkomma en både lokalmässig och 
pedagogisk samverkan mellan förskola och skola. E n skolbyggnad planerades 
och uppfördes för detta ändamål . Måle t var att genom samverkan sudda ut 
gränserna vad gäller mi l jön och pedagogiken för att skapa en kontinuitet för 
barnen. På så sätt skulle övergången för bamen göras "mjukare". I rapporten 
konstaterade man att samverkan varit mycket arbetskrävande för de inblanda
de lärarna och förskollärarna. Försöket visade att det inte skett någon ömsesi
dig anpassning eller förändring i det inre arbetet och att det fanns en inre 
motsä t tn ing mellan skolans- och förskolans personal o m mål och metoder för 
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arbetet. Skillnaderna fanns i hur man såg på in lärn ing och hur detta skulle 
ske. Vidare konstaterade man att det dock rådde en överensstämmelse vad 
gäller de övergr ipande och officiella målen men att de operationella målen 
måste förändras fö r att ås tadkomma ett nä rmande mellan förskola och skola 
(Bring, 1974). 

I F Ö L - p r o j e k t e t avsåg man att i gemensamma lokaler g e n o m f ö r a en sta-
dielös skola, från förskola med sexåringar t i l l lågstadiets tre årskurser. Samar
betet förväntades öka möj l ighe te rna för en helhetssyn på barns utveckling, 
genom att barnen under denna fyra-års period t i l lhörde ett enda stadium. 
Resultatet visade att de samverkanssituationer som organiserades av lärarna 
eller förskollärarna, m e d f ö r d e att respektive pedagoggrupp också förde med 
sig sina värderingar , sina traditioner och där igenom sin verksamhet t i l l dessa 
situationer. Dessa skillnader tolkades som att de antingen kan ge upphov t i l l 
konfl ikter mellan stadierna eller också att gränserna suddas ut. Skillnaderna 
kunde också innebära att dessa verksamheter förblir ett komplement t i l l var
andra. Vidare konstaterade man att det handlar om att pedagogerna måste öka 
medvetenheten och insikten om de skillnader som finns och även varför, för 
att på så sätt kunna möj l iggöra en kontinui tet i innehål l och arbetsformer 
(Gran, 1979). Resultaten från dessa samverkansprojekt visade att man endast 
lyckades å s t adkomma organisatoriska förändr ingar där samverkan skedde i 
gemensamma lokaler, d ä r e m o t lyckades man inte närma sig varandra vad 
gäller arbetssätt och pedagogik. 

1994 presenterades b e t ä n k a n d e t av utredningen för fö r l ängd skolgång, 
Grunden för livslångt lärande (SOU 1994:45). I expertbilaga 13 redogjorde 
Wiechel (1994) för erfarenheterna f rån samverkansprojekt mellan förskola 
och skola som f ö r e k o m m i t i Sverige under de senaste 15 åren. Målen eller 
syftet med dessa samverkansprojekt hade varit att skapa kontinuitet , helhets
syn och trygghet. Kontinui tet innebar där, att den påverkan som barnet blev 
utsatt för från de olika mil jöerna, inte skulle ske på ett alltför motsägelsefullt 
sätt utan istället komplettera varandra (Gran, 1982). Kont inui te t skulle på så 
sätt skapa trygghet för barnen. Helhetssynen innebar att man betraktade ohka 
aspekter av ett barns utveckling som integrerade och samspelande med var
andra och även att skapa sammanhang i barnens levnadsvillkor. 

Wiechel visade att resultaten från utvecklingsprojekten inte skapade en 
samverkan som lyckades u t j ämna skillnader i arbetsformer eller arbetssätt. 
Wiechel urskiljde tre former för samverkan: Anpassad samverkan innebar 
bland annat att lokaler samordnades i samma byggnad och att vissa tider fanns 
för gemensamma aktiviteter. En helintegrerad verksamhet innebar att olika 
yrkesgrupper arbetade tillsammans i gemensamma lokaler och oftast i ålders-
blandade grupper. Den vanligaste formen för samverkan var dock att under
lätta for bamen att finna sig t i l l rätta i skolan. Detta innebar att man organi
satoriskt ordnade så att förskolebarnen kunde lära känna skolans fysiska loka
ler, rutiner, regler, personal mm. Resultaten visade således att det endast skett 
organisatoriska förändringar , men däremot inte några förändringar av de olika 
verksamheternas inre arbete, vad gäller innehåll, arbetssätt eller arbetsformer. 
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För att insatserna för de yngre barnen skulle vara inriktade mot samma mål 
har samverkan mellan förskola och skola framhållits som en nödvänd ighe t . 
Målen har således varit att skapa kontinuitet, helhetssyn och trygghet fö r bar
nen och därmed göra övergångarna så smidiga som möjl igt mellan de olika 
verksamheterna. Resultaten från dessa samverkansprojekt visar dock att det är 
lokaler och organisationen som bl ivi t f ramträdande och att små förändr ingar 
skett vad gäller det inre arbetet, dvs gemensamt innehåll , arbetssätt och ar
betsformer. D ä r m e d kan man konstatera att samverkan inte lyckats ordna 
smidiga övergångar, eller är det så att dessa övergångar b l iv i t smidiga ändå 
och hur har det i så fall varit möjligt? Har skolan och förskolan ingått som 
jämbörd iga parter i denna samverkan, eller har det handlat o m att skolan re
dan i inledningen har haft en auktoritet gentemot förskolan? A t t skapa smidi
ga övergångar har det då istället kommi t att handla o m att förskolan försökt 
anpassa bamen efter skolans verksamhet och krav? 

Samverkan som skolfÖrberedelse 

Kontinuiteten har inneburit att skapa smidiga övergångar och där förskolans 
uppgift varit att genom den sko l fö rberedande verksamheten bö r j a anpassa 
verksamheten t i l l skolan. På så sätt skulle påverkan f rån de olika mi l jöerna 
inte ske på ett alltför motsägelsefullt sätt. Den tidigare synen på förskolans rol l 
gentemot skolan var att förebygga och rätta t i l l brister hos bamen, med andra 
ord att försöka anpassa barnen till skolan. I tidigare skolutredningar definiera
des förskolans uppgift t i l l att bland annat b e d ö m a barnens skolmognad: 

Dock bör verksamheten i lekskolan ha en för barnens själsliv utvecHingsbefrämjan-
de, pedagogiskt betonad inriktning. Likaså bör bamen sysselsättas med övningar av 
olika slag ägnade att främja, och klarlägga graden av deras skolmognad. (SOU 
1947:11, s 23) 

Förskollärare ti l lhandahöll uppgifter o m skolmognad t i l l skolan och genom
f ö r d e även dessa skolmognadstester. Unde r 1960-talet ersattes skol-
mognadsproven av inskolningsperioder i skolan (Holmlund 1996). Bamen 
kunde således förpassas tillbaka t i l l förskolan eftersom skolan hade auktoritet 
och makt i förhållande t i l l förskolan, att avgöra dessa tvistefrågor. Förskolans 
verksamhet värderades i termer av hur väl den förberedde barnen fö r skolan 
och detta innebar en underordning i förhållande t i l l skolans pedagogik. 

Under 1950-talet, när en utbyggnad av förskoleverksamheten diskuterades, 
var just skolförberedelsen ett kraftigt argument för en utbyggnad. A t t försko
lans verksamhet skulle ha en dominerande inr ik tning som skolfÖrberedelse, 
var inte en uppfattning som förskollärarkåren delade. De upplevde en loja l i 
tetskris med att förbereda bamen för skolan, hur den än såg ut, speciellt som 
de också ifrågasatte skolans undervisning. A t t därför arbeta med skolfÖrbere
delse där barnen skuEe tränas i att sitta stilla, för att kunna inhämta så mycket 
kunskaper som möjl igt , för att därefter kunna ta sig i n på läroverk var inte 
något som förskollärarkåren eftersträvade. I förskollärarnas yrkeskårs historia 

42 



syns en klar målsättning att inte vilja vara inriktad på en systematisk undervis
ning med anpassning mot skolan, utan att värna o m en inr ik tn ing på en f r i 
allsidig utveckling (Holmlund 1996). 

N ä r man under 1940-talet verkade för att småbarnsinsti tutionerna skulle få 
en gemensam beteckning fanns begrepp som lekskola och förskola med i dis
kussionen bland barnträdgårdslärar innorna. Begreppet förskola hade redan 
bör ja t användas i skolkretsar. Argumenten mot att kalla det förskola var far
hågor för att verksamheten endast skulle betraktas som att preparera barnen 
inför inträdet t i l l skolan. Lekskola hade redan enligt barnträdgårdslärarinnorna 
fått en innebörd som enbart associerades t i l l lek och lektant och ansågs därför 
betraktas som n å g o n t i n g med lägre pedagogisk status. Barnträdgårdslärarna 
menade också att namnet måste passa hela åldersgruppen 2-7 år som de arbe
tade med och beslöt sig därför för namnet barnträdgård. I de skrifter som se
nare gavs ut från socialstyrelsen i f o r m av allmänna råd framfördes förskolans 
ansvar fö r att fö rbe reda , under lä t ta och skapa beredskap för barnen in fö r 
skolstarten (Socialstyrelsen, 1987; Socialstyrelsen, 1990). Förskolans skolför-
beredande uppgift betonas starkt men det har således inte varit självklart hur 
man förbereder bamen på bästa sätt. Ett sätt har varit att träna barnen i kog
nitiva färdigheter där övningar med papper och penna fö rekommi t , i olika 
slag av "Före -sko lan-böcker" . Ett annat sätt har varit att ta reda på vilka barn 
som kunde tänkas få svårigheter i skolan (Kärrby, 1990). Det är därför inte 
förvånande när Kihls t röm (1995) i sin forskning konstaterar, att förskollärar
nas främsta syfte med aktiviteter var att stärka barnens självförtroende och på 
så sätt ge grund för fortsatt lärande. Förskollärarna, som ingick i Kihlströms 
studie inriktade sig på att stärka barnens förutsättningar för att utveckla k u n 
skaper, snarare än att fokusera själva stoffet i sig. I förskolans tradition finns 
således en konf l ik t som handlar om att anpassa sig t i l l skolans krav och samti
digt värna om den allsidiga utvecklingen. 

Historiskt betraktad har således samverkan varit av intresse i syfte att för
bereda barnen för skolan. Barnet ska vara moget för att kunna bör ja skolan 
och förskolan ska genom en skolfÖrberedelse försöka bereda barnet en mog
nad för att kunna bör ja skolan. Detta b e d ö m a n d e mognadsperspektiv f ram
skymtar också i förslaget o m flexibel skolstart (Prop. 1990/91:115). D ä r 
framträder en tydlig ambivalent hållning i Göran Perssons skrivning t i l l huru
vida skolan ska anpassa sig t i l l barnen. 

Med en elevanpassad undervisning kan skolstarten göras mera flexibel.... Skolan har 
en skyldighet att anpassa sin verksamhet till barnens mognadsgrad....skolans grund
princip är att i sin undervisning utgå från varje elevs särskilda förutsättningar och be
hov... Det betyder att vi erkänner att föräldrarna har de bästa förutsättningarna att 
bedöma barnets mognadsnivå och vilka förutsättningar det har att delta i skolans 
verksamhet...(s. 48) 

Denna ambivalens handlar o m att å ena sidan skolans skyldighet att anpassa 
sin verksamhet t i l l barnen och å andra sidan huruvida bamen ut ifrån mognad 
och förutsättningar kan delta i skolans verksamhet, där mognaden avgör ifall 
bamen är "undervisningsbara" eller ej. Vidare menar han att förskolan och 
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skolan skall stödja föräldrarna i detta avgörande, genom att förskolan ska vara 
för t rogen med skolans innehåll och klargöra var barnet befinner sig utveck-
lingsmässigt. Förskolan skall stå fö r en m o g n a d s b e d ö m n i n g ut i från vad som 
förväntas av barnet i skolan, i syfte att göra en smidig övergång. 

Detta förutsätter att förskolans personal, som ju känner barnet, är väl förtrogen med 
innehållet i den verksamhet barnet kommer att delta i . Lika viktigt är det att läraren 
får veta från förskolan var den blivande eleven befinner sig utvecklingsmässigt så att 
undervisningen kan anpassas därefter. En smidig övergång från förskola till grund
skola för varje elev förutsätter således samverkan mellan olika personalgrupper och 
med elevens vårdnadshavare. (Prop. 1990/91:115, s.49-50) 

Samverkan handlar här således o m att den ena parten förskolan, u t i f rån att 
vara förtrogen med innehållet i skolan, tillhandahåller en mognadsbedömning 
av barnet. Den andra parten, i det här fallet skolan, får en b e d ö m n i n g av bar
nets utvecklingsnivå, allt för att övergången ska göras smidig. 

I propositionen framhålls vidare att nästan alla barn deltar i någon f o r m av 
samhällelig barnomsorg före skolstart och att det därför måste markeras att 
förskola och skola är samhällsinstitutioner som utgör på varandra följande led 
vad gäller samhällets insatser för barns utveckhng. Det är en statlig markering 
om att en systematiserad samordning behövs, och att detta skall åstadkommas 
genom att utarbeta gemensamma må ldokumen t (Prop. 1990/91:115). Sverige 
skulle således utarbeta gemensamma m å l d o k u m e n t fö r förskola och skola 
(Dir . 1991:9). En ytterligare statlig markering tydliggörs då regeringsskifte 
uppstod hös t en 1991 och en ny skolminister ti l l trädde, Beatrice Ask. H o n 
ändrade kommi t t éd i rek t iven ( D i r . 1991:117) t i l l att mål och riktlinjer skulle 
utarbetas endast för skolan men som inte skulle gälla för förskolan. Istället 
u p p m ä r k s a m m a d e hon den skol förberedande verksamheten där direktiven 
framhåller att det ska "formuleras u tgångspunkter för den skol förberedande 
verksamheten", för att underlät ta samverkan. 

I be tänkande t av lä roplanskommit tén (SOU 1992:94) f ramkom att genom 
en vidare definit ion av skolförberedande verksamhet, där man inte enbart såg 
t i l l vissa bestämda direkt skolförberedande aktiviteter, utan med utgångspunkt 
i barns behov och fömtsättningar, skulle hela förskoletiden i sig betraktas som 
skolförberedande. Det fanns en risk att de yngre bamen skulle hamna i un 
derläge gentemot de äldre bamen och betänkandet f ramhöl l att alla bam från 
fem års ålder skulle garanteras rä t ten t i l l skolförberedande verksamhet, alter
nativt rätt t i l l en förskoleplats. Avslutningsvis konstaterades att f rågorna o m 
kring skolstarten krävde en samlad översyn. Detta resulterade i att en utred
ning o m förlängd skolgång tillsattes i bör jan av 1993 och som lade f ram sitt 
be tänkande (SOU 1994:45) ett år senare. 

Vilka har då intentionerna varit vad gäller samverkan mellan förskola och 
skola och hur har de förändrats? Kan det vara så att intentionerna att skapa 
kontinuitet, trygghet och helhetssyn kanske har tjänat som "dimr idåer" , när 
det kanske istället har handlat om en skolmognadsproblematik eller att det har 
handlat o m ett både och? Resultaten från samverkansprojekten visar j u också 
att det endast skett organisatoriska förändringar och att några nämnvärda för-
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ändringar av det inre arbetet inte har skett. Erfarenheter f rån tidigare forsk
ning alltsedan 70-talet och fram t i l l idag har visat att samverkan ofta sker på 
skolans v i l lkor (Calander, 1999; Fredriksson, 1993; Haug, 1992; Johansson, 
1999, 2000; Johansson & Jancke, 1995; Ljungblad, 1979). I en stor del av 
skolverksamheten arbetar barnen med individuella arbeten men där barnen i 
mindre uts träckning kan välja sina aktiviteter själva. Leken är inte heller van
ligt f ö r e k o m m a n d e (Amqvist, 1995; Bergeling & Gustavsson, 1995; Hi l lborg 
& Rubinstein Reich, 1996) Bamen själva ger också ut t ryck för att använda 
skolans vokabulär som "läxa, rast och att läsa och skriva" (Jancke, 1995). Ing
enting tyder på att några nämnvärda förändringar har skett i fo rm av förändrat 
synsätt på barns lärande. Istället kan v i konstatera att traditionella mönster och 
förhållningssätt har bevarats och konserverats (Pramling & Mauritzon, 1997). 
I de statliga utredningarna har det dock skett en förändr ing enligt Pramling & 
Mauritzson. Denna förändr ing visar att texterna i dessa dokument inte längre 
talar o m mognad och barnets brister utan istället f ramhåller barnens kompe
tenser och förmågor . Samtidigt ställer sig förfat tarna undrande t i l l om mog
nadsbegreppet försvunnit i den praktiska verksamheten, vi lket för barnets del 
då innebä r att u p p n å en mognad för att dä r igenom kunna passa in för att 
kunna lära i skolan (Dahlberg, Moss & Pence, 1999). För skolans del har i n 
n e b ö r d e n av mognad kommi t att handla o m att fa "rät t råmater ia l" för att 
kunna bedriva undervisning (Lundgren, 1999). 

Kan svårigheterna med ett närmande av förskola, skola och nu senare även 
fritidshemmen, förstås ut ifrån att det kanske har handlat om, och fortfarande 
handlar om en traditionsproblematik? En traditionsproblematik där skola och 
förskola som samhällsinstitutioner utifrån dess samhälleliga uppgift inneburit, 
att pedagogerna har utvecklat specifika vanor, handl ingsmöns te r och före
ställningar o m vad deras arbete handlar o m och hur deras uppgifter ska u t f ö 
ras. Dessa traditioner har v i kanske inte studerat på ett mer d jupgående sätt 
för att erhålla en förståelse för vad dessa innebär när de olika verksamheterna 
ska arbeta tillsammans. 

Samverkan mot integration 

I en omfattande försöksverksamhet i Norge som utvärderats av Haug (1992), 
var syftet att sammansmälta de två traditionerna mellan förskola och skola för 
att utveckla en ny pedagogisk praktik och en ny gällande organisation för 
sexåringarna. Detta ville man ås tadkomma genom en samverkan mellan för
skolan och skolan. En nationell läroplan arbetades f ram t i l l vilka också lokala 
läroplaner kopplades. De olika yrkeskategorierna samarbetade i tre försöks
modeller; en förskolemodell, där sexåringarna var kvar i förskolan, en skol-
modell, där sexåringarna som grupp befann sig i skolan samt en kombineran
de modell där modellen som helhet skulle vara ett samarbete mellan de olika 
verksamheterna. Dessa sexåringar var antingen i skolan eller i förskolans l o 
kaler. Erfarenheterna f rån försöksverksamheten i Norge visar att det inte 
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räcker med att förändra läroplanen för att där igenom nå en förändring av den 
pedagogiska praktiken. Haug (1992) konstaterade: 

Förändringar kräver att de som arbetar inom ramarna för verksamheten har förändrat 
grunden för sin förståelse eller grunden för sina föreställningar om vad arbetet egent
ligen handlar om. De måste internalisera en annan tradition, de måste förvärva den 
underförstådda kunskapen i det ideologiska sammanhang där de ska fungera. De 
måste kunna tolka signalerna och ge dem mening på ett nytt sätt. De måste göra sig 
nya föreställningar om vad som är viktigt och hur utbildning kan genomföras. (s. 
192, min översättning) 

Den norska studien visade således hur stark och dominerande den enskilda 
traditionen är. N ä r aktörerna u tövar sin praktik är det den egna traditionen 
som bhr vägledande för arbetet. Samtidigt visar erfarenheterna från Norge att 
om verksamheten är lokaliserad i förskolan så påverkas den av dessa traditio
ner och tonvikten läggs på fria aktiviteter. A r verksamheten däremot lokal i 
serad t i l l skolan är det en starkare tonvikt på vuxenkontrollerade aktiviteter. 
Haug visar även att när exempelvis läraren skall organisera en f o r m av f r i lek 
med barnen blir det en vuxenkontrollerad aktivitet som inte förskolläraren 
skulle kalla för f r i lek. Läraren använder moment från förskolan men tolkar 
dem på basis av sin egen tradition. N ä r förskolläraren dä remot "undervisar" i 
skolan bhr det än mer vuxenkontrollerat därför att förskolläraren tolkar och 
agerar i situationer på basis av en tradition som är f r ämmande för henne. H o n 
träder i n i en annan tradition med falska föreställningar o m vad undervisning 
traditionellt i nnebä r och överdr iver detta, menar Haug. A t t förändra en 
grupp lärares pedagogiska praktik är en ganska komplex och komplicerad 
process. Dessa har socialiserats i n i en praktik med dess traditioner och är 
ganska dåligt utrustade för att kunna göra saker annorlunda. 

Vi har alla utrymme för att agera, och att vi inom detta utrymme är bundna av tra
ditioner som vi själva kan realisera på ett personligt och unikt sätt. (s. 268, min 
översättning) 

Syftet med experimentet med sexåringarna var att sammansmälta de två tra
ditionerna för att utveckla en ny pedagogik. Detta har inte skett menar Haug. 
Det är inte en enkel uppgift att införa en ny pedagogik. Det krävs bland an
nat en lång utvecklingsprocess. Haug har försökt att formulera en slags lä
roplanskod för de olika traditionerna. Han menar att läroplanstexten, såsom 
den formuleras på formuleringsarenan, filtreras genom traditionerna och bhr 
koder som u tgör de bärande tankar och outtalade principer som påverkar ar
betet i skola och förskola. Han menar att förskolans kod är bamcentrerad, där 
barnets psykologiska utveckhng avgör val av innehåll. Den är också bamcen
trerad i den meningen att barnens egna uttryckssätt och den personliga ut 
vecklingen prioriteras. Denna "fr ihet" underordnas och tillämpas ut ifrån vissa 
normer för hur man uppför sig och handlar där uppmärksamhe ten koncent
reras på beteende och användbarheten här och nu som dominerande element. 
Skolan d ä r e m o t har en ämnesbaserad kod, där aktiviteterna man gör hänger 
ihop med att olika ämnesområden och ämneskunskaper ska läras in . Bamen 
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ska lära sig saker som andra har bestämt. Skolan har barnet i fokus i den me
ningen att ämneskunskaperna och undervisningen är anpassad efter barnets 
kunskaps- och utvecklingsnivå. Det barnet ska lära sig har ett framtidsper
spektiv och är inte relaterat t i l l här och nu. Det här innebär att när en person 
träder i n i förskolan eller skolan träder de också i n i olika världar som redan 
är påverkade av de föreställningar som är möjliga att ha där. Läroplanen blir 
dä rmed ideologiskt kontroversiell med ett starkt symboliskt värde men blir 
mindre betydelsefull fö r den direkta praktiska u tövn ingen . Haug (1992) kon
staterar att det inte är enkelt att förändra den pedagogiska praktiken genom 
att skriva en ny läroplan: 

Det är därför inte en rationell och enkel uppgift att förbereda en ny pedagogik ge
nom att skriva en ny läroplan, i vilken de speciella kännetecknen slås samman, så att 
"det bästa" verkligen formuleras. De institutionella traditionerna tillsammans med 
koder, föreställningar och regleringar är resultatet av utvecklingsprocesser över en 
lång tidsperiod, och frågan är om de tillåter sig att så lätt förändras, (s. 261, min 
översättning) 

Haug menar att traditionerna sätter ramarna för vad som sker i pedagogernas 
praktik. För att kunna förstå vad som händer , måste man där för hela tiden 
sätta det i relation t i l l traditioner som pedagogerna bär med sig, vilka på ett 
komplicerat sätt också direkt och indirekt är en konsekvens av deras tradition. 
Haug beskriver det snarare som en cirkelgång än som en spiraleffekt. Han 
ställer sig därför tveksam t i l l o m traditionerna som finns i skola och förskola, 
så enkelt låter sig förändras. 

N ä r man problematiserar och studerar detta med samverkan framträder 
traditionens betydelse och påverkan för hur v i formas i och formas av vårt 
y rkesu tövande . U t i f r ån Haugs studie kan man då ställa sig f rågan om det 
överhuvudtage t är möjl igt att ås tadkomma samverkan mellan dessa olika yr
kesgrupper. Haug själv, ställer sig också frågan o m vilka kriterier som i så fall 
ska användas för att kunna konstatera o m en integration skett och huruvida 
en "ny" pedagogik har påverkat praktiken. Kan det vara så att möj l igheterna 
för att kunna utveckla en pedagogik är någon t ing som v i enbart t i l l en be
gränsad del kan styra och kontrollera (Haug, 1996)? Redan via utbildning 
och praktik introduceras man i n i en kultur och bhr successivt en del av den. 
Det bl i r därför svårt att se exempelvis förskolan som en kultur, utan det blir 
snarare natur och betraktas som det naturliga, det rätta (Persson 1998). Pers
son (1996, 1998) menar därför att förskolan och fri t idskulturen, v id en i n 
tegration, ska hålla kvar v id sitt synsätt på barnet men även överge delar som 
står i klar motsä t tn ing t i l l skolans kultur. En klar arbetsfördelning för att be
hålla sitt "professionella revir" ger enligt Persson tillfredställelse med den egna 
arbetsinsatsen genom att den egna kompetensen tillvaratas. Han är dock inne 
på att de traditioner som man bär med sig också måste synliggöras. Calander 
(1999) konstaterar dock i sin forskning, vad gäller samverkan mellan frit ids
pedagoger och lärare, att fritidspedagogerna och den yrkesfunktion som ur 
deras perspektiv varit den värdefulla, alltmer urholkas. Calander använder 
metaforen "hjälplärare" för att beskriva den riktning som fritidspedagogemas 
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yrkesidentitet tar i denna samverkan. Hans forskning visar på svårigheterna, 
fö r i det här fallet fritidspedagogerna, att kunna behålla sitt "professionella 
revir". Hansen (1999) påtalar i sin forskning o m hur pedagogerna, i det här 
fallet fritidspedagoger och lärare, hanterar den pedagogiska praktiken ut i f rån 
vilken förståelse och innebörd den har för dem. Hansen menar dock att o l ik 
heterna inte ska betraktas som ett hinder utan att det handlar o m att vidga 
förståelsen o m dessa olikheter. H o n menar därför att arbetslaget b ö r enas om 
en övergr ipande helhetsbild och utifrån denna helhetsbild kan olika kompe
tenser fokusera på "huvudsidan eller f iguren i bi lden". Hansen be rö r inte 
närmare hur denna helhetsbild ska kunna formas i arbetslaget och vad den i så 
fall ska utgöras av. Haug (1992) menar att man måste skapa sig nya perspektiv 
och föreställningar om hur arbetet ska genomföras , men berör inte vad dessa 
nya perspektiv ska utgöras av. 

Den utredning som kan betraktas som ett avstamp fö r den r ik tn ing som 
utvecklingen i Sverige nu tagit, är utredningen som behandlade f rågor o m 
ålder för skolstart och skolpliktens längd (SOU 1994:45). I be tänkande t som 
utredningen presenterade, konstaterades att skolan måste b l i mer barnmogen, 
där arbetsformer och innehål l måste förändras, fö r att varje barn ska få be
kräftelse på att det kan lära och för att kunna möta framtidens behov. 

En "skola" som startar vid ett års ålder och där barnet leker sig fram och växer med 
uppgiften, är stolt över sig själv och över vad det kan klara av. En "skola" utan stadi
er, utan konsdade gränser, utan revir och där lärandet sker alltmer systematiserat ut
ifrån varje barns förutsättningar. En skola som har sin grund i insikten om lekens 
stora betydelse för barns lärande. (SOU 1994:45, s 61) 

Vidare konstaterar man att ett t idigareläggande av den formella skolstarten 
genom att integrera förskolan i skolan skulle öka förutsät tningarna för att nå 
de statliga uppställda målen. Detta måste dock ske samtidigt som arbetssättet 
förändras för åldrarna sex-, sju- åtta- och eventuellt nioåringarna. Förutsät t 
ningarna för en förändring är då att en eller flera lärare eller lärarlag får stöd 
av varandra i f o r m av arbetslag. Grunden för en sådan pedagogik menade ut
redningen fanns i m ö t e t mellan förskolan och skolans traditioner, någo t som 
Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) presenterade i expertbilaga 3. U t i f r ån en 
sådan pedagogisk grundsyn kan också enligt utredningen, en markerad gräns 
mellan förskola och skola suddas ut. Dahlberg & Lenz Taguchi skriver där 
o m en vision o m en möj l ig mötesplats som utmanar både förskolans tradi
t ion , som de kallar "Barnet som natur" och skolans tradition, som de kallar 
"Barnet som kul tur- och kunskapsåterskapare". Visionen o m en möj l ig m ö 
tesplats handlar dels om att kunna ta det bästa från de olika traditionerna, men 
också att kanske konstruera någon t ing nytt tillsammans. Detta "nya" som 
man tillsammans konstruerar kallar författarna för "Barnet som kul tur - och 
kunskapsskapare", vi lket Dahlberg senare har beskrivit som barnet som 
medforskare och pedagogen som medforskare. Detta innebä r en utvecklad 
syn på kunskap och lärande, vi lket också s t ämmer överens med den k u n 
skapssyn- och lärandesyn som växte f ram i "Skola för b i l d n i n g " (SOU 
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1992:94). Dessa traditioner å t e r k o m m e r jag t i l l under avsnittet Teoretiska 
utgångspunkter . 

A t t traditionerna blir intressanta att ta i beaktande blir än mer tydligt när 
statliga signaler ges o m att det inte längre handlar o m samverkan utan istället 
o m en integration mellan förskola, skola och skolbarnsomsorg. Ett första led i 
en sådan integration bl i r att utarbeta gemensamma m å l d o k u m e n t med en 
gemensam syn på utveckhng och lärande, där de ohka verksamheternas sär
drag ska tillvaratagas (Prop. 1995/96:206). Integreringen av förskolans, sko
lans och skolbarnsomsorgens verksamheter framhålls fö r att nå en högre kva
litet. D e n integrerade verksamheten skall bedrivas och utformas av olika y r 
keskategorier med olika kompetenser, v i lket bidrar t i l l att läroprocesserna 
samverkar och pågår i ohka former. Förskolans inre arbete och dess betydelse 
för barns utveckling och lärande betonas. Förskolan b ö r dä rmed ses som den 
första grundstenen i utbildningssystemet, och en gemensam syn på barns och 
ungdomars utveckling och lärande poängteras (Skr 1996/97:112). N ä r re
geringen föreslår att sexårsverksamheten skall övergå i en skolform som ska 
benämnas förskoleklass är det ytterligare ett led i en integration och närman
de av förskola och skola (Prop. 1997/98:6). 

Vad som tydligt framträder i det jag ovan skrivit är vad jag skulle vilja kalla 
en integrationsreform. Det handlar inte längre o m att förskolan ska rätta t i l l 
brister eller anpassa bamen t i l l skolan utan en integration av de olika verk
samhetemas egenarter för att på så sätt hö ja kvali tén och där man menar att 
en pedagogisk utvecklingskraft ska frigöras som också kommer att ge nya för 
utsät tningar fö r utveckling och lärande (Prop. 1995/96:206). M a n v i l l skapa 
en helhetssyn på barn, kunskap och lärande. D ä r m e d talar v i alltså o m kont i 
nuitet utifrån en helt annan utgångspunkt . Kontinuitet skall skapas genom att 
förskola och skola ska utgå f rån en gemensam syn på barn, kunskap och 
lärande. För att skapa denna helhetssyn måste man utgå f rån en gemensam 
värdegrund som har en enhetlig syn på det lärande barnet, pedagogens ro l l 
och det pedagogiska arbetet. För att kunna skapa detta bhr en gemensam lä
roplan en förutsät tning, men det räcker inte. Det finns kvali téer i förskolans 
pedagogik som skolan behöver för att skapa denna gemensamma värdegrund. 
På samma sätt uttrycker man att skolan har kvalitéer som förskolan behöver . 
Vad är det då för kvalitéer som man v i l l ska integreras från de skilda verksam
heterna? Det handlar om att förskolan och fritidshemmen b ö r ta intryck av 
skolans betoning av det kognitiva och att fö r sko lepedagog iken ska få ett 
större genomslag i skolan. (Skr. 1996/97:112, Di r . 1996:61). Förskoleklassen 
ses som mötesplats mellan förskolan och skolan och där tydliggörs att det är 
förskolans pedagogik som ska få inflytande i skolan. 

Det som är naturliga inslag i förskolepedagogiken bl.a lek, omsorg, skapande och 
barnets eget utforskande bör få genomslag i den övriga skolan. ( Prop. 1997/98:94, s 
17) 

En integrationsreform framträder och med den en integrationsproblematik. 
Vad innebä r en betoning på det kognitiva och vad är förskolepedagogik? 
M a n kan också ställa sig frågan, varför en integration? Hade det inte varit 
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tillräckligt med att utarbeta gemensamma må ldokumen t? Ä r det så att den 
flexibla skolstarten blev ett led i att också bör ja förändra skolan (Hedman, 
1997)? Integrationens syfte skulle då tjäna t i l l att lättare kunna arbeta ut i från 
de statliga m å l e n och rikt l injerna kr ing den gemensamma synen på barn, 
kunskap och lärande. Rothstein (1986) har visat att skolans styrning främst 
skett genom läroplaner och att små resurser avsatts för själva implementering
en. Det är därför tankeväckande att se integrationen som en bidragande del 
t i l l en implementering. 

Vad visar då de första erfarenheterna från integrationen? Skolverket har i 
två rapporter (Skolverket, 1999, 2000) dokumenterat integrationen och vad 
den hittills har resulterat i och konstaterar föl jande: Skolans ämnesinr ik tade 
kunskapssyn där verksamheten organiseras i raster och arbetspass dominerar 
över en mer barninriktad kunskapssyn och organisering av verksamheten. 
Det innebär att leken kan b l i en utfyllnad mellan de strukturerade lärarledda 
aktiviteterna. Det här är någont ing som även Germeten (1999) konstaterar i 
verksamheten med sexåringar i Norge. Uteleken utvecklas t i l l en arena för f r i 
lek vilket hon menar kan innebära att j u mer utelek bamen har, desto mer 
legitimerar detta för mer stillasittande i klassrummet. Vidare f ramkommer i 
Skolverkets u tvärder ing en tydlig uppdelning mellan förskollärarens ansvar 
för fö rberedande läs- och skrivaktiviteter och lärarens ansvar för att lära bar
nen läsa och skriva, vi lket kan innebära att bamen begränsas med dessa akti
viteter då läraren finns med i arbetslaget. Läs- och skrivaktiviteterna visar 
också hur två synsätt på lärande möts . Å ena sida handlar det o m att lära ge
nom att utforska och att pröva, å andra sidan genom att öva och göra rätt. 
Den lokala skolorganisationen påverkar och styr möj l ighe te rna att arbeta t i l l 
sammans u t i f rån hur bland annat scheman, sammant rädes t ider och lokaler 
utformas. Det är inte ovanligt att förskoleklassens pedagoger far byta arbetslag 
varje år, vi lket därmed inte underlättar utan snarare försvårar att finna former 
för ett gemensamt arbetssätt. Skolverkets slutsatser är fö l j ande : Det saknas 
kunskaper o m reformens intentioner ut ifrån de statliga dokument som be
skriver detta och med utgångspunkt i den reviderade läroplanen. Kunskaper 
saknas dels o m att läroplanen gäller för förskoleklass och fri t idshem och där
med också o m innehål le t och innebörden i den. D ä r m e d konstateras att i n 
formation och implementering krävs på organisationsnivå t i l l verksarnhetsnivå 
och brukarnivå . Vidare framkommer att arbetslagen saknar väg ledning i ut
formningen av verksamheten samt tid och stöd för att kunna reflektera och 
delvis ta t i l l sig nya sätt att se på bam, kunskap och lärande. Arbetsledningen 
och de pedagogiska ledarna saknar kunskaper om vad detta arbete kräver i 
fo rm av tid och utrymme för kollegial reflektion, gemensam planering och 
förutsättningar i f o r m av lokaler, gruppstorlek, personaltäthet och kompetens 
hos personal och ledning. Integrationen ger således uttryck för en komplexi 
tet som inte härbärgerar några enkla svar eller lösningar. 

Sammanfattningsvis visar såväl tidigare som senare forskning samt erfaren
heterna från samverkan och integration att skolan och skolans tradition blir 
dominerande. Förskolans arbetssätt och synen på barn får svårigheter med att 
påverka skolan. En gemensam syn på bam, kunskap och lärande finns nu att 
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utgå ifrån i en gemensam läroplan för förskoleklass, fritidshem och skola (Ut
bildningsdepartementet, 1998a). M e n läroplanen visar sig ha en liten genom
slagskraft som utgångspunkt för förändr ing. Det kan också framtona en pola
risering mellan å ena sidan skolans dominerande ställning och å andra sidan 
förskolans mera underordnande ställning. Denna fö renk lade beskrivning 
kanske inrymmer en större komplexitet som v i inte tidigare har studerat. Vad 
är det egentligen som händer när pedagoger med olika traditioner och olika 
yrkeskategorier sammanförs för att arbeta tillsammans? Vad är det som gör att 
traditionella möns te r och förhållningssätt har en tendens att bevaras och var
för konstitueras därför ingen förändringsvilja? Vad är det egendigen som sker 
när pedagogerna tillsammans i ett arbetslag ska forma en samverkan i en 
gemensam verksamhet? Det är också vad förel iggande studie försöker foku
sera och har för avsikt att beskriva. Jag övergår nu t i l l att redogöra för de 
styrdokument som finns som vägledning fö r de arbetslag som ingår i studien, 
följ t av syfte och teoretiska utgångspunkter . Däre f te r presenteras resultatet i 
f o r m av en beskrivning av hur pedagogerna formar en samverkan tillsam
mans. 

Vilka dokument finns som vägledning för arbetsla
gen i studien? 

Vad hade då arbetslagen som ingår i den här studien att utgå ifrån när de på
bör j ade samverkan i mi t ten på 1990-talet? Grunden fö r livslångt lärande 
( S O U 1994:45) hade lämnat sitt b e t ä n k a n d e . Erfarenheterna från tidigare 
samverkansprojekt var erkända och bekräf tade. För skolans del hade läropla
nen för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1994), diskuterats ute på 
skolorna och fanns som vägledning för skolans arbete. Fö r förskolans del 
fanns ett Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) och f r i 
tidspedagogerna hade ett Pedagogiskt program för fritidshem (Socialstyrelsen, 
1988). I den lokala skolplanen finns tre mål för verksamheten med sexåringar 
i skolan. Det handlade om att "tillvarata barns förmåga att lära v id unga år, ge 
bamen m ö j h g h e t att arbeta och utvecklas i egen takt, att ge bamen det bästa 
av förskolans, skolans och fritidshemmens pedagogik" (Skolplan, 1996). Dessa 
dokument fanns som vägledning för pedagogernas arbete i samverkan. M e d 
andra ord fö rmed lade dessa dokument v i lken syn på kunskap och lärande 
som verksamheten och arbetet skulle vila på. 

Vad f ramhål ler då det Pedagogiska programmet för förskolan för syn på 
kunskap och lärande? I förskolan ska barnen få utforska, undersöka och ex
perimentera med hjälp av lek, sång och musik, b i ld och drama. Det handlar 
om att bearbeta upplevelser för att kunna befästa nya kunskaper och att ge
n o m konkreta upplevelser och egna aktiviteter knyta an t i l l det som man re
dan kan, förstår och vet för att gå vidare i en kunskapsutveckling. Språket 
och begreppen är därför betydelsefulla för att förstå och tolka sin omvärld och 
därmed utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens tillsammans med 
andra. 
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Lärandet skall ske i naturliga sammanhang där helheter och samband görs 
synliga och där arbetet knyter an t i l l tidigare erfarenheter och kunskaper samt 
anpassas t i l l barnens utvecklingsnivå. Där fö r arbetar man i ämnesområden el
ler teman som antingen utgår från något som aktualiserats i barngruppen eller 
kunskaper och färdigheter som pedagogen b e d ö m e r viktiga för barnet att lära 
sig. Lärande och utveckling är därför någont ing som ständigt pågår och inte 
någon t ing som enbart sker ut ifrån vad den vuxne har för avsikt att "lära ut". 
Lärandet omfattar således det som präglar hela situationen; handlingsmönster , 
attityder och värderingar. Det innebär att utveckhng och lärande ständigt sker 
i omvårdnadssi tuat ioner , i lek och i de temainriktade arbetssättet och i grupp 

tillsammans med andra bam. 
De t Pedagogiska programmet för fri t idshem s t ämmer väl överens med 

förskolans styrdokument ifråga o m syn på kunskap och lärande. Arbetslaget 
framhålls också i de båda styrdokumenten som en v ik t ig förutsät tning, vilket 
innebär att man strävar efter att ta tillvara vars och ens personhga erfarenheter 
och specialintressen. Där fö r ska man i n o m arbetslaget fördela ansvar och ar
bete med hänsyn t i l l kompetens, förmåga och intresse. Arbetssättet i f o r m av 
temaarbete är där för en v ik t ig förutsättning för arbetet. De båda styrdoku
menten poängte ra r också att arbetslaget tillsammans skall diskutera och re
flektera över hur verksamheten har fungerat för att ge underlag för fortsatt 
planering och utveckling av verksamheten. 

Det som dock skiljer sig i förskolans och fritidshemmets m å l d o k u m e n t är 
att texterna i förskolans styrdokument ger en tydligare markering av ett 
lärande. Förskolan talar o m att lära genom lek och arbete, där möj l igheterna 
att reflektera och lära ständigt måste uppmärksammas . Förskolan ska också ta 
vara på och stödja barnens nyfikenhet och vetgirighet att söka kunskap samt 
ge dem m ö j h g h e t att pröva och utforska för att "lära sig en metod att lära" (s 
43). Pedagogiska programmet för fr i t idshem talar på samma sätt om att 
"stimulera barnens nyfikenhet och eget utforskande" (s 43) men mera som 
"inspiration t i l l lekar, arbete, t räning och studier" (s 43). Skillnaden är att 
man där inte knyter ihop det med ett lärande. 

I förskolan ska temaarbetet utgå dels från ett problem eller en företeelse 
som har sin upprinnelse i barngruppen och dels utgå från de färdigheter och 
kunskaper som pedagogerna anser att bamen bö r erövra. D ä r m e d poängteras 
att pedagogerna ska vara vaksamma för att "båda temaformerna" förekommer 
under "hela verksamhetsåre t och barnets hela förskoletid" (s 44). I fr i t ids
hemmens pedagogiska program framhåller man att temat i "första hand ska ha 
sin u tgångspunkt i barngruppens situation, behov och intressen" (s 45) men 
att temat också måste väljas "ut i f rån personalens b e d ö m n i n g av vad som är 
v ik t ig t för barnen" (s 45). Det här tolkar jag som att det finns en tydligare 
markering av att ett mer medvetet lärandeperspektiv i förskolan och som kan 
förstås mot bakgrund av förskolans tradit ion, där förskolans uppgif t dels 
handlat om utbildning, dels o m fostran eller omsorg. 

Vad är det då skolans läroplan och bakgrundstexter förmedlar för syn på 
kunskap och lärande som ska vara vägledande för skolan? Vad gäller kun 
skapsbegreppet så menar Lärop lanskommit tén ( S O U 1992:94) med hänvis-
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ning t i l l diskussionen o m en breddning av kunskapsbegreppet som fördes i 
Lgr 80, att denna diskussion då knöts t i l l ett antagande o m och betoning på 
en aktiv människosyn, vilken innebar att människan t i l l sin natur är aktiv i sitt 
kunskapande. Denna kunskapsdiskussion a n k n ö t dock endast t i l l ett 
"antagande o m människans natur och inte till själva kunskapens strukturer 
och former." s 62). Läroplanskommit tén utvidgar därför diskussionen t i l l att 
även handla o m kunskapsbegreppet. 

Kunskapen har en kontextuell aspekt, vilket innebär att den u tgör en bak
grund och dä rmed är beroende av sitt sammanhang. Kunskapen har också en 
konstruktiv aspekt, vi lket innebär att kunskapen inte är en avbildning av 
vär lden utan ett sätt att göra världen begriplig. D e n är således en mänsklig 
konstruktion som kan argumenteras och prövas. D ä r m e d menar man att skol
ä m n e n inte är ett naturgivet fenomen utan en mänskl ig och social konstruk
t ion som därför förändras över t id . Kunskaper utvecklas alltså i ett växelspel 
mellan vad man v i l l uppnå och den kunskap man redan har och de problem 
man upplever med utgångspunkt i de erfarenheter man gör. En tredje aspekt 
av kunskap är den funktionella, där kunskapen blir ett redskap för att bearbeta 
och hantera vär lden. Genom att betrakta kunskaper som ett redskap blir det 
därför väsentligt att förstå det sammanhang i vi lken kunskapen har utvecklats 
eftersom kunskaper också förändras mellan olika o m r å d e n och även över t id. 
Det innebär att det som räknas som kunskaper idag inte är detsamma som 
gårdagens kunskaper eller vad som kan räknas t i l l morgondagens kunskaper. 

Lärop lanskommi t t én vidgar kunskapsbegreppet genom att inte endast tala 
o m kognitiva kunskaper. Fyra olika kunskapsformer betonas: fakta (informa
t ion) , förståelse (meningsskapande), färdighet (ut förande) och förtrogenhet 
( o m d ö m e ) . Fakta är att veta att någont ing förhåller sig på ett speciellt sätt. 
Antingen vet man eller så vet man inte. M a n kan också veta hur någont ing 
förhåller sig mer eller mindre. 

Förståelsekunskaper handlar o m att begripa, uppfatta meningen eller inne
b ö r d e n i ett fenomen. Förståelsekunskapen kan förstås på kvalitativt ohka sätt. 
Förståelse handlar o m en gemensam referensram som utvecklas kollektivt i ett 
socialt sammanhang och som möjl iggörs genom språket. Språket innefattar 
alltså betydelsebärande begrepp som innebär att j u fler ord och begrepp som 
man får tillgång t i l l , desto större m ö j h g h e t t i l l nyanserade uppfattningar. Det 
finns en relation mellan fakta och förståelse där fakta betraktas som förståel
sens byggstenar. O m begrepp endats beskrivs ut i f rån termer och där förståel
sekunskapen saknas bhr därför ett begrepp endast en faktakunskap. 

Färdighetskunskapen handlar o m att v i vet hur någon t ing ska utföras och 
är således en praktisk kunskapsform. F ö r t r o g e n h e t s k u n s k a p är den f jä rde 
kunskapsformen som kommer t i l l uttryck genom att kunna göra b e d ö m n i n g 
ar u t i f rån varje un ik situation, en b e d ö m n i n g som man, så att säga kan 
"känna sig t i l l " och som därför är en mer sinnlig och osynlig kunskapsform. 

A t t skilja ut kunskapsformer är framförall t ett sätt att visa på mångfalden 
och dä r igenom förhindra att kunskaper bhr betraktade ur en begränsat per
spektiv. Dessa kunskapsformer samspelar och u tgö r varandras fömtsät tningar . 
De kan därför inte särskiljas utan alla fyra kunskapsformerna finns, mer eller 
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mindre, i n o m alla kunskapsområden . Dessa olika kunskapsformer kan be
traktas som "aspekter av att ha kunskap i n o m något o m r å d e " (Skolverket, 
1994, s 52). Kunskap finns alltid i ett sammanhang av en praktisk, social och 
språklig situation. 

På samma sätt har en förändrad syn på relationen mellan individens ut 
veckhng och möjl igheterna att lära sig skett enligt lä roplanskommit tén . D ä r 
för är det inte längre fruktbart att hålla isär dessa begrepp. Istället ska m ä n n i 
skans utveckling betraktas vara lika mycket psykiskt och biologiskt bes tämd 
som socialt och kulturellt . Det innebär att det inte längre är adekvat att tala 
om barnets mognad, skolan ska istället erbjuda möj l igheter som f rämjar ett 
lärande. A t t lära sig innebär att "interagera med sin omgivning" där den soci
ala och praktiska situationen är betydelsebärande för att ett lärande sker. I det 
som jag ovan skrivit omkring läroplanens syn på kunskap och lärande finns 
ett tänkande som i stora delar överenss tämmer med den lärandesyn och k u n 
skapssyn som finns i förskolans- och fritidshemmens pedagogiska program. 
Det finns med andra ord mer som förenar än som skiljer dessa åt. 

Den nya läroplan (Utbildningsdepartementet, 1994)) som då presenterades 
anger mål att sträva mot och mål att uppnå. I och med att skolan i denna lä
roplan arbetar ut ifrån en målstyrning där mål att uppnå och mål att sträva mot 
tydliggörs och definieras, anger mål att sträva mot inriktningen på vad skolan 
ska arbeta mot och sträva efter. M å l att u p p n å uttrycker vad alla elever minst 
ska ha med sig när de lämnar skolan. Läraren får därmed ett större ansvar för 
att välja ut stoff för att organisera ett lärande. Bildning och kunskap som är ett 
särtryck t i l l lä roplanskommit téns be t änkande (Skolverket, 1994) talar också 
om att det är de "pedagogiskt professionella" som ansvarar för att utveckla 
verksamheten i skolan och att det innebär att kunna ta ställning för kunskap, 
lärande och undervisning samt hur detta ska omsättas. H u r detta sedan ska 
utformas kan inte föreskrif ter tala om, istället förväntas det ske genom ett 
samspel "mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens praktis
ka u t fo rmning" (s 29). Det här ska då ligga t i l l grund för en reflekterande 
praktik. Vad som är värt att notera är att det i dessa skrifter kan uppfattas som 
om att det är den enskilde läraren som ska ås tadkomma detta själv. I texten 
framskymtar ingenting o m arbetslaget som ett kollegialt f o r u m för reflektion 
för att utveckla ett gemensamt tänkande. I det avseendet skiljer sig dessa styr
dokument markant åt eftersom arbetslaget i både förskola och fritidshem varit 
och är en vanlig f o r m att arbeta utifrån. 

D o c k b ö r beaktas att det under 1996 gavs ut kommentarer t i l l det nya 
styrsystemet i f o r m av Grundskola för bi ldning (Skolverket, 1996). D ä r ut
vecklade man tankarna kr ing målstyrning och menade att det ska finnas mål 
att uppnå under det att man strävar, vilket då innebär att mål att u p p n å blir 
underordnade mål att sträva mot . M å l e n uttrycks inte i vad som skall be
handlas (stoffet) utan uttrycks i kunskaper. Det här medfö r att varje enskild 
skola och skolpersonal ska diskutera innehåll och metoder för att kunna ar
beta mot de uppställda målen. M a n poängterar att den nya läroplanen och 
kursplanerna innebär ett nytt sätt att tänka och får därmed inte betraktas som 
instruktionsböcker. Den deltagande målstyrningen innebär istället att det ställs 
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andra krav på skolan och lä rarna , dä r lärare b e h ö v e r utveckla en 
"professionell tolkningsbas", som formuleras och synliggörs. De t handlar 
bland annat om att reflektera kring: 

...vad som krävs av en verksamhet för att alla elever skall kunna utvecklas allsidigt, 
hur man kan organisera skolarbetet så att det erbjuder meningsfulla sammanhang för 
elevernas lärande, hur barns intresse kan väckas också inför frågor och områden som 
de inte är naturligt intresserade av, hur man skapar förutsättningar för eleverna att 
utveckla tillit till sin förmåga och samtidigt inta en kritisk attityd till det egna arbetet. 
(Skolverket, 1996, s. 17) 

H ä r poängteras att det kollegiala samtalet måste föras i skolan, vilket därmed 
u tgör grunden för denna tolkningsbas. O m en sådan diskussion uteblir finns, 
enligt detta dokument, en risk att man mekaniskt bryter ner de lområden t i l l 
ett innehåll med olika moment och som då blir en fråga o m att "gå igenom" 
eller "klara av". 

Dessa dokument finns således som vägledning för arbetslagen i studien. T i 
digare forskning visar dock att dessa nationella dokument inte får den bety
delse de har för avsikt att ha. Svingby (1978) menar bland annat att där lä ro
planen föreskriver förändr ingar av lärares arbetssätt, värdesystem och hand
lingsmönster visar sig läroplanen inte ha en påverkande kraft. Ä v e n Hartman 
(1995) anser att arbetssättet i skolan förblivit oförändrat oavsett vad läroplanen 
föreskrivit och att det snarare är traditionerna som b l iv i t vägledande. I en 
j ämförande studie av förskoleverksamhet för 4-7 åringar i England, Frankrike, 
Japan och USA, visas att det råder en diskrepans mellan de nationella målen 
och vad som sker på realiserings arenan. De nationella målen för dessa verk
samheter talar o m en omsorg för hela barnets utveckhng medan realiserings-
arenan visar en påtaglig koncentration på barnens kognit iva och tekniska 
kompetenser (Kjørhol t , Korsvold & Oftedal-Telhaug, 1990). Avslutningsvis 
kan man konstatera att när denna studie påbörjades hade inte arbetslagstanken 
lyfts fram i skolans styrdokument. D ä r e m o t poängteras det kollegiala arbetet i 
kommentarerna t i l l läroplanen som gavs ut senare under 1996. I n o m förskola 
och fritidshem är dock arbetslagstanken en redan etablerad arbetsform. Vad 
kommer därmed att b l i påtagligt under denna studie? H u r kommer dessa pe
dagoger att fungera som arbetslag och hur formas deras samverkan? Kommer 
förskolans pedagogik att t jäna som en kraft att förändra skolan i riktning mot 
vad Skola för bi ldning (SOU, 1992:94) talar om? H u r kommer dessa styrdo
kument att leda arbetet och verksamhetens innehåll? H u r kommer synen på 
kunskap och lärande att bh f ramträdande och vilken ro l l spelar i så fall tradi
tionerna? 
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S Y F T E O C H G E N O M F Ö R A N D E 

Syfte 

Det första syftet för denna studie är att försöka beskriva hur förskollärare, lä
rare och fritidspedagoger formar en samverkan i en gemensam verksamhet 
samt hur möjl ighetsvi l lkoren ser ut fö r att kunna forma ett kollegialt arbete 
tillsammans. 

Den teoretiska t i l lnärmningen och de teorier som jag fö rd jupade mig i 
öppnade också upp för att formulera ett ytterligare syfte. Det är att, med i n 
spiration f rån Foucault, synliggöra de diskurser som pedagogerna är inskrivna 
i och hur pedagogerna opererar i dessa samt vilken betydelse diskurserna får 
när det gäller synen på barn, kunskap och lärande. Vad är det pedagogerna tar 
för givet och inte reflekterar över och därmed ser som naturligt? 

Genomförande och metod 

Innan jag beskriver hur jag ut i f rån ovanstående syften genomför t min studie 
och vilka metoder jag använt m i g av, v i l l jag ge en bakgmndsbeskrivning t i l l 
de arbetslag som ingår i studien. 

På grund av anonymitetsskäl, och därmed möj l igheterna att kunna härleda 
en händelse eller utsaga t i l l en speciell pedagog eller skola, har jag valt att inte 
sortera ut respektive arbetslag v id respektive skola för en enskild beskrivning. 
I denna bakgrundsbeskrivning redogör jag istället för de ohka arbetslagen v id 
de olika skolorna, i en enhetlig beskrivning. De nackdelar och svårigheter 
som detta medför , och som jag noga övervägt, kan dessvärre innebära svårig
heter för läsaren att särskilja de olika pedagogerna och rektorerna i de olika 
arbetslagen och skolorna. 

I studien ingår tre arbetslag från tre olika skolor. I varje arbetslag ingår en 
lärare, en fritidspedagog och en förskollärare. Det var fyra skolor och därmed 
fyra arbetslag som från bö r j an anmälde sitt intresse. V i d den f järde skolan 
hade läraren och förskolläraren redan tidigare bör ja t utveckla och etablera ett 
arbete tillsammans med några sexåringar. Denna samverkan ville de gäma ut
veckla vidare. Det innebar att denna lärare och förskollärare initialt redan 
hade ett " försprång" tillsammans som inte de övriga hade. De övriga hade på 
olika sätt förbere t t sig inför ett arbete tillsammans, men detta hade då skett 
individuell t och inte i och under ett samarbete med varandra. Eftersom jag 
bland annat ville studera och följa hur pedagogerna formar en samverkan t i l l 
sammans och därmed konstruerar varandra och konstrueras av varandra, hade 
dessa konstruktioner mellan läraren och förskolläraren redan påbörjats året 
innan. Jag valde därför att inte ta med detta arbetslag. I denna studie ingår 
således tre skolor med vardera ett arbetslag i varje skola. 

V i d varje skola bildades ett arbetslag, bestående av en lärare, en förskollä
rare och en fritidspedagog som skulle bör ja arbeta tillsammans med sex- och 

57 



sjuåringar. I studien ingår således tre arbetslag med sammanlagt nio pedago
ger. Förskollärarna och fritidspedagogerna arbetade på fritidshemmet på ef
termiddagarna. En förskollärare hade dock sin huvudsakliga uppgift under 
skoldagen och gick bara i n vissa timmar på fritidshemmet. En fritidspedagog 
valde att förlägga sin huvudsakliga uppgift på fritidshemmet vilket begränsade 
hennes t i d under skoldagen. T i l l varje arbetslag knöts även ett antal resurs
personer i f o r m av speciallärare, timlärare eller resurslärare. 

Ledarskapet v id de tre skolorna förändrades under de två år som samver
kansprojektet pågick. Två av rektorerna övergick t i l l andra arbetsuppgifter 
och ersattes av två nya. Rektorerna skiljde sig åt vad gäller att initiera och 
förankra försöket och de hade också ohka syften med varför de ville utveckla 
ett arbete med sexåringar i skolan. 

En av rektorerna f ick förfrågan från föräldrarna i område t , om inte skolan 
skulle bör j a arbeta med sexåringar i skolan. Rek to rn tog ett eget beslut och 
bör jade söka intresserade på skolan. T i l l en bör j an visade sig ingen av lärarna 
intresserade. Fritidspedagogerna kunde tänka sig medverka om de f i ck vara 
två stycken. Det motsatte sig dock rektorn som menade att det även ska ingå 
en förskollärare i arbetslaget. Så smån ingom anmälde sig en lärare intresserad 
av att delta. Fritidspedagogen måste externrekryteras eftersom ingen av de 
befintliga ville delta. Rektorn erbjöds en fritidspedagog som fanns i k o m m u 
nen och som visade sig intresserad av att p röva en ny verksamhet. Syftet för 
denna rektor var att försöka bryta de starka möns te r som fanns i de nuvarande 
arbetslagen, där lärare fö r år 1 bildade ett arbetslag och lärare fö r år 2 bildade 
ett arbetslag. Fritidspedagogerna bildade också egna arbetslag. Det fanns även 
en stark markering mellan skoltid och fri t idst id som rektorn önskade bryta. 
Visionen var att lärare, förskollärare och fritidspedagoger istället skulle bilda 
arbetslag och tiUsammans börja se över barnens hela dag. 

En annan rektor hade redan året innan diskuterat med lärarna o m att de 
skulle kunna starta ett sådant samarbete mellan de olika verksamhetsformerna. 
Alla var dock inte intresserade v id detta tillfälle. Fritidspedagogerna var tvek
samma. Aret därefter upplevde rektorn att det även fanns intresserade fri t ids
pedagoger varför de då tillsammans bör jade planera en verksamhet. Rektorn 
såg möj l ighe te r med att ytterligare kunna individanpassa undervisningen ge
nom att det var flera åldrar och ohka yrkeskompetenser. Tanken var en i n d i 
vidanpassning som inte längre skulle utgå från ett kronologiskt eller biologiskt 
ålderstänkande. 

V i d den tredje skolan tog rektorn ett eget beslut o m att arbeta med sexår
ingar i skolan och tillfrågade därefter en lärare, som rektorn ansåg kompetent 
att klara uppgiften. Läraren accepterade, men upplevde att de hade kunnat 
vänta ett år t i l l fö r att ha m ö j h g h e t att fö rbe reda sig bät t re . Rek to rn förde 
även samtal med fritidspedagogerna och hade ett par stycken som visade sig 
intresserade. Så småningom k o m de fram t i l l ett gemensamt beslut där en av 
dem skulle ingå i arbetet med sexåringarna. Rek to rn menade att barnens ål
der inte hade någon betydelse eftersom kunskapssynen, synen på bams mog
nad och utveckling som ligger i l inje med läroplanens tankar o m en "ny sko
la", ska klara av att individanpassa och förändra verksamheten. Det här var 
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därför ett u tmärk t sätt att kunna skaffa sig erfarenheter och pröva sig fram, 
enligt rektorn. 

Förskollärarna rekryterades inom den stadsdel där respektive skola var be
lägen. De krav som ställdes på förskollärarna varierade dock mellan de olika 
rektorerna. En rektor menade att det krävdes en flexibel förskollärare som 
kunde bör ja arbeta på en j ä m b ö r d i g bas. Rek to rn ansåg därför att det var 
vikt igt att få en "bra medlem i laget", eftersom både läraren och fritidspeda
gogen redan påbörjat diskussioner o m verksamheten. En annan rektor ansåg 
att en högskolekurs på 10 poäng kr ing sexåringar i skolan var vikt igt som en 
grund liksom att kunna hantera ett musikinstrument. En tredje rektor ville att 
förskolläraren skulle kunna dokumentera, diagnostisera och även göra barn
observationer. Denna rektor menade också att det innebar att bygga upp en 
ny verksamhet, varför förskolläraren även måste vara beredd på att bl i ifråga
satt. D ä r f ö r var det v ik t ig t att denna person var tydl ig och klar över vad 
hon/han ville. 

Skolorna var belägna i tre olika bostadsområden i kommunen. En skola var 
en skola från år 1 t i l l år 3, de övriga var skolor från år 1 t i l l år 6. Antalet barn 
på de olika skolorna varierade mellan ca 180 och 300. Sexåringarna var i n 
skrivna i skolan. Varje klass var åldersblandade med sex- och sjuåringar t i l l 
sammans. Grupperna bestod av ca 10-12 sexåringar och 12-18 sjuåringar. 
Alla tre arbetslagen bedrev sin verksamhet i n o m skolans lokaler. Ett arbetslag 
f ick tillgång t i l l ett före detta fritidshem som de fick möble ra och inreda själ
va. Lokalerna bestod av tre rum. Det ena rummet inreddes och kallades för 
klassrum. Et t annat r u m inreddes med bord, där det också fanns tillgång t i l l 
diskbänk. Et t tredje r u m användes som skapande- och måla r rum. Dessutom 
fanns en hall och m ö j h g h e t att få tillgång t i l l en stor lekhall. Det andra ar
betslaget fick tillgång t i l l ett stort klassrum, ett mindre r u m i närhe ten där det 
fanns ett antal mindre småbord och dessutom ett stort m m som inreddes som 
lekrum. Alla rummen var belägna efter varandra i en kor r idor där bamen 
också förvarade sina kläder. Det tredje arbetslaget hade til lgång t i l l ett klass
r u m och ett mindre m m i anslutning t i l l det. Ett fritidshem, som låg i direkt 
anslutning t i l l klassrummet, och som bestod av ett större m m och två mindre 
r u m var också tillgängligt. Mellan klassrummet och fritidshemmet fanns ett 
mindre m m som kallades kontoret. Arbetslagen använde själva dessa b e n ä m 
ningar på de olika rummen. 

Pedagogerna hade en lång yrkeserfarenhet mellan 10 och 25 år och flera av 
dem hade också v id ohka tillfällen, genomgå t t olika högskolekurser med i n 
r ik tn ing på "sexåringarna i skolan". M å n g a hade däref ter b l iv i t inspirerade 
och en vi l ja att utveckla en verksamhet med sexåringar i skolan skapades. 
Dessa kurser har på så sätt påverkat och medverkat t i l l en vi l ja att försöka 
samverka ute på skolorna. Förskollärarna anställdes sent på våren, vi lket 
m e d f ö r d e att arbetslagen inte fick n å g o n gemensam for tb i ldn ing eller små 
möj l ighe te r att prata ihop sig inför höstens arbete. Det var en kort fö rbere -
delsetid och arbetet skulle snabbt komma igång på hösten . Under första läs
året träffades alla tre arbetslagen v i d två tillfällen för gemensamma diskussio
ner. Träffarna leddes av projekdedaren. V i d första träffen var alla rektorerna 
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med. V i d andra träffen var rektorerna med under delar av dagen. Arbetslagen 
fick möj l ighet att diskutera i mindre och större grupper, där de mindre grup
perna utgjordes av yrkesspecifika grupper. De delgav varandra sina erfaren
heter, vilket överlag upplevdes som positivt eftersom de fick idéer och inspi
ration för det gemensamma arbetet. 

Vad beträffar förberedelser och planering varierade det mycket mellan ar
betslagen, dvs hur ofta och hur länge de hade möjl ighet att tillsammans dis
kutera sitt gemensamma arbete. Planeringstiden varierade från ca en t imme 
t i l l fyra timmar per vecka. Likaså varierade möjhghe te rna att kunna ha hela 
eller halva planeringsdagar. Planeringsdagar och fortbildningsdagar varken 
påverkades av eller inriktades på att de under två år tillsammans försökte ut
veckla en ny verksamhet i skolan. D ä r e m o t f ö r e k o m varierande diskussioner 
på skolorna som inriktade sig på själva organisationen i stort. H u r skolan 
skulle organiseras för att kunna utveckla verksamheten vidare? H u r skulle 
grupperingarna av vuxna och barn se ut? H u r skulle de framtida arbetslagen 
eller spåren se ut? Vem skulle arbeta med vem? 

Metoder för datainsamling 

Ut i f r ån det första syftet, att studera hur pedagogerna försöker forma en sam
verkan i en gemensam verksamhet, valde jag att använda intervjuer och ob
servationer som metod. Intervjuerna genomfördes dels som enskilda in te rv ju
er och dels som gruppintervjuer. Frågeområdena som behandlades under de 
enskilda intervjuerna och gruppintervjuerna samt vad som fokuserades under 
observationerna svarade således mot det första syftet. V i d samtliga intervjuer, 
som genomfördes på skolorna, användes bandspelare. Intervjuerna varade i 1 
1 / 2 - 2 timmar och transkriberades efteråt. V i d två tillfällen krånglade sam
spelet mellan mig och tekniken varför intervjun inte k o m med på inspel
ningsbanden. Det inträffade v id en intervju med en rektor och v i d en enskild 
intervju med en pedagog. Direkt efter intervjun med rektorn skrev jag därför 
ner vad jag memorerade ut i f rån intervjun. Däref te r ringde jag upp rektorn 
som f ick lyssna på vad jag skrivit, varvid rektorn kompletterade med egna 
kommentarer och godkände därefter intervjun. V i d det andra tillfället skedde 
intervjun på mi t t arbetsrum v id universitetet. Varje pedagog intervjuades så
ledes enskilt v id två tillfällen och deltog i två gruppintervjuer, under två år. 

För att få en bakgrund t i l l varför just dessa skolor intresserade sig för ett 
projekt med sexåringar i skolan genomfördes enskilda intervjuer med respek
tive rektor under de första veckorna av hös t te rminen. Frågeområdena hand
lade således o m varför just denna skola ville utveckla ett arbete med sexåring
ar i skolan, vilka tankar som fanns bakom detta initiativ, hur pedagogerna 
valts ut t i l l varje arbetslag och vilken förberedelse arbetslaget erhållit in för det 
gemensamma arbetet. 

N ä r arbetslagen arbetat tillsammans 4-6 veckor under h ö s t t e r m i n e n 
genomfördes enskilda intervjuer med varje pedagog v id de tre skolorna. U n 
der vår te rminen , i januari genomfördes en gruppintervju i vardera arbetslag. 

60 



V i d vår terminens slut genomfördes åter enskilda intervjuer med varje peda
gog i respektive arbetslag. Syftet var där att försöka summera det första året 
som de arbetat tillsammans. Under andra året genomfördes en gruppintervju i 
vardera arbetslag i slutet av vår terminen. 

Huvudf r ågan för såväl de enskilda intervjuerna som gruppintervjuerna var 
att försöka u t röna hur pedagogerna tillsammans formar en samverkan. Ut i f rån 
denna huvudf råga formulerades olika f r ågeområden . Dessa f r å g e o m r å d e n 
följdes upp v i d varje intervjutillfälle av ett antal uppföl jningsfrågor som vari
erade utifrån vad varje pedagog valde att berätta om. Dessa f rågeområden f o 
kuserade på föl jande: 

H u r och på vilket sätt pedagogerna betraktar förutsättningar och möj l igheter 
för att kunna forma en samverkan. 

Pedagogernas förväntningar och tankar o m arbetet som låg f ramför dem och 
hur dessa eventuellt infriades under arbetets gång. 

Arbetsfördelning och ansvar mellan varandra. 

H u r pedagogerna upplevde att arbeta med blandade åldrar. 

Vidare genomfördes observationer under det första året, en vecka i respektive 
arbetslag. Observationerna, som skedde under skoltid, påbörjades i mit ten på 
vår terminen, efter det att gruppintervjuerna genomför t s . Varje arbetslag ob
serverades under en vecka. Observationerna skedde under en sammanhäng
ande t id , vi lket innebar att när ett arbetslag avslutades på fredag, påbörjades 
observationerna i nästa arbetslag på måndag . Huvudsyftet med observationer
na var att kontextualisera det pedagogerna berättade om i intervjuerna och på 
så sätt skapa en större förståelse av den "verklighet" som pedagogerna talade 
o m i intervjuerna. Observationerna genomfördes som beskrivande observa
tioner där jag försökte fånga så mycket som möjl igt av vad som hände under 
dessa skoldagar. 

Intervjuer och observationer, varför och hur 

För att utifrån studiens första syfte kunna ta reda på hur läraren, förskolläraren 
och fritidspedagogen i de respektive arbetslagen formar en samverkan t i l l 
sammans, ville jag att pedagogerna själva skulle berätta o m deras gemensam
ma och enskilda "verklighet". Det var därför viktigt att pedagogerna i arbets
lagen vä lkomnade mig och att ett bra klimat etablerades mellan m i g och pe
dagogerna. Jag skulle j u under två års t id följa dem i deras arbete och även fa 
möj l ighet att vara med och göra observationer. Jag ville därför vara försiktig 
med att ställa frågor, som av dem kunde uppfattas som kritiska. Det här upp
levde jag blev påtagligt när jag frågade o m de mål som fanns för varje arbets
lag, om pedagogernas delaktighet i formuleringarna samt i n n e b ö r d e n av des-
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sa. Därför valde jag att fortsättningsvis inte följa upp dessa frågor eftersom de 
så tydligt upplevdes som en kr i t ik av den verksamhet som arbetslagen höll på 
att etablera. 

Ut i f rån att denna studie från bör jan var ett u tvärder ingsuppdrag fanns det 
dock vissa frågor som "förpl ik t igade" att fråga pedagogerna om. Trots detta 
hade jag en egen tydl ig uppfattning o m och strävan mot , att pedagogerna 
skulle uppleva att det inte var mina frågor som var det centrala utan att det 
var deras "verklighet" som jag var intresserad av att försöka studera. Jag ville 
därför undvika att in terv jun skulle uppfattas som någon t ing opersonligt och 
mekaniskt fråga-svar möns t e r . Istället ville jag skapa en intervjusituation i 
f o r m av ett samtal. Dä r fö r valde jag att strukturera intervjuerna utifrån olika 
f rågeområden som jag ville beröra. Silverman (1993) menar också med h ä n 
visning t i l l Denzin, att öppna in tervjufrågor är att föredra eftersom det ger 
den intervjuade deras unika sätt att definiera "sin värld" och att det också t i l l -
låter att lyfta frågor som inte stalls. 

Så smån ingom utvecklades också intervjuerna t i l l att alltmer utgå från pe
dagogemas egna berättelser varför f rågeområdena mera blev som ett stöd, b l a 
då en del samtal ibland kunde utvecklas t i l l att handla o m saker av mycket 
personlig karaktär. En bidragande orsak t i l l att pedagogemas egna berättelser 
fick en mer central plats i intervjuerna, har nog sin förklar ing i den utveck
hng som jag själv som blivande forskare genomgick under tiden jag genom
förde studien. Jag blev "duktigare" på att lyssna i n det pedagogerna berät tade 
och att också kunna ställa följdfrågor t i l l dem. 

Gruppintervjuerna som genomfördes var från bör j an en m ö j h g h e t att u n 
der ett pressat tidsschema vara rika och samtidigt varierande källor, för att få 
tillgång t i l l pedagogemas erfarenheter av sitt arbete tillsammans. Ä v e n under 
gruppintervjuerna fanns f rågeområdena som jag önskade beröra men även 
gruppintervjuerna utvecklades alltmer t i l l att lyssna in vad pedagogerna ville 
berätta om. Som intervjuare försökte jag dock vara lyhörd för att följa upp 
vad någon pedagog pratade o m utifrån egna föl jdfrågor . Jag försökte också 
vara lyhörd för hur och o m alla deltog i samtalen. Ibland var det värdefullt att 
även höra allas åsikt omkr ing ett gemensamt in t resseområde och jag ställde 
därför frågorna direkt t i l l någon pedagog som inte hade yttrat sig. 

För att studera hur pedagogerna samverkar i en gemensam verksamhet 
blev observationerna ett komplement och ett sätt att försöka kontextualisera 
och skapa ett sammanhang t i l l vad pedagogerna berät tade o m i intervjuerna. 
Observationerna skulle på så sätt också kunna bidra t i l l att fö rd jupa m i n för 
ståelse som forskare för den "verkhghet" som jag studerade. Jag hade tagit del 
av Kärrby (1986) som menade att pedagogisk kvalité ofta graderades enbart i 
mätbara effekter såsom hur mycket bam lärde sig och vad de lärde sig. För att 
de "icke mätbara effekterna" inte skulle gå förlorade borde man, enligt hen
ne, studera och ställa sig f rågor om vilka möjhghe te r bamen fick att utveckla 
sin potentiella förmåga och hur stimulerande lärandemil jön var för skapande 
och problemlösande aktiviteter. Dessa tankar ledde så s m å n i n g o m i n på att 
det var det "icke m ä t b a r a " som jag skulle observera. Et t av må len i den 
kommunala skolplanen handlade o m att ge bamen det bästa av förskolans, 
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skolans och fritidshemmens pedagogik. M e d u tgångspunk t i detta mål be
stämde jag därför att göra en beskrivning av hur dagen var upplagd. Jag för
sökte skriva ned vad och hur pedagogerna och barnen gjorde under skolda
gen, fö r att dä r igenom kunna få fatt i hur förskolans, fritidshemmens och 
skolans pedagogik formade en praktik. S töd fö r hur jag skulle genomfora 
dessa observationer fann jag genom Spradley (1980). H a n talar o m nio 
huvuddimensioner i sociala situationer, vilka jag använde som stöd för mina 
observationer. Dessa nio huvuddimensioner är: Arenan eller den fysiska plat
sen, aktörerna, aktiviteten som är relaterad t i l l aktörerna, objekten eller när
varande ting, enskilda handlingar som människor gör, aktiviteter som utmyn
nar f rån en händelse, sekvenserna över t id , eventuella mål som människor 
försöker u p p n å samt känslor och hur dessa visar sig eller uttrycks. Eftersom 
jag under mina observationer förflyttade mig mellan olika r u m och även var 
ute på raster blev dessa huvuddimensioner ett stöd på fö l jande sätt: Jag note
rade i vi lket eller vilka rum observationerna skedde och under vilka ungefär
liga tidsintervaller, vilka personer som t i l l en bö r j an befann sig i rummet och 
var de befann sig. Vidare försökte jag notera och följa en händelse utifrån vad 
som sades och skedde via handlingar, för att se vad det eventuellt utmynnan
de i fö r en reaktion. Jag försökte så långt som möj l ig t att även uppmärksam
ma bhckar mellan barnen, barn och vuxna eller mellan de vuxna. 

Jag g e n o m f ö r d e beskrivande observationer och skrev observationerna i 
f o r m av löpande protokol l där jag försökte fånga så mycket som möjl igt av 
det som verbalt uttrycktes och de handlingar som utfördes i fo rm av vad bar
nen och de vuxna gjorde. Jag beskrev endast vad som sades och gjordes och 
efter dagens slut renskrev jag observationerna och fyllde ut med förtydligande 
för att få en helhet av det jag skrivit. Egna tolkningar och egna kommentarer 
skrevs v i d sidan om. 

Vetenskapsteoretiska förhållningssätt och reflektioner kring 
undersökningens metod 

I den här studien har jag således använt intervjuer och observationer. Jag 
kommer nedan att beskriva den inspiration som jag fått f rån några forskare 
som tänkt omkring den typ av metoder som jag använt. 

Vad forskaren väljer för metoder för sin studie kan delvis härledas t i l l hur 
man relaterar t i l l och betraktar begreppet metod. Handlar det om att jag som 
forskare söker efter att finna den korrekta metoden som kan garantera san
ningen eller komma sanningen så nära som möj l ig t? Ses metoden som 
"sanningsgarant" där man tänker sig att det existerar en absolut sanning, som 
kan ses som allmängiltig för alla och en var? Eller handlar det om att inta ett 
perspektiv på sanning och verklighet som plurahstisk, där varje människa 
konstruerar sin verklighet? Ett sådant perspektiv innebär att de konstruktioner 
som männ i sko r gör inte kan ses som objektiva fakta (Berger & Luckman, 
1979). 
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Frågor som handlar om att utmana sanningsperspektivet är någon t ing som 
filosofer och vetenskapsteoretiker har brottats med. En amerikansk forskare 
som har utmanat dessa sanningsanspråk u t i f rån en mer praktikorienterad 
grund och med ett förändringsperspektiv är Lather (1991). H o n u p p m ä r k 
sammar tre intressanta frågor i relation t i l l detta. Den första frågan är: Kan v i 
förklara hur andra lever utan att bruka våld mot deras verkhghet? Den andra 
frågan är: Vad innebär det för våra l iv när v i bl ir "data" som manipuleras i 
intresse för en bättre teori? Den tredje frågan är: Har v i rätt att tränga in och 
beforska andra människors l iv och i egenskap av forskare, ställa oss som den 
stora tolkaren av vad som "verkligen" pågår och samtidigt insistera på att san
ningen är fr i lagd u tanför en maktsfär? M e d dessa frågor för Lather in ett 
maktperspektiv och hon menar att det är problematiskt att försöka skapa en 
vetenskaplig neutralitet, eftersom den utgår i f rån en tro att vetenskaplig 
kunskap är f r i f rån sociala konstruktioner. Objekt ivi tet är, hur solid den än 
kan tyckas för den enskilde, alltid en konstruerad objektivitet som produce
rats av människor (Berger & Luckman, 1979). Lather (1991) menar att v i be
finner oss mi t t i ett skifte, bort från föreställningen om att finna en "värld där 
ute", objekt iv , vetbar och faktisk, t i l l föreställningen o m en konstruerad 
värld. En värld där säkerhet och det absoluta vetandet och kunskapen därmed 
måste avmystifieras och istället producera en medvetenhet o m komplexitet, 
tillfällighet och bräcklighet . H o n anser att det finns ett dualistiskt tänkande 
som dominerar västvärlden och som inte heller är adekvat för att förstå en 
värld av otaliga orsaker och effekter som interagerar komplext och icke hnjär t 
i kulturella och historiska kontexter. 

Enligt Lather (1991) finns det vissa positivistiska grundantaganden som be
traktas som självklarheter och som där igenom oreflekterat antas kunna appli
ceras på socialvetenskapen. För det första gäller det ett grundantagande att 
såväl ändamålen , begreppen och föreställningarna samt metoderna i n o m na
turvetenskapen kan appliceras på socialvetenskapen. Fö r det andra att det 
finns en korresponderande sanningsteori som håller i verkligheten och som 
man känner t i l l genom korrekta mä tmetoder . För det tredje handlar det o m 
att universella lagar skapas om mänskligt beteende som överträffar både h i 
storia och kultur. För det f järde innefattar dessa positivistiska grundantagan
den ett förnekande av den teorityngda dimensionen i observation och den 
värderingstyngda dimensionen av teorin som där igenom skapar en "objekt iv" 
socialvetenskap. Lather vänder sig emot dessa antaganden att betraktas som 
självklarheter. H o n anser istället att v i måste fråga oss vems intressen denna 
objektivism tjänar? Vem och vilka ska forskningen tjäna? I vems intresse ska 
kunskap genereras? Forskningen ska enligt Lather (1991) inte tjäna som ett 
konstaterande utan vara ett redskap för att förklara och förstå en praktik och 
för att också kunna förändra den. H o n hävdar att en praktikorienterad forsk
ning, som söker fr igörande kunskap, i större utsträckning än den positivistiska 
värderingsfria kunskapen, kan bidra med detta. Lather ser den värdeffia kun 
skapen som en illusion och menar att den f r igörande kunskapen som finns i 
praktikorienterade undersökningar ökar medvetenheten o m de gömda mot 
sägelserna, det v i tar för givet och det som finns i vår vardagUga förståelse. En 
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sådan medvetenhet o m det förgivet tagna m e d f ö r också möj l ig förändr ing 
och riktar uppmärksamhe ten på de möjhghe te r som finns. 

Lathers t änkande har i denna studie för m ig fungerat som en öppn ing för 
att betrakta pedagogerna utifrån de diskurser som de är inskrivna i . Det har 
också gjort m i g medveten o m dessa oreflekterade självklarheter, vilket i sin 
tur kan leda t i l l att man också kan bör ja förändra dem. Shotter (1998) menar 
att man kan ställa sig frågan varför dessa oreflekterade självklarheter varit obe
kräf tade och obemärk ta så länge. Enligt honom beror det på att den veten
skapliga psykologiska disciplinen har "lärt oss" att se objektivt , där subjekt 
blir betraktade som objekt och delar, och som under begränsat inflytande t i l l 
låts b l i synliga. Foucault talar i det här fallet o m principer fö r en tvingande 
synlighet som just utövas genom sin osynlighet. Det innebär att om v i inte 
gemensamt kan "se" fenomenen i fråga kan v i inte heller diskutera dem mel
lan oss själva eller formulera sätt att studera dem (Shotter, 1998). 

Enligt Gergen & Gergen (1995) har vetenskapens företrädare ignorerat den 
rol l de själva har haft, för de resultat som presenteras ut i från deras forskning 
och dä rmed gjort anspråk på en objektiv redogörelse av världen, oberoende 
av dem själva som observatörer . I och med att jag ansluter mig t i l l ett per
spektiv som ser forskning som en konstruerande process menar jag också att 
m i n närvaro , i egenskap av bhvande forskare, under hela processen innebär 
att jag är delaktig som medkons t ruk tö r av den verkhghet som presenteras och 
som därmed påverkar mit t forskningsresultat. 

Kvale (1997) diskuterar vad som räknas t i l l vahd kunskap ut i f rån vad som 
betraktas som sanning och han urskiljer tre sanningskriterier. Det första är 
korrespondenskriteriet som överensstämmer med den objektiva världen. Det 
andra är koherenskriteriet och det hänför han t i l l utsagans motsägelsefr ihet 
eller inre logik. Det tredje är det pragmatiska kriteriet som relaterar sanning
en t i l l vi lka praktiska konsekvenser sanningsutsagan får. I anslutning t i l l 
Lathers (1991) uppfattning om vad som berättigar en praktikorienterad forsk
ning, ansluter jag t i l l en pragmatisk uppfattning o m att en t i l lämpning och 
fö rmåga att u t föra handlingar också rättfärdigar kunskapen som en sanning. 
Denna sanning betraktas dock som lokal, tillfällig, social, kulturel l och histo
riskt kontextuell. 

I en ansats där teori och praktik bhr meningsskapande menar Lather att en 
f r igörande forskning lika mycket ska generera empiriskt grundade teorier som 
att uppmuntra självreflektion och djupare förståelse. Det innebär att man an
vände r teorin som en inramning, och där det finns en ömsesidig relation 
mellan teori och data. Teor in och teorins begrepp bl i r på så sätt en slags 
"verktygslåda" som tillhandahåller användbara begrepp. En teori får inte b l i 
en container som man häller all data i , utan den måste vara en inramning där 
data tillåts generera förslag på ett dialektiskt sätt. Teor in används alltför ofta 
för att skydda oss från världens komplexitet (Lather, 1991). Liknande tankar 
har även Foucault (1980) som anser att teorin inte skall vara universell och 
systematisk i syfte att "hålla allting på plats". För m i n egen studie har det här 
tänkandet k r ing metod inneburit att jag bl ivi t uppmärksam på hur mycket jag 
själv påverkat vad jag studerat, dvs vilka data jag samlat in , hur m i n egen för-
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förståelse och förgivet tagande styrt, och vad i dessa data som jag särskilt tagit 
fram och beskrivit och analyserat. 

Intervjuer och observationer formar och formas av 
deltagarna 

Bateson (1995) menade att vetenskapen aldrig undersöker och bevisar nå 
gonting utan istället är ett sätt att ge meningsfullhet åt våra uppfattningar. För 
att undersöka hur pedagogerna försöker forma en verksamhet tillsammans 
valde jag att intervjua pedagogerna för att de själva skulle berät ta o m sitt ar
bete. M e n intervjun som metod är inte helt enkel och inte heller oproblema
tisk. Kvale (1997) anser att intervju närmast kan betraktas som ett hantverk 
och även kan anses vara besläktad med konst, eller t i l l och med kan b l i en 
konst " o m den bedrivs vä l" . Detta förutsät ter att man undviker att i förväg 
göra upp alltför bestämda regler hur den ska genomföras . Han talar o m hant
verk, eftersom intervjusituationen enligt honom kan skapa rika möj l ighe te r 
för intervjuaren att både utveckla insikt, kunskap och in tu i t ion . A t t inta en 
öppenhe t och flexibilitet in för en intervju ställer således stora krav på inter
vjuarens kompetens och förberedelser. 

N ä r jag g e n o m f ö r d e de första intervjuerna var jag inställd på att försöka 
påverka så lite som möjl igt vad pedagogerna pratade om, genom att jag själv 
skulle tala så lite som möjl igt . Jag försökte bara att humma med eller nicka t i l l 
det som pedagogerna b e r ä t t a d e . De t här u p p t ä c k t e jag blev en b å d e 
"onaturlig" och konstlad intervjusituation. Shotter (1993) menar att samtalet 
konstituerar både oss själva och våra världar och är ett ofta förbisett samman
hang i vilket, enligt Shotter, "våra l iv rotar sig". Jag förstod ganska snart att 
o m jag skulle fa reda på hur pedagogemas l iv "rotade sig" f ick jag nog också 
delta mera aktivt i samtalen. Det går ändå inte att förneka eller bortse ifrån att 
forskningsintervjun inte är ett samtal mellan två jämställda parter. I n å g o n 
bemärkelse är det ändå jag som forskare som definierar och kontrollerar situ
ationen (Kvale, 1997). D ä r f ö r finns det också en maktasymmetri i det så kal
lade professionella samtalet. Detta gav en del pedagoger uttryck för nä r de i 
slutet av intervjuerna frågade, om de ändå inte hade pratat alldeles för myck
et. De var tveksamma t i l l , och ville på något sätt försäkra sig om, att de hade 
tagit upp och pratat om sådant som just jag ville att de skulle tala om. M å n g a 
gånger berät tade jag också att de faktiskt hade berör t alla f r ågeområden som 
jag hade noterat. 

Det finns också en fara med intervjuer som innebär att "experten" eller 
forskaren lägger beslag på meningen från intervjupersonens livsvärld (Kvale, 
1997). Pedagogerna kunde ibland under intervjuerna i anslutning t i l l n å g o n 
t ing de berät tade ge en kommentar som, " D u vet va" eller " D u förstår vad 
j ag menar". Det här var någon t ing som jag i bö r j an var följsam t i l l och 
"förs tod välvilligt". M e n j u säkrare jag blev som intervjuare desto oftare för 
sökte jag undvika denna "välvil l ighet" genom att ställa fler frågor som " H u r 
menar du?", "Kan du förklara dej så jag förstår?". 
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Gruppintervjuerna som genomfördes motsvarar ett begrepp som kallas fokus
grupper (Kvale, 1997). Wibeck (2000) menar dock att alla gruppintervjuer 
inte kan betraktas som fokusgrupper och anser därför att det behövs en tydlig 
distinktion fö r att dessa inte ska b l i betraktade som ett universalmedel som 
kan fungera överallt. Denna distinktion där hon grundar sig på Morgans def i 
n i t ion av fokusgrupper, innebär att det är en forskningsteknik för att samla in 
data. Det innebär också att det handlar o m att samla in data genom grupp
medlemmarnas interaktion och att ämne t är någont ing som bestäms av fors
karen. Intervjuerna bidrar således t i l l en mel lanmänskl ig dynamik och ett 
samspel som så s m å n i n g o m leder f ram t i l l informanternas berättelser. Enligt 
Wibeck (2000) kan fokusgrupper användas för att, som i det här fallet dels 
studera pedagogernas uppfattningar och erfarenheter och själva interaktionen. 
Genom att studera interaktionen menar Wibeck att strategier för konsensus 
eller konflikter tydliggörs men också de processer som leder t i l l att olika me
ningssammanhang konstrueras. Morgan (1997) j ä m f ö r deltagande observatio
ner och fokusgrupper och menar att fokusgrupperna mera kan betraktas som 
en icke naturhg grupp eftersom forskaren både skapar denna grupp och på
verkar interaktionen genom att försöka koncentrera gruppen på vad som är 
fokus för samtalen. Han menar samtidigt att en påverkan f rån forskaren i lika 
h ö g grad f ö r e k o m m e r v i d enskilda intervjuer och är dä r fö r oundvikl ig. I 
denna studie skapade inte jag som forskare dessa grupper utan grupperna blev 
"naturliga" utifrån att de bildade ett arbetslag. 

Svårigheterna som jag upplevde v i d gruppintervjuerna var dock att just 
kunna följa upp vad någon pedagog pratade om eller mina egna följdfrågor. 
Svårigheten var också att som intervjuare kunna vara lyhörd för hur alla del
tog i samtalen och att låta b l i att ingripa när inte alla yttrade sig. Samtidigt 
ville jag som intervjuare ibland även höra allas åsikt omkr ing ett gemensamt 
in t resseområde och valde därför att ställa direkta f rågor t i l l n å g o n pedagog 
som inte hade yttrat sig. Ett litet aber uppstod dock v id en av gruppintervju
erna under det andra året. Eftersom denna studie har sin upprinnelse i ett u t 
värder ingsuppdrag, visade det sig att även en speciallärare och en timlärare 
uppmanats av rektor att delta v id gruppintervjun i ett av arbetslagen. Detta 
har självfallet påverkat utfallet av denna gruppintervju, vilket är ofrånkomligt . 
M i n strategi som intervjuare var dock att försöka uppmärksamma och ge ar
betslagets pedagoger ett större talutrymme än de övriga två. Jag försökte där
fö r u t i f rån mina f r å g e o m r å d e n rikta u p p m ä r k s a m h e t e n på hur arbetslaget 
hade tänkt o m sitt arbete det första året, hur dessa tankar hade utvecklats u n 
der det andra året och varför deras arbete tagit en sådan riktning som det 
gjort. 

Morgan (1997) varnar också för att intervjuaren kan mista kontrollen över 
intervjusituationen och att det kan b l i svårigheter v id analysen då åsikter ge
nomkorsar varandra. Han menar också att man måste försöka finna en balans 
mellan, som han uttrycker det "analysnivåerna", vilka innebä r att individen 
betraktas som en enhet och gruppen som en annan enhet. Han menar också 
att det ligger en fara i att endast använda individen som en enhet för analysen. 
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Gergen (1999) menar att allt v i säger "lånar" v i från kulturens sätt att tala och 
skriva och där ett meningsfullt språk kräver en social koordination. Det finns 
ingenting, menar han som v i kallar språk som föds i n n a n f ö r människan . 
Känslan av visshet, att veta någont ing är istället en process ut i från en gemen
sam relation. Det finns inte ett yttrande, eller någont ing som någon säger som 
inte är innesluten i en relation. Det är i relationen som det man säger får en 
mening (Gergen, 1994, 1999). Där för ersätter han också Descartes utsaga " I 
think therefore I am" med "We relate, therefore I am" (Gergen, 1999, s. 
221). 

Gruppintervjuerna blev därför i relation t i l l det teoretiska perspektivet inte 
bara en källa fö r att få tillgång t i l l att studera pedagogernas verklighet, utan 
också en källa fö r att studera pedagogernas föreställningar o m deras interak
t ion. Wibeck (2000) och Gergen (1994) uttrycker det som ett " t änkande 
samhälle" i miniatyr eller ett sätt att studera resultatet av mikrosociala koordi 
nationer. 

Samspelet mellan teori och empiri bidrog t i l l "vad som visade sig", det 
blev också möjl igt att betrakta varje arbetslag enskilt fö r analys och resultat
beskrivning. Merr iam (1998) använder sig av begreppet fallstudie och menar 
att dessa är "skräddarsydda" när man v i l l beskriva och få en förståelse för den 
dynamik som ligger bakom exempelvis ett program som man v i l l genomföra 
eller vad Merr iam kallar fö r "pedagogiska innovationer". D e n här studien 
kanske kan anses studera just en "pedagogisk innovat ion" , eftersom det 
handlar o m en statlig intention att genom samverkan mellan olika yrkesgrup
per, möjl iggöra för sexåringarna att delta i en verksamhet i skolan. 

Vad gäller observationer menar Spradley (1980) att det finns tre olika slags 
observationer som kan liknas v id en tratt, där den beskrivande observationen 
utgör en bred tratt som v i l l försöka fånga så mycket som möj l ig t av det som 
försigår. Däre f te r finns det som Spradley kallar fokuserade observationer, där 
blir tratten smalare eftersom du vet vad du är ute efter i dina observationer. 
Slutligen finns selektiva observationer med den smalaste tratten. För att för 
söka fånga så mycket som möjl igt valde jag att genomföra beskrivande obser
vationer. Enligt Merr iam (1998) b ö r fokus för observationerna få utvecklas 
efterhand och även t i l l och med ändras under forskningens gång. N ä r jag 
skulle bes tämma mig för hur och vad jag skulle observera studerade jag även 
Arnqvist (1995) som också delvis inspirerats av Kärrbys (1986) undersökning . 
Det resulterade i att jag så småningom gjorde upp ett observationsschema där 
jag skulle strecka för hur ofta det förekom vuxenstyrda aktiviteter och hur 
ofta bamen valde aktiviteter själva och hur många barn som ingick i dessa 
gruppkonstellationer. Jag ämnade också notera hur lyhörda pedagogerna var 
för barnens signaler och o m bamen fick utvecklas i sin egen takt. Dessa ob
servationer var också tänkta att ingå u töver den beskrivande observationen. 
Jag var dock tveksam t i l l att genomföra observationerna på det sätt som jag 
planerat. Jag upplevde sättet att just strecka av, som så "kl iniskt" och att det 
inte gav någon helhet. Den tveksamhet som jag kände inför detta sätt att ob
servera övergav jag också ganska snart när jag varit ute och observerat ett tag. 
Istället koncentrerade jag mig på att genomföra beskrivande observationer. 
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Shotter (1998) anser att det är den vetenskapliga psykologiska disciplinen som 
lärt oss att betrakta omgivningen objektivt. N ä r denna studie påbörjades var 
jag också innesluten i detta objekt ivi tets tänkande, att vetenskapen skulle för 
hålla sig så objektiv som möjl igt . Det var också någon t ing som jag tidigt f ick 
lära mig i m i n yrkesutbildning, att observationerna som skulle genomföras på 
barnen endast skulle beskriva vad barnet gjorde eller sade. Egna tolkningar 
och kommentarer f ick skrivas v i d sidan om, efter det att observationen var 
g e n o m f ö r d . Det här tänkandet påverkade hur jag i denna studie genomfö rde 
observationerna. Efter dagens slut renskrev jag mina anteckningar och fyllde 
ut med förtydl iganden för att få en helhet t i l l det jag skrivit. Det här utgjorde 
däref ter mi t t " råmater ia l" som jag utgick ifrån och däref ter skrev egna k o m 
mentarer och tolkningar t i l l . 

Merr iam (1998) refererar t i l l Patton, och menar att det finns ett ömsesidigt 
beroende mellan observa tören och dem som observeras vilket innebär att 
detta samspel påverkar såväl forskaren som de beforskade. A t t m i n närvaro 
skulle påverka pedagogerna var jag ganska över tygad o m redan innan jag 
bö r j ade observera. M e n jag förvånades ändå över hur pass opåverkade de sa 
sig vara av m i n närvaro. Jag hade under större delen av dagen mi t t anteck
ningsblock i handen och skrev en stor del av skoldagen. Jag frågade också 
pedagogerna hur de upplevde situationen. Många av pedagogerna menade att 
de inte tänkte på att jag var med och sa också att de t i l l och med "g lömde 
bort och såg mig inte". M e n självklart var det en eller ett par som gav uttryck 
fö r att de påverkades av m i n närvaro. M e n det var också någont ing v i kunde 
prata om. Det var framförall t en pedagog som gärna uppmanade barnen att 
komma t i l l mig för att visa något de gjort eller be o m hjälp. Jag kände att hon 
"tvingade" in ett deltagande som jag själv inte riktigt hade kontrol l över. Det 
här handlade kanske t i l l viss del o m m i n egen osäkerhet som observatör men 
också att jag kände att "tratten", som Spradley (1980) talar om, därmed smal
nade av för mycket. Det här pratade v i också o m nästa dag och jag förklarade 
fö r henne att jag gärna kunde vara med och delta, men förklarade också var
för jag gärna själv ville välja tillfälle när och hur detta skulle ske. 

Mer r i am (1998) säger också att det här samspelet mellan observatör och 
dem som observeras kan leda t i l l att bilden av en situation kan bl i förvrängd. 
Det påståendet skulle jag efter genomförda studier kunna bemöta med ett par 
mot f rågor . Vilka situationer bhr inte " förvrängda" när flera människor upple
ver samma situation? V e m eller vilka ska b e d ö m a o m en situation är fö r 
vrängd och med vilken rätt gör man sig t i l l tolkare av denna sanning i så fall? 
Det här påståendet innesluter, som jag menar ett ontologiskt ställningstagande 
o m att det finns en "sanning" eller "en verkhghet" där u tanför som därmed 
objektivt kan betraktas, vi lket är en uppfattning som jag inte delar. M e n jag 
skulle ändå vilja b e m ö t a Merriams påståenden ut i från mina erfarenheter som 
observatör. 

Eftersom observationerna genomfördes under en sammanhängande period, 
innebar det att när observationerna avslutades på fredagen i ett arbetslag på
bör jades observationerna på måndag i nästa arbetslag. De t samspel som hade 
etablerats i ett arbetslag föl jde så att säga med när jag påbör jade observatio-
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nerna i nästa arbetslag. Jag var med andra ord "färgad av" det arbetslag jag 
hade avslutat hos. A t t det förhölls sig på detta sätt förs tod jag inte förrän se
nare. Det här blev tydligt märkbar t v id ett av dessa "byten" då jag upplevde 
en frustration över att jag inte kunde få någon r ikt ig struktur på hur de arbe
tade och där pedagogerna menade att de inte heller hade f u l l kontrol l på vilka 
barn som var äldre eller yngre. Så s m å n i n g o m förs tod jag att "problemet" 
inte fanns i arbetslaget utan att problemet var jag själv och hur påverkad jag 
var f rån tidigare arbetslag, vilket också bidrog t i l l hur j ag skrev mina egna 
kommentarer efter att observationerna var genomförda . Jag menar att det här 
inte nämnvär t påverkade själva observationerna men dä remot kommentarerna 
och de egna noteringarna som jag v i d den tiden skrev omkr ing arbetslaget. 
O m det är ut ifrån ett sådant perspektiv, som jag ovan beskrivit, som Merriam 
(1998) menar att samspelet mellan deltagare och observa tör kan förvränga 
bilden av en situation, är jag vi l l ig att hålla med honom. 

Vetenskapsteoretiska förhållningssätt 

Föregående resonemang leder slutligen i n på de etiska frågorna. Enligt Qvar-
sell (1999) handlar ofta de etiska f rågorna o m garanti fö r anonymitet. Jag 
uppfattar att Qvarsell menar att det också inkluderar mycket mer, däribland 
en tredje part, barnen. Qvarsell menar att deras mil jö granskas men det är de 
vuxna som man värnar om vad gäller anonymitet och att denna anonymitet 
också kan försvåra att de inblandade far möj l ighe t att b e m ö t a det forskaren 
skriver. Innan den första utvärderingsrapporten (Munkhammar, 1996) delgavs 
ansvariga i kommunen f ick samtliga i arbetslagen ta del av rapporten och ge 
synpunkter på innehållet. Jag träffade även samtliga arbetslag och gick igenom 
resultatet av utvärder ingsrapporten efter att den publicerats. Orsaken t i l l att 
pedagogerna ombads komma med synpunkter på innehål le t innan rapporten 
publicerades var främst att jag som forskare ville försäkra m i g om att jag för
hållit m ig etiskt riktigt t i l l de erfarenheter som de hade delat med sig av t i l l 
mig. Ibland kunde intervjuerna få en mycket personhg karaktär och det före
k o m även att jag uppmanades av pedagogerna att inte skriva om vissa saker 
som framkom v i d intervjuerna. Därför var det också vikt ig t att jag behandla
de det pedagogerna berättade både varsamt och med respekt. 

Steier (1995) menar att etiken måste bh en del av forskningen genom ett 
ansvar som innebär att varje observation och intervju som återges måste göras 
t i l l föremål för reflektion hos forskaren. En sådan reflektion ska enligt Gergen 
& Gergen (1995) rikta sig utåt för att på så sätt u töka vår förståelse och inte 
avslöja något "såsom det är". Vår reflexivitet ska istället avslöja sig själv som 
en "medvetenhet av det igenkännande som v i tillåter oss själva att höra, vad 
vårt subjekt berättar om oss" (Steier, 1995, s.7, m i n översät tning). M e d andra 
ord handlar det o m att bh medveten o m hur v i ser på oss själva och även hur 
v i visar oss för oss själva. Gergen & Gergen (1995) menar att språket inte är 
en karta över vär lden så som den är, utan en social process som konstruerar 
och ger innebörde r i koordinerande samspel. Ref lekt ion är därför ingenting 
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som kan lokaliseras innanför huvudet. Reflexivitet innebär här att vända t i l l 
baka t i l l sina erfarenheter av sig själv och att dessa erfarenheter, som denna 
process grundar sig på, måste förstås som socialt konstruerad. Steier (1995) 
anser att man kan se det här som en cirkulär process i v i lken reflektionen är 
den vägledande relationen som medger denna cirkulation. Denna loop som 
man gör tillbaka på sig själv, kan visa sig som en spiral o m v i tillåter multipla 
perspektiv och därmed också erkänna att samma "jag" kan b l i olika som ett 
resultat av denna process. Det är också så jag skulle vilja beskriva hur jag har 
förhålli t m i g t i l l det empiriska materialet, där denna ref lekt ion ständigt har 
varit närvarande för att på så sätt och så långt som möj l ig t försöka vidga per
spektiven och öka förståelsen för mina etiska överväganden. 

På liknande sätt som diskurser sätter gränser och begränsar pedagogerna i 
sitt t änkande och handlande, förhåller det sig också i n o m vetenskapen. Ve
tenskapen kan därför betraktas som en diskurs som frambringar kunskap ge
n o m bes tämda regler, varför såväl hela forskningsprocessen som forskaren 
själv måste vara så genomskinliga som möjligt (Winther, Jørgensen & Phillips, 
2000), vi lket innebär en reflexivitet hos forskaren som jag ovan beskriver. 
Heyman (1999) menar att den vetenskapliga kunskapen och vardagskunska
pen är "olika slags storheter som inte enkelt kan överföras mellan de två värl
darna - n å g o n slags översättning måste t i l l " (s 176). För att forskaren ska und
gå en "intellektualiserad förvrängning" menar Heyman att en noggrann kon
trol l och analys av hela forskningspraktiken b ö r ske, just för att undvika att 
det uppstår " fe l i översä t tn ingen" . Ett fel som bland annat kan innebära att 
forskaren tar fasta på några regler som styr praktikemas strategier i praktiken 
och som har utvecklats och skapats i en vetenskapHg logik men som prakti
kerna själva inte har utformat. Det här kan innebära att forskaren underlåter 
att ta praktiken på aUvar och kan på så sätt, som en del forskare menar, få 
g rund läggande konsekvenser för samverkan meUan praktiker och forskare 
(Heyman, 1999; Lather, 1991). 

M i n ambit ion med denna studie har inte varit sökandet efter absolut och 
säker sanning. IstäUet har ambitionen varit att denna studie kan bidra med en 
annan bHck på forskningen kr ing samverkan förskola - skola. För att resulta
tet som denna studie frambringar ska vara trovärdig ut i från det jag skuUe vilja 
kaUa för alternativa kunskapsanspråk t i l l den kunskap som redan finns på 
område t , menar Kvale (1997) att en granskning och argumentation b ö r ske 
med avseende på forskarens hantverksskicklighet och t rovärdighet . Jag har 
därmed, i mina försök att göra mi t t avhandhngsskrivande så genomskinligt 
som möj l ig t , också haft för avsikt att ge läsaren möj l ighe t att b e d ö m a min 
hantverksskicklighet och trovärdighet som blivande forskare. 

Jag valde därför att bör ja med att redovisa resultatet i f o r m av en beskriv
ning av hur pedagogerna samverkar i en verksamhet. Tyngdpunkten för den 
analysen utgjordes av vad pedagogerna berät tade under intervjuerna. Analys
underlaget blev, förutom de transkriberade intervjuerna även av att v i d ett 
flertal tillfäUen lyssna igenom hela intervjuerna och samtidigt notera vad som 
f ramträdde i deras försök att forma en samverkan tiUsammans. Däref ter f o k u 
serade jag mera på de transkriberade intervjuerna. Observationerna fanns med 
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som ett komplement för att kunna kontextualisera, skapa ett sammanhang 
och öka m i n förståelse fö r det pedagogerna berät tade. Eftersom det i varje 
arbetslag visade sig finnas företeelser som blev mer f ramträdande , blev rub r i 
kerna i resultatbeskrivningen ett sätt att visa dessa för läsaren. 

M i n teoretiska läsning bidrog t i l l ett Foucaultperspektiv som teoretisk ut
gångspunkt , vi lket utvecklade syftet och därtill blev ett redskap för analys. 
Teor in blev därmed ett analysredskap för att kunna arbeta fram den samman
fattande teoretiska analysen. Syftet med att göra en beskrivning var även att 
göra materialet genomskinligt för att kunna följa och förstå den teoretiska 
analys som därefter följde men också att visa på forskarens utveckling, vi lket 
ledde t i l l ett utvecklat syfte för studien. Ett ytterligare försök att öka studiens 
genomskinhghet var att redovisa längre intervjucitat där även jag som inter
vjuare framtonar i samtalen men också att kunna följa hur pedagogerna i ett 
arbetslag samtalar med varandra omkring ett f rågeområde eller något annat 
som de själva valde att fokusera omkring 

N ä r syftet utvecklas under studiens gång kan detta betraktas och även k r i 
tiskt granskas utifrån minst två aspekter. För det första kan man mena att fors
karens blick inte är så tydligt fokuserad under datainsamlingen. De t kan fö r 
stås som att forskaren där igenom kan undgå att samla i n viktiga och betydel
sefulla data och dä r igenom kan inte resultatet betraktas som trovärdigt eller 
tillförhtligt. För det andra kan man anta att en alltför fokuserad bl ick i studi
ens tidiga skede kan innebära en risk att forskarens blick stänger ute värdefull 
eller betydelsebärande information som man då inte b e d ö m e r vara relevant. 

Jag anser att varken det ena eller det andra kan uteslutas. M e n i all kvalita
t iv forskning, menar jag, kan inte forskaren uteslutas som ett betydelsefullt 
redskap som också bidrar t i l l att konstituera forskningsprocessen. Et t synlig
görande av och en medvetenhet om "våra vägvisare", är därför betydelsefullt. 
Detta för att undvika det som Alerby (1998) uttrycker "en som smyger o m 
kr ing i buskarna, osynlig för vårt medvetande" (s. 154). Jag har därför i mina 
försök att vara så genomskinlig som möjl igt , försökt visa på de "vägvisare" 
som hjälpt mig i den vetenskaphga labyrinten och därmed haft ambitionen att 
göra dessa synliga och medvetna. Ett synliggörande och en medvetenhet o m 
våra "vägvisare" möj l iggör och öppnar upp för att också kunna samtala o m 
kr ing dessa. D ä r m e d lämnar jag forskarens hantverksskicklighet och t rovär
dighet och övergår t i l l att presentera mina "vägvisare" och därefter resultatet i 
sin helhet. 
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T E O R E T I S K A U T G Å N G S P U N K T E R O C H 
A N A L Y S V E R K T Y G 

Ett teoretiskt närmande 

Det m ö t e med skolan som jag i inledningen t i l l denna avhandling beskriver 
samt erfarenheterna från den utvärderingsstudie som jag g e n o m f ö r d e , fanns i 
bakgrunden när jag inledningsvis bör jade fö rd jupa mig i vad som vetenskap
ligt skrivits omkr ing detta område . Den forskningen visade och utgick ifrån 
att beskriva olikheterna som fanns mellan förskollärare, fritidspedagoger och 
lärare. Ut i f rån en beskrivning av dessa olikheter fanns också, så som jag upp
levde det, en outtalad förväntan om att detta skulle skapa en större förståelse 
för olikheterna, som där igenom skulle bidra t i l l och möjl iggöra ett ömsesidigt 
m ö t e . Det var också utifrån ett sådant tänkande som jag inledde denna studie. 
Allteftersom avhandlingsarbetet fortskridit har dessa tankar utvecklats i rela
t ion t i l l de teoretiska läsningar som jag genomfö rde och har dä rmed tagit helt 
andra vägar än jag f rån bör j an kunnat ana. Det innebar att jag också bör jade 
ifrågasätta och kritiskt granska min egen yrkesutveckhng och den förskoletra
d i t ion som jag själv bar på och de självklarheter och förgivet tagna sanningar 
som den vilade på. M e d andra ord, jag var j u själv inskriven i förskolediskur
sen och den utvecklingspsykologiska diskursen när jag bör jade m i n forskarut
bi ldning och inledde m i n studie, vilket har inneburit att jag under m i n ut 
bi ldning har utvecklat ett alltmer kritiskt förhållningssätt t i l l mig själv och den 
diskurs som jag var /ä r inskriven i . Det innebar bland annat att jag fick syn på 
en del begrepp som jag själv använde i mina frågeställningar t i l l pedagogerna, 
och som då av mig betraktades som ett vedertaget sätt att se och tänka o m 
kr ing barn. 

I ett avhandlingsskrivande är det också vanligt att skriva och även argu
mentera för och emot sina teoretiska överväganden och de val som man slut
ligen gör samt att dessutom argumentera för och beskriva hur analysen av 
arbetet genomför t s . T id ig t under forskarutbildningen var det några av mina 
doktorandkollegor (Alerby, 1998; Hörnqvis t , 1999; Öhr l ing , 2000) som i n 
tresserade sig för den fenomenologiska livsvärldsansatsen. U t i f r ån de diskus
sioner som fördes med mina doktorandkollegor och den litteratur jag läste, 
delade jag också den fenomenologiska uppfattningen som förenar kropp och 
själ i ett in t imt sammanflä tande. At t beskriva hur vär lden erfars av m ä n n i 
skorna själva (van Manen, 1990), innebär att det inte finns ett enda sätt att 
betrakta vär lden och verkligheten, var och är en uppfattning som jag delar 
med fenomenologin. 

N ä r jag så smån ingom bör jade närma m i g m i n empiri , gav pedagogerna 
där uttryck för att de upplevde auktoritet, gränssättningar och regleringar som 
någon t ing de själva inte hade kontrol l över . Pedagogerna gav också uttryck 
fö r att de upplevde sig styrda, vilket påverkade dem i en riktning som de 
många gånger inte själva förs tod och inte heller hade n å g o n förklar ing t i l l . 
Det var också i detta ömsesidiga m ö t e med empirin som jag bö r j ade ana att 
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det inte var tillräckligt att beskriva hur världen erfars av dessa pedagoger. Jag 
ville även finna en teori som kunde hjälpa mig att förstå varför pedagogerna 
upplevde sig styrda i en r ik tn ing som de själva inte förs tod och inte heller 
hade kontrol l över . V i d den tidpunkten brottades jag även med ett t änkande 
omkring ramfaktorteorin som en möjl ig väg för analys (Dahllöf, 1967, 1971; 
Lundgren, 1977). Så s m å n i n g o m f ick jag under en doktorandkurs bekanta 
mig med Foucaults och Bourdieus texter, där det f ramföral l t var Foucault 
som väckte mi t t intresse och nyfikenhet. Det var hans sätt att förhålla sig t i l l 
makt som utmanade mi t t t änkande och också öppnade för ett annat sätt att 
tänka kr ing makt och kunskap. Detta kunde i sin tur bidra t i l l en möj l ig väg 
t i l l förändring och utveckhng, vilket också funnits med hela tiden. 

Det jag från b ö r j a n tog fasta på hos Foucault var hans syn på hur makten 
existerar i de mänskliga relationerna där makten både omger männ i skorna 
och sprids genom dem. Insikten om att v i själva är med och u tövar makt 
samtidigt som v i är fö remål för maktens u tövning , bidrog t i l l att vidga per
spektivet. Den tidigare forskningen konstaterade många gånger, att skolans 
tradition blev dominerade över förskolan (Fredriksson, 1993; Haug, 1992 
Johansson & Jancke, 1995). Det här, menar jag, kunde förstås och uttryckas i 
f o r m av att förskolan och förskollärarna betraktades som "of fe r" fö r skolans 
och läramas starka hegemoni. Istället för att betrakta förskollärarna som offer, 
e rb jöd Foucaults maktperspektiv mö jhghe t att vidga blicken t i l l att studera 
den mak tu tövn ing som skedde mellan pedagogerna oavsett yrkesti l lhörighet . 
Foucault f ick m i g att förstå vikten av att öppna upp fö r ett t änkande o m att 
synhggöra de diskurser som pedagogerna är inskrivna i och synliggöra de för 
givet tagna uppfattningar som handlingar, argumentationsformer och prakti
ker vilar på. Foucaults perspektiv utvecklade därmed mi t t t änkande som b i 
drog t i l l en fö rd jupn ing av mi t t syfte och mina problemställningar. 

Pedagogerna i denna studie talade om barnen som " s e x å r i n g e n " eller 
"s juår ingen". De talade också o m mogna eller omogna barn. A t t v i uppfattar 
bam och barns behov som något naturhgt och universellt, påverkar också hur 
v i diskuterar o m barn, hur de tas omhand och vilka behov de antas ha. I 
Dahlberg & Lenz Taguchis (1994) analys, ut ifrån ett Foucaultperspektiv, av 
vad som varit u tmärkande fö r hur barnet har konstruerats i den svenska för 
skolan och skolan, påvisar de två sociala konstmktioner, "barnet som natur" 
och "barnet som kul tur-och kunskapsåterskapare". Dessa konstruktioner blev 
en ingång och ett redskap som indirekt även bidrog t i l l att kunna förstå peda
gogernas sätt att förhålla sig t i l l kunskap och lärande och som självklara och 
förgivet tagna. Vidare visade Burman (1994), Cannella (1997) och Walkerd i -
ne (1995) i sina analyser, även dessa utifrån ett Foucaultperspektiv, hur barnet 
konstruerats i den vetenskapliga diskursen och utvecklingspsykologin och 
dä rmed b l iv i t betraktade som biologiskt och psykologiskt bes tämda. Detta 
tänkande blev d ä r m e d i n g å n g e n t i l l att också betrakta uppfattningen o m 
verkligheten som sociala konstmktioner (Berger & Luckman, 1979; Gergen 
& Gergen , 1995). 

O m verkligheten och kunskapen är sociala konstmktioner, en produkt av 
historiskt och kulturell t specifika föreställningar som får en i nnebörd och be-
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tydelse i den mellanmänskliga relationen, innebär det således att dessa är fö r 
änderliga. O m dessa betydelser är föränderl iga, i nnebä r det vidare att när 
dessa förändras, så förändras också subjektet och omvär lden och v i får andra 
möj l ighe ter att tänka och handla. I en given värld förbl i r dä remot de flesta 
betydelser rät t fasta och där även subjektet har begränsade mö jhghe te r att la
borera med betydelser. Det här sättet att betrakta verkligheten innebär då att 
ställa sig f rågor o m vad ett bam är, vad ett bam kan vara eller bö r vara. På 
samma sätt kan frågor ställas om vad en lärare eller förskollärare är, kan vara 
eller bör vara och vad som konstituerar ett bam, en förskollärare eller en lä
rare. M a n u p p h ä v e r självklarheter och ställer sig ö p p e n för att "det kunde 
vara annorlunda". D ä r m e d kan en möj l ighe t öppnas för en förändr ing efter
som det omedvetna, tysta och självklara blir medvetet och synliggjort och 
därmed m ö j h g för diskussion och kritisk granskning. Enligt Foucault är v i alla 
som individer inneslutna i ett system av kategorier där v i både lever och ver
kar samt bildas och utbildas. Dessa kategorier är förgivet tagna, vilket v i sällan 
funderar över . A n mindre funderar v i över humvida andra kategorier skulle 
kunna råda i andra sammanhang (Heyman, 1999). 

Sammantaget blev alltså Foucault en betydelsefull inspirationskälla. Redan i 
beskrivningen av empirin bör jade motsät tningar mellan traditionerna att syn-
liggöras. De teoretiska u t g å n g s p u n k t e r n a u t i f r ån ett Foucaultperspektiv 
hjälpte m i g att förstå dessa motsä t tn ingar och fö rd jupade dä rmed mi t t syfte 
och blev på samma gång också ett redskap för denna analys. Det blev möjligt 
att synliggöra vad Foucault b e n ä m n e r diskurser som v i är inskrivna i och 
skriver i n oss själva i . Denna teori gav m i g ett perspektiv som kunde hjälpa 
mig att förstå och därmed också hitta en möj l ig väg att bidra t i l l att fö ränd
ring och utveckling sker istället för att enbart konstatera. Jag v i l l dock under
stryka att jag använder Foucault som inspirationskälla och gör inte anspråk på 
att i denna avhandling använda Foucaults teori, vi lket skulle kräva en långt 
mer omfattande djupläsning av denna franska filosof. D ä r m e d övergår jag nu 
t i l l att beskriva Foucaults tänkande och hur jag använt det, som inspirations
källa. 

Makten, ett perspektiv hur vi människor styr och blir 
styrda 

För att använda Foucaults begrepp, så menar han alltså att v i alla är inskrivna i 
en diskurs som påverkar hur v i tänker och talar o m makt och hur v i uppfattar 
att makt utövas . Foucault har på så sätt utmanat hur v i vanligtvis tänker och 
uppfattar vad makt är för någonting. Det här har inneburit att jag själv har fatt 
göra en tankevända för att kunna förhålla mig t i l l Foucaults maktbegrepp och 
ta i n ett annat perspektiv på makt och hur den arbetar. En vanlig föreställ
ning om makt är ofta kopplad t i l l juridiska och moralfilosofiska uppfattningar, 
att makten har en slags dömande funk t ion och sätter gränser för den mänskl i
ga friheten (Hultqvist & Petersson, 1995). V i talar o m ekonomisk makt och 
o m grupper eller aktörer som äger och besitter makt för att f rämja egna i n -
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tressen. V i använder oss av begrepp som maktmissbruk, maktfullkomlighet 
som om makt är något som man besitter. 

Foucault (1980) menar dock att makten inte går att identifiera eller lokali
sera och finns därför inte i substantiverad mening. A t t analysera makten ut
ifrån att den är lokaliserad t i l l eller emanerar från någon given punkt är enligt 
Foucault d ö m t att misslyckas. Istället bö r man ställa sig frågan hur makt ut
övas. Makten sätter upp spelregler och bestämda gränser fö r vad som skall ske 
och är resultatet av sammanfallande relationer mellan ohka omständigheter . 
Enligt Foucault är makt något som existerar i relationer mellan människor i 
deras verksamhet samt i och när den uttrycks i handlingar. D e n är decentre-
rad, lokal, överallt närvarande och cirkulerar ständigt i dessa relationer. Fou
cault talar o m makten som ett "nät av ständigt spända, ständigt aktiva relatio
ner, snarare än ett pr ivi legium som man skulle kunna inneha" (Foucault, 
1987, s. 36). Det innebär att makt handlar inte o m ett kontrakt som kan 
överlåtas eller innehas. Det handlar snarare o m en ständig kamp. Mots tåndet 
är därför en del av makten och står inte i ett yttre förhållande t i l l makt. 

in the relations of power, there is necessarily the possibility of resistance for i f there 
were no possibility of resistance... there would be no relations of power (Foucault, 
1984/94, s. 12). 

At t gestalta och resa motstånd mot ohka former av makt kan betraktas som en 
bö r j an t i l l att analysera makten. Foucault talar om att använda mots tånde t 
som en slags kemisk katalysator för att analysera detta täta nätverk och system 
av maktrelationer (Foucault, 1982). Makt är således n å g o n t i n g som utövas 
snarare än någont ing man besitter. Maktens mekanismer når, enligt Foucault 
in t i l l människans minsta f rö och träder på så sätt i n i människans handlingar, 
attityder, språkbruk, lärandeprocesser och vardagsliv. 

In thinking of the mechanisms of power, I am thinking rather of its capillary form of 
existence, the point where power reaches into the very grain of individuals, touches 
their bodies and inserts itself into their actions and attitudes, their discourses, lear
ning processes and everyday lives (Foucault, 1980, s 39). 

Eftersom makten lägger beslag på individemas "kroppar" menar Foucault att 
människan såväl är med och sprider makt som stödjer sig på makt för att på så 
sätt själva kunna ta spjärn mot det grepp den har. Denna makt tillämpas inte 
utan vidare, som ett tvång eller förbud, gentemot dem som inte har den, utan 
"den omger dem, den sprids genom dem, den stöder sig på dem, liksom de 
själva i sin kamp mot makten i sin tur tar spjärn mot de grepp den har om 
dem" (Foucault, 1987, s 36-37). 

M e d andra ord är v i själva med och utövar makt och blir samtidigt föremål 
för maktens u tövn ing . Makten är positiv och produktiv eftersom den kon
stituerar världen för den som utsätts för den. Den skapar och producerar, utan 
att aktörerna är medvetna o m det, bestämda m ö j h g h e t e r och lösningar, ett 
slags handhngsutrymme och samtidigt produceras identiteter hos de involve
rade aktörerna. 
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Foucault använder sig av begreppet diskurs. Ett vanligt sätt att förstå och ge 
begreppet dess i n n e b ö r d är att betrakta diskurs som hela den praktik som 
frambringar en viss typ av skrivna och yttrade fraser. Foucault ser språket som 
tomma former och menar att det är först när människan genom att använda 
det för egna avsikter och för att skapa mening i sin omvär ld , som språket 
också får en innebörd (Foucault, 1993). I enlighet med detta kan v i tala om 
en skoldiskurs och en förskolediskurs som påverkar hur v i talar, tänker och 
handlar. I skolans diskurs används begrepp som elev, lärare, undervisning och 
fostran. I förskolediskursen används begrepp som barn, pedagog, verksamhet 
och omsorg. T i l l grund för diskursen ligger vad Foucault (1972) kallar dis-
kursiva formationer. N ä r förskolläraren talar o m eller läser i tidskrifter och 
böcker o m sin praktik används ohka termer, sätt att klassificera och skapa d i 
stinktioner mellan begrepp när man uttrycker sig o m förskolepedagogik. På 
samma sätt förhål ler det sig för läraren när hon/han talar eller läser böcker 
och tidskrifter som behandlar skolans pedagogik. Det finns vissa koder eller 
regler för vad och hur man talar om förskolepedagogik eller skolans pedago
gik och vad som kan göras möjl igt . Dessa diskurser konstituerar på så sätt 
också de objekt den talar o m (Foucault 1972) och bhr sedan förkroppsligat. 
Diskurserna konstituerar således vad ett barn i förskolan är, kan vara och bör 
vara och vad pedagogik och omsorg innebär samt vad en förskollärare är och 
bö r kunna. Vidare konstituerar diskurserna vad en elev i skolan är, kan vara 
och bö r vara och vad undervisning är samt vad en lärare är och vad en lärare 
bör kunna. 

Det ovannämnda visar att det inte endast finns en, utan flera diskurser som 
samtidigt opererar på olika nivåer. Diskurserna måste enligt Foucault be
handlas som åtskilda praktiker som korsar och ibland närmar sig varandra, 
men också lika ofta är ovetande om och/eller utesluter varandra. Det finns 
också nivåskillnader mellan diskurserna. Diskurser är således varken stabila, 
konstanta eller absoluta utan förändras över tiden och under en given epok 
och de kan anta från varandra avvikande former (Foucault, 1993). Vad en 
lärare eller en barnträdgårdslärarinna under tidiga 1900-talet var, är inte det
samma som vad v i idag menar med en lärare och förskollärare. 

Foucault (1972) talar o m att v i måste frigöra oss f rån ett antal begrepp som 
han menar är varianter på en slags kontinuiteter. Han n ä m n e r bland annat 
begrepp som tradition och utveckling. Tradi t ion ger en speciell tidsstatus åt 
ett antal företeelser, så att v i tänker om historiens splittring i f o r m av likheter. 
På samma sätt menar han att utveckhng är ett begrepp som gör det möjligt att 
gruppera spridda händelser och knyta dem t i l l en samlande princip med stän
dig korrelation t i l l just utveckling. Vad Foucault vänder sig emot är att dessa 
begrepp bidrar t i l l förutfattade kontinuiteter och synteser, som tillerkänns en 
självklar giltighet. D ä r m e d utövar de en slags makt och o m ö j h g g ö r på så sätt 
ett tänkande o m att det kunde vara annorlunda. I stället ska dessa självklarhe
ter ruskas o m för att enligt Foucault visa sig vara "en konstruktion vars regler 
det gäller att ha reda på och vars berätt igande det gäller att kontrollera; avgöra 
på vilka vi l lkor och för vilka analyser en del av dem är grundade..."( Fouca
ult, 1972, s. 32). 
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Enligt Foucault (1987) förutsätter makt och vetande varandra eftersom mak
ten producerar vetande. Genom att vetenskapen "ordnar" världen åt oss be
gränsas också vårt tankesätt. Vetenskapen såsom naturvetenskapen, psykolo
gin och pedagogiken förser oss med gränser för hur v i indelar och kategori
serar, vilket också begränsar vårt tänkande och utövar på så sätt en slags makt. 
Olika kunskapsformer fungerar disciplinerande genom att ange vad som är 
normalt, naturligt, sant eller avvikande och betraktas dä rmed som förgivet 
tagna sanningar. Individen (subjektet) konstitueras genom dess sociala och 
historiska erfarenheter, där dessa förgivet tagna sanningar opererar och bidrar 
t i l l att skapa en självuppfattning och en identitet. Diskursen konstituerar på så 
sätt också kunskap. M e d kunskap menar Foucault, vad som blir möj l iggjor t . 
Vad är möjhg t att tänka och vilka gränser sätts upp? Vilka pedagogiska strate
gier görs möjhga för att realisera undervisningen i skolan eller verksamheten i 
förskolan? Vi lka tankar blir möj l iga att tänka? V i är således enlig Foucault 
både styrda av dominerande diskurser men v i styr också oss själva genom 
dessa diskurser. 

O m v i ser skolan och förskolan u t i f rån ett institutionellt perspektiv skulle 
man enligt Foucault kunna säga att institutioner som skola och förskola kan 
tjänstgöra som stöd och distribution av makt. M e d andra ord til lhandahåller 
institutionen såväl "krokar" att hänga upp makten på som "vatten" där mak
ten kan simma och cirkulera i . Institutionen bistår med att ge läraren och 
förskol lä ra ren deras legi t imi te t och t i l lhandahål ler "vat ten" som dessa 
"förgivet tagna sanningar" kan cirkulera i . Institutionen i sig kan därför inte 
betraktas som något med mänskliga egenskaper och skapare av makt. A t t an
vända uttryck som "att det sitter i väggarna", kan leda tanken t i l l att betrakta 
institutionen som den som utövar makt, vi lket i sin tur kan leda t i l l att en 
förändr ing betraktas som en omöjl ighet . Foucault talar dock o m att den vilja 
t i l l sanning som vilar på institutionell stöd och institutionell distribution har 
en tendens att u töva en slags press på och tvingande makt över andra diskur
ser. De har en tendens att b l i en slags dominerande diskurser. Genom att ex
empelvis skolorna in för tidsrytmer, obligatoriska arbetsuppgifter och regel
bundet å t e rkommande för lopp t jänstgör detta enligt Foucault (1987) som en 
mak tu tövn ing och disciplinering av människorna . Dessa kontinuiteter u tövar 
makt och betraktas inte som problematiska, istället tillerkänns de en självklar 
giltighet. Foucault (1972) menar därför att alla dessa självklarheter, forgivet 
tagna sanningar och kontinuiteter tillfälligt måste upphävas. Det b e h ö v e r inte 
underkännas men bara genom att v i upphäver dem framträder ett antal regler 
som bidrar t i l l att lossa det starka grepp, som Foucault kallar den diskursiva 
praktiken, i v i lken förskolläraren, fritidspedagogen och läraren opererar i . 
Diskursen etablerar gränser för vad som bhr m ö j h g t att reflektera över och 
vad som därmed blir otillgängligt för tanken. 
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Hur formas våra föreställningar om barnet? 

V i männ i skor kan sägas vara upptagna av vad som är universellt och som 
d ä r m e d betraktas som n å g o n t i n g naturhgt. V i tillskriver andra männi skor 
egenskaper som v i uppfattar som allmängiltiga och självklara. Barn kan väcka 
tankar hos oss o m vad som är naturligt hos en människa och medfö r att v i 
uppfattar barn och barns behov som något naturhgt och universellt (Norman, 
1996). V i talar o m barn som "sexår ingen" eller "s juår ingen" eller att v i talar 
o m barn som "omogna" eller "mogna"? Genom att v i talar om barnet på 
detta sätt konstituerar v i också en bild av ett barn som v i betraktar på ett spe
ciellt sätt. Varför har v i dessa föreställningar o m barn? Vad är det för under
liggande teorier o m vad ett barn är eller bö r vara som gör att v i uttalar oss om 
barn på detta sätt och också handlar ut i från detta? Genom att utmana den 
vetenskapliga "sanningen" och den al lmänna uppfattningen och ställa oss 
dessa ovanstående f rågor kan det kanske också hjälpa oss och bidra t i l l att 
känna igen andra sätt att tala om dessa frågor. 

Foucault (1987) menar j u att makt och vetande förutsät ter varandra efter
som vetenskapen förser oss med gränser för hur v i indelar och kategoriserar, 
vilket begränsar vårt tänkande och på så sätt u tövar en slags makt. O m v i tän
ker på hur våra föreställningar om hur barnet har konstruerats, finns det fors
kare som har beskrivit det. Bland annat har Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) 
försökt studera de konstruktioner som de ser varit u t m ä r k a n d e för svensk 
skola och svensk förskola. Författarna har fö rd jupa t analysen av traditionsbe
greppet genom ett Foucaultperspektiv och bland annat inspirerats av Haugs 
(1992) studie och representationsproblematiken (Lundgren, 1979; Bernstein 
& Lundgren, 1983). Författarna har analyserat hur förskolan och skolans tra
ditioner ser ut, hur de har uppstått , förändrats, vad som påverkar dem och 
hur de kan utvecklas i framtiden. De har studerat förskolan och skolan ur ett 
socialhistoriskt konstruktionsperspektiv vilket, de menar ger en bi ld av den 
m ä n n i s k o - och kunskapssyn som råder v id varje t id . Det innebär att det sätt 
som v i betraktar och ser på barnet i såväl förskola som skola är en konstruk
t ion av den rådande tidens kultur, sociala förhål landen och även den kunskap 
o m människan som varit gällande. H u r v i ser eller betraktar barnet under en 
viss t id påverkar också hur v i organiserar eller utformar de institutioner som 
barnen ska leva i , som i det här fallet är förskola och skola. U r denna analys 
framträder två sociala konstruktioner av barnet; "barnet som natur" som van
ligtvis finns förankrad i förskolan samt "barnet som kul tur- och kunskapså-
terskapare" som är mer f ramträdande i skolan. Dessa konstruktioner menar de 
far konsekvenser fö r arbetsformer och innehåll i de båda pedagogiska verk
samheterna och även indirekt också för synen på barns lärande och kunska
pande. 

Tidigare uppfostrades och socialiserades barnen i ett nära samspel med för
äldrar och andra vuxna. De lärde sig arbete och hantverk ut i från att imitera 
och identifiera sig med de vuxnas arbete och hv. Dessa kunskaper och färdig
heter reproducerades (återskapades) av de normer och värder ingar som var 
rådande i samhället. Utvecklingen har inneburit att produkt ion och repro-
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duktion har separerats. Skilda samhällsinstitutioner såsom skola och förskola 
har bildats för att allt mer överta fostran och utbildning av nästa generation. 
Dessa institutioner har därmed bl ivi t en förutsät tning för utvecklingen av vårt 
samhälle och socialisationen av våra barn. O m dessa kunskaper inte längre 
reproduceras i ett nära samspel med föräldrarna och i en tydlig och konkret 
situation, hur ska v i då kunna göra vår omvärld förståelig fö r våra barn och 
vad v i l l v i föra vidare t i l l nästa generation? H u r v i ska kunna göra det alltmer 
osynliga synligt igen och det svårgripbara gripbart? Det handlar o m att ta 
ställning t i l l vilka kunskaper och färdigheter v i v i l l överföra t i l l nästa genera
t ion och hur v i då ska organisera dessa, i t e m a o m r å d e n eller ut i f rån ämnes 
områden? Vilka metoder eller arbetssätt ska man välja fö r att erövra dessa 
kunskaper och färdigheter? Det formuleras således en läroplan eller pedago
giskt program som kan hänföras t i l l en formuleringsnivå. På realiseringsnivån, 
ute på skolor, förskolor och fritidshem ska dessa tankar tolkas och därefter 
realiseras och konkretiseras i en praktik. En läroplan handlar, enligt Lundgren 
(1979) om en styrning av en påverkansprocess och att denna styrning också 
kräver kontroll . 

Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) konstaterar att dessa institutioner har 
uppstått ut ifrån samma samhälleliga behov och samhälleliga uppgift . Denna 
samhälleliga uppgift har varit att uppfostra och utbilda de barn som hamnade 
utanför den så kallade naturliga fostran och utbildningssammanhangen, men 
att mandaten för dessa verksamheter har varit skilda f ram t i l l idag. 
I förskola och skola som samhällsinstitution finns tankar, föreställningar och 
normer förkroppsligade i f o r m av traditioner. Dessa handlings- och föreställ
ningsmönster blir så etablerade att de uppfattas som självklara och ouppnåel ig 
för tanken att ifrågasättas. Dessa traditioner förändras och återskapas i och 
med att v i förstår och tolkar vår omvärld annorlunda och ut i från förändringar 
och beslut som genomförs i samhället. De styrande principer som ligger bak
om människors tankar, föreställningar och handlingar när v i brottats med frå
gor o m vad det är för kunskap som ska läras ut och hur detta ska ske, be
nämns som koder eller läroplanskoder. Dessa koder, och traditionerna som de 
verkar i nom är i s tändig rörelse och utveckling vi lket i nnebä r att "gamla" 
koder ligger kvar som avlagringar när "nya" bör jar träda i n . Vissa idéer och 
föreställningar har också en tendens att dominera och styra vissa o m r å d e n i ett 
visst tidsskede sk diskursiva regimer. Dessa diskursiva regimer begränsar vilka 
teorier, begrepp och metoder som kan användas och på så sätt också påverkar 
hur man talar och tänker o m utbildningen i förhållande t i l l människan, barnet 
och samhället. Detta blir därmed också styrande för den direkta verksamheten 
i förskola och skola. 

Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) visar på tre gemensamma utvecklings
linjer som så att säga utgjort diskursiv regim för både skola och förskola. Först 
nämns upplysningen som handlade o m en tro på människans möj l ighe te r att 
behärska naturen och att genom vetenskapen utveckla kulturen och levnads
vil lkoren. En tro på att kunskap skulle frigöra männ i skor och förändra sam
hället. Författarna talar också o m moralen och den inre s jälvkontrol len som 
behandlar förhållandet mellan tvång och frihet och hur dessa balanseras mot 
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varandra. Där det handlade o m en moralisk fostran av samhällsmedborgarna 
(de fattiga barnen) t i l l flit och ordning för att undvika kriminella eller asociala 
vägar för barnen, det uppväxande släktet och därmed också undvika ett sam
hälle i förfall. Det fanns också en stark vuxenstyrning i ljuset av en frihet och 
en inre självkontroll. Barnet skulle få utvecklas f r i t t och genom lek gå t i l l ett 
lärande. Denna fr ihet byggde dock på en stark vuxenkontrol l genom den 
starka moraliska fostran som fanns och var således inte så f r i som den gav sig 
ut fö r att vara. 

D e n andra utvecklingslinjen är gemenskapsbygget eller det svenska f o l k 
hemmet som skapar ett gränsland mellan det privata och offendiga, och där 
staten ses förmedla det objektiva och riktiga livet. Samhällsinsti tutioner som 
skola och barnträdgårdar kan sägas institutionalisera de sociala relationerna. I 
ett gemensamt byggande av samhället i gemensamma samhälhns t i tu t ioner 
blev synen på staten som något som förmedlade det objektiva och rätta o m 
barnet och livet. 

De t vetenskapliggjorda barnet u tgö r den tredje utvecklingslinjen där psy
kologin får stå som vetenskap för att förstå barn och forma den pedagogiska 
praktiken. Vetenskapen skulle i motsats t i l l det moraliska stå för ett objektivt 
och icke värderande sätt för hur samhälls inst i tut ionerna, såsom skola och 
förskola, skulle fungera. Den pedagogiska psykologin med influenser f rån 
U S A m e d f ö r d e att u t b i l d n i n g e n anpassades ef ter en universel l 
"trappstegslikande" utveckl ingsgång där barnet ses u t i f rån ett historisk och 
ickekontextuellt sammanhang. Dahlberg & Lenz Taguchi menar att dessa ut
vecklingslinjer är vanligare förekommande i förskolans utveckling där man 
brottats med frihet kontra styrning, förskolans relation t i l l samhället och fa
mil jen, samt där u tgångspunkten för arbetssätt och innehåll är starkt förankrad 
i barnpsykologin. Utvecklingshnjerna förekommer även i n o m skolan men 
inte i samma omfattning, då skolan har ett tydligare uppdrag som samhällets 
kul tur- och kunskapsåterskapande institution. 

I konstruktionen av "barnet som kul tur - och kunskapsåterskapare" finns 
en ämnescen t re r ing kring konkreta ämneskunskaper som ska läras in , vilka 
vanligtvis har bestämts och delats i n av andra än barnen själva. Det finns en 
syn att skolan ska vara till nytta för samhället med en tydlig framtidsinrikt
ning. Nya ä m n e n t i l lkommer ut i f rån att nya behov f ramträder i samhället. 
Psykologin används för att anpassa ämne t eller stoffet t i l l barnets kunskaps-
och utvecklingsnivå. Ett mer moget bam får svårare uppgifter att lösa än ett 
mindre moget barn. Det handlar o m att återskapa den rådande kulturen och 
kunskapsstoff som anses väsentligt för samhällets produktion och utveckling. I 
denna konstruktion av barnet finns indirekt en kunskapssyn som innebär att 
den vuxne har en kunskap som ska överföras t i l l barnet genom ett f råga
svars-mönster. Bamen förväntas svara på de frågor som läraren ställer, vilket 
gör att läraren har kontrollen och auktoriteten. 

I konstruktionen av "barnet som natur" finns en helhetssyn i strävan att 
förstå omvär lden , där barn ges mö j l i ghe t att se och förstå sammanhang. 
Verksamheten utgår från något som ligger barnet nära för att väcka deras lust 
och intresse. Tyngdpunkten läggs på hela barnet, framföral l t u t i f rån ett per-
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sonlighetsutvecklande perspektiv i en total verksamhet. Integration och kon
tinuitet är ledst järnor i ett samspel mellan pedagogik, vård och omsorg. Bar
net ska f r i t t få uttrycka sin personlighet ut i från sina tankar och känslor. I bar
net finns "allt nedlagt", det handlar bara o m att låta det f r i t t uttryckas och 
bearbetas ut i f rån mognad och utveckling. Värnande t o m barnet som natur, 
o m ett oförstör t barn och helhetssynen kan enligt författarna ses som en mar
kering gentemot skolans ämnesuppdelning, prestationskrav och kunskapsmål. 
Även i denna konstruktion av barnet finns ett slags fråga-svars-mönster, vilket 
främst visar sig v i d samlingar och i sexårsverksamheten. I ett projekt som syf
tade t i l l att utveckla förskollärarnas kompetens för att t i l lämpa ett utveck-
lingspsykologiskt synsätt och arbetssätt, visade sig just detta dilemma. Det 
handlade o m en konf l ik t fö r förskollärarna, mellan å ena sidan att vara den 
som utvecklar barnet i en interaktion som utmanar barnet och å andra sidan 
att lära barn genom att förmedla de "rät ta" svaren. Pramling (1995) menar att 
detta var någon t ing som förskollärarna "brottades oe rhör t med". Aktiviteter
na visar sig även vara mer vuxenstyrda än vad det ges uttryck för. Samlingar
na förmedlar social ordning och visar sig vara en disciplinerande ritual som 
tränar barnen i självbehärskning, underkastelse för att förberedas fö r skolan. 
Det finns en outtalad konf l ik t mellan och å ena sidan de fria aktiviteterna och 
å andra sida ett system för att hålla ordning genom regler (Ehn, 1993; He
denquist, 1987; Haug, 1992; Henckel, 1990; Rubinstein Reich, 1993). 

Dahlberg & Lenz Taguchis (1994) konstmktioner ska betraktas som red
skap för att i den praktiska verksamheten skapa förståelse och kunskap om 
grunden för förestäl lningar och traditioner samt en förståelse fö r förutsät t 
ningar och v i l lkor för den pedagogiska verksamheten. Ut i f rån detta ser man 
det som ful l t m ö j h g t att med det gemensamma idéarvet som grund formulera 
en vision o m en mötesplats, där en gemensam värdegrund för förskolan och 
skolan omfattas av en liknande syn på det lärande barnet, pedagogens rol l och 
det pedagogiska arbetet. Författarna understryker att det inte innebär en ny 
modell eller en pedagogisk metod utan att det handlar o m att inta ett förhåll
ningssätt t i l l bam, lärande och kunskap men också t i l l innehåll och arbetsätt 
samt den värdegrund som ska genomsyra praktiken. 

I visionen o m en möjl ig mötesplats konstruerar författarna ett tredje barn, 
"barnet som ku l tu r - och kunskapsskapare". I synen på "barnet som kultur-
och kunskapsskapare" finns tre bärande idétradi t ioner f rån förskola och skola. 
Det är det klassiska bildningsbegreppet, progressivismen och dialogfilosofin, 
vilka man menar delvis finns kvar som avlagringar på varandra beroende på 
den utvecklingsriktning samhället har tagit. Det klassiska bildningsbegreppet 
bygger på att människan bildar och skapar sig t i l l något som inte är på för
hand givet. Bi ldning handlar här om överblick, helhet och sammanhang som 
alla ska ha ti l lgång t i l l , u t i f rån ett jämlikhetsperspekt iv . Progressivismen ser 
också människan som delaktig i sitt kunskapande som genom aktivitetspeda
gogik och experiment ges erfarenhet av samhället. Männ i skan (eleven) ses 
som helhet; en t änkande , kännande och handlande varelse. Kunskapandet 
handlar o m att människan skapar sig själv och sin omvärld genom att sätta sig 
i relation t i l l andra subjekt (världen), dvs en interaktion genom kommunika-

82 



t ion. Denna kunskapandeprocess kan synliggöras genom dialogfilosofin me
nar man. För att en verklig dialog ska utvecklas i en pedagogisk interaktion 
förutsätts en respekt för den enskildes självkänsla. 

I synen på "barnet som kul tu r - och kunskapsskapare" finns ett r ikt och 
kompetent barn som söker efter utmaningar och upptäckter . Ett nyfiket och 
kreativt barn som är aktivt i sitt kunskapsskapande och är aktiv i sitt skapande 
av sig själv, sin personlighet och sina fö rmågor i ständig interaktion med sin 
omgivning. Författarna talar o m det forskande barnet och den forskande pe
dagogen. Pedagogens rol l i denna kunskapsprocess bhr då att vara en reflek
terande praktiker som fungerar som inspiratör genom att initiera ett arbete 
eller att genom uppmuntran få arbetsprocessen att utvecklas vidare. Det 
handlar o m att vara medresenär , vägledare och handledare, att behärska lyss
nandet och frågandets konst. Vidare gäller det fö r den vuxne att låta sig i n 
spireras av barnens nyfikenhet och frågor, att hålla dem v id l iv och samtidigt 
studera hur barnen söker svaren på sina frågor. I detta utforskande arbetssätt 
är barngruppen en v ik t ig pedagogisk resurs som också förutsätter ett demo
kratiskt förhållningssätt menar Dahlberg och Lenz Taguchi. 

Det ligger också ett oerhör t värde i att inte hamna i ett dualistiskt tänkande 
utan att den fria processen i arbetet skall vara ett b å d e - o c h : "lek och allvar, 
fantasi och logik, tanke och känsla, teori och praktik, struktur och intui t ion, 
kropp och själ" (s 160). Läraren /pedagogen i det här fallet måste arbeta för 
att behärska komplexitet och mångfald, "kunna förena mål och medel; pro
dukt och process; kvalitet och kvantitet; f r ihet och styrning; reproduktion 
och produkt ion" (s 160). A t t vara en reflekterande praktiker handlar om att 
ta vara på och bygga vidare på beprövad erfarenhet vi lket författarna menar 
kan ske genom dokumentation av barns kunskapande. På så sätt kan också 
pedagogerna bidra t i l l att utveckla dessa teorier och b l i delaktiga i produce
randet av ny kunskap. 

N ä r barn och ungdomar kliver i n i förskolan och skolan ska de inte träda 
in i en sluten cirkel av traditioner och institutionaliserad praktik utan dessa 
måste alltid sättas i relation t i l l de samhällsförändringar som sker idag och som 
även sker under morgondagen. 

U t i f r ån liknande tankar har Cannella (1997), Walkerdine (1995) och Bur
man (1994) i enlighet med Foucaults maktteori börja t se bakom teorierna om 
vad ett barn är, kan vara eller b ö r vara, med andra ord, hur v i har konstruerat 
barnet. På så sätt utmanar dessa författare den vetenskapliga "sanningen" och 
de al lmänna uppfattningarna i samspel med det politiska och kulturella, med 
vilka v i uttalar oss om barn. Enligt Walkerdine (1995) och Burman (1994) 
har den utvecklingspsykologiska diskursen tillsammans med en uppsät tn ing 
historiska möjlighetsvillkor och praktiker konstruerat det växande barnet som 
ett objekt . Utvecklingspsykologin har i vetenskapens " t jäns t" möj l iggjor t 
anspråken på sanning, frambringat en klassificering med anspråk på att det i 
varje barn finns en normal u tveckl ingsgång eller utvecklingssekvens, som 
kräver öve rvakn ing av barns utveckling. Denna klassificering och övervak
ning av barnens utveckling har sanktionerats vetenskapligt av pedagogiken. 
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V i kallar den för den barncentrerade pedagogiken (Walkerdine, 1995; Bur

man, 1994). 
Utvecklingspsykologin såsom diskursiv regim "vilar öve r " både skola, för

skola och hem, i vårt sätt att tala o m och reflektera över våra känslor och vårt 
intellekt och hur v i på så sätt konstrueras. Ut t ryck som att vara "mogen fö r " 
eller "inte mogen för" finns såväl i vårt tänkande som handlande och skapar 
dessa praktiker där barnen konstrueras som objekt (Walkerdine 1995). Enligt 
Burman (1994) framställer utvecklingspsykologin en modell där synen på 
barn och barns utveckling ses som kulturblind, enhetlig, fast, linjär, bestämd, 
oberoende av t id, där olikheter endast känns igen som avvikelser. Cannella 
(1997) menar också att i och med att v i i språket använder oss av dikotomier 
som rä t t / fe l , kropp/s jä l , moral/omoral , bidrar dessa t i l l förenklade föreställ
ningar o m hur människan fungerar och på så sätt marginaliserar dem som inte 
passar i kategorierna. A t t utvecklingspsykologin både produceras av och är 
bunden t i l l kulturen är enligt Burman någont ing som fortfarande ä n n u inte 
nämnvär t visar sig i den allmänna uppfattningen i praktiken, men har dock 
fått en viss inverkan i den akademiska psykologin. 

Det finns en självklar uppfattning att alla barn skulle b l i bät tre om bara för 
äldrar och pedagoger förs tod mer av barns utveckling. V i har inte ifrågasatt 
utveckling som ett socialt konstruerat begrepp omsluten av ett historiskt, po
litiskt och kulturellt sammanhang (Cannella, 1997). Det m e d f ö r att v i också 
använder oss av utvecklingens terminologi när v i beskriver andra såväl som 
oss själva som långsamma, avancerade eller mogna. Mognadsbegreppet är en
l igt Cannella en konstruktion av utveckling. Genom vår ständiga kont ro l l 
och övervakning av barnen b e d ö m e r v i dem som mogna eller ännu inte rik
tigt klara. De tillåts att gå i förskola, förskoleklasser eller skola och v i b e d ö m e r 
dem som socialt kompetenta eller i behov av vuxnas ingripande. Cannella 
menar att v i jämställer en frukts mognad i en frukt trädgård med en ung m ä n 
niska, där v i såväl inväntar som avgör när den är fullmogen. V i betraktar bar
net som ännu inte fullständigt och en skugga av sitt framtida jag. A t t betrakta 
barnet som en bhvande ful ländad människa, menar Cannella kanske egentli
gen undanhål ler oss från kunskapen om det barn, som lever med oss här och 
nu och att v i därför bhr framtidsinriktade när v i ser på barnet. 

Det här utgör också en syn på hela mänskligheten, där v i ständigt försöker 
övervinna det v i ännu inte lärt oss eller avancera ytterligare. Männ i skan be
traktas som framåtskridande från ett stadium t i l l ett annat, ständigt växande 
och lärande. Detta fokus på kontinuerHg progression kan bidra tül att v i ald
rig blir riktigt nöjda. Det kanske också är ut i f rån den kontexten v i kan förstå 
lärarens reaktioner när exempelvis barnet inte visar några synhga framsteg el
ler vilja tiH att börja läsa, men däremot ger aU energi åt matematiken. Det här 
betyder enhgt CanneUa att de yngre människorna , våra barn och ungdomar 
bHr begränsade t i l l de möjHgheter som passar vår konstruktion av dem. De 
förväntas leva ut i från givna förestäUningar o m barns utveckhng och också 
svara upp mot dessa. 

Burman (1994) menar att det finns en ambivalens i förestäUningen o m en 
naturhg utvecklingsgång som kan observeras, normaliseras och regleras, där 
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regleringen syftar t i l l att skapa välanpassade barn. Denna ambivalens finns en
l igt Burman mellan naturlig och fostrande och visar på spänningen mellan 
vetenskapHg objektivitet och social t i l lämpning. Ganska snart visade studierna 
av de tidiga barnaåren att dessa övergick f rån observationer och empirisk 
fakta tül råd och social t iHämpning. Vad Burman talar o m visade sig också 
enHgt Ohrlander (1992) i det svenska samhäHet när familjen och modern un
derordnade sig vad vetenskapen i f o r m av läkaren ansåg vara god uppfostran, 
fö r att undvika misstanken att de dåhga anlagen berodde på en bristande 
uppfostran. 

Den här u tveckhngsgången som så att säga finns naturhgt nedlagd hos bar
net och bara väntar på att få utvecklas, visar sig inte ske naturligt eller spon
tant. Istället är den konstruerad och framtvingad genom att utvecklingen 
noggrant måste övervakas, stödjas och korrigeras för att den ska kunna ske på 
ett tillbörligt sätt och skapa välanpassade barn. Det är hä r som de vuxna i 
egenskap av föräldrar och pedagoger kommer i n . Pedagogiken observerar 
och övervakar att en "normal" utveckhng sker. 

Efterkrigstidens sviter och lärdomar bidrog t i l l att barns behov och intres
sen uppmärksammades och blev en del i att skapa och bevara ett f r i t t och 
demokratisk samhälle. Den autonoma och demokratiska människan är och 
bl i r centrala begrepp och därmed en garant gentemot diktatoriska auktorite-
ter. Ut i f rån den utvecklingspsykologiska diskursen där barn betraktas som 
biologiskt och psykologiskt bestämda fick begrepp som behov och intressen 
också dessa innebörder . Det är i den utvecklingspsykologiska diskursen som 
såväl Piaget, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel , Dewey och Montessori har ut
vecklat sina teorier. Det finns en klar och tydlig skillnad mellan dessa teorier 
men alla anslöt sig dock t i l l en barncentrerad pedagogik i den meningen att 
de förespråkade att undervisning skulle utgå f rån barnens behov, intressen 
och utveckling, allt utifrån en förståelse o m barns utveckling. 

Burman (1994) visar på fem nyckeltermer som finns i den barncentrerade 
pedagogikens lärandesyn och även vi lka oklarheter och dilemman dessa 
medfö r i praktiken. 

1. Vara redo - att vara redo för att lära sig innebär en social, emotionell 
och kognitiv utveckhng. 

2. Val — lärandet ska riktas mot barnets intressen, där barnet väljer innehåll 
och tidpunkt för lärandeprocessen. 

3. Behov - misslyckande i att m ö t a barnets grundläggande behov kan ge 
framtida problem. 

4. Lek — står som en garant för f r ihet och oberoende genom att vara 
jaginriktad, icke målstyrd och ge ett känslomässigt vä lbef innande och 
som främjar nyfikenhet och t i l l i t . 

5. Upp täck t — att lärande är något individuellt och personligt. 

Fö r pedagogerna uppstår svårigheter i praktiken genom att de anser sig ha 
ansvar for barnens lärande men samtidigt för att f rämja ett oberoende, inte 
försöka ingripa. Det innebär att pedagogen både känne r sig ansvarig men 
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också hjälplös in för att forma 25-30 barns utveckling. Svårigheten med att 
känna igen när ett barn är redo och hur man bes tämmer barns behov innebär 
enligt Burman (1994), att medelklassbarnen verkar mera redo, då dessa kän
ner sig hemma med de färdigheter som krävs för skolgången. M e n genom att 
medelklassnormen förnekas, och alla barn behandlas lika, vidmakthålls denna 
skillnad v id skolstarten. I förhål landet mellan lek och arbete finns motsä t t 
ningen mellan t id och slöseri med t id , leken som enbart terapeutisk och leken 
som också kan producera någont ing. Leken visar sig snart vara idealiserad ef
tersom den inte bara är funktionell och samverkande utan också kan innehålla 
våld och visa sig vara både farlig och grym. Det här innebär bland annat en
ligt Burman att den barncentrerade fi losofin ibland kamouflerar den starka 
kont ro l l som egentligen hålls i praktiken. Barnen kan också, så att säga, 
"isoleras" i lärarens försök att f rämja ett lärande som är knutet t i l l individuella 
behov. 

Eftersom olikheter betraktas som avvikelser från det normala leder det t i l l 
att v id misslyckanden i skolan och utbildningen söks orsakerna hos barnet 
och dess bakgrund, medan när barnen lyckas är det pedagogiken som är 
framgångsrik. Enligt Cannella (1997) finns i barndomsdiskursen även ett do
minerande antagande o m de tidiga erfarenhetemas betydelse för resten av l i 
vet. Även o m dessa tidigare erfarenheter inte anses avgörande fö r det senare 
livet betraktas de dä remot som en v ik t ig grund. Familjen u t g ö r en av dessa 
tidigare erfarenheter som bedöms av andra utifrån, o m ett barn b e d ö m s ha ett 
problematiskt beteende. 

Walkerdine (1995) visar å andra sidan på polariseringen mellan passiv håg
komst och aktivt lärande genom uttrycken "Jag h ö r och jag g lömmer , jag ser 
och jag kommer ihåg, jag gör och jag förstår". A t t bam lär sig genom att göra 
snarare än genom att höra har fått stå som självklara påståenden och sunt för
nuft, vilket påverkat föreställningarna om bam och vil lkoren för deras läran
de. Konsekvenserna för läraren i en klassrumspraktik kan innebära att när en 
uppgift föreläggs barnen som handlar om att räkna knappar och föra ihop 
dessa t i l l högar av tiotal för att därefter föras ihop och anteckna summan på 
ett papper, handlar det för läraren o m att detta " g ö r a n d e " skall ge konse
kvenser och underlag för att sedan kunna föra siffror i ohka kolumner för 
ental och tiotal där de olika kolumnerna ska summeras och ge en summa. 
O m något bam "hoppar öve r " detta "gö rande" och går direkt t i l l att skriva 
i n siffror i kolumner och räkna ner dessa, visar Walkerdine på följande d i 
lemman som kan uppstå: Barnets tillvägagångssätt kan betraktas som ett miss
lyckande då barnet gått för " for t f ram" och därför enligt läraren b e h ö v e r mer 
konkreta uppgifter. I den barncentrerade pedagogiken kan läraren också 
uppfatta att hon "pressat" barnet och inte låtit det gå " i sin egen takt". Ef
tersom den diskursiva praktiken opererar med ett barn som utvecklas korrekt 
bara läraren gör det rätta, kan läraren därför betrakta detta som ett misslyck
ande. Walkerdine menar att det beror på den "normativa produktionen av 
god undervisning", där ett misslyckande innebär att läraren inte haft en nog 
"skarp blick" och givi t de rätta erfarenheterna och där igenom "pressat" bar
net. Här visar Walkerdine på det komplexa samspelet mellan den diskursiva 

86 



praktikens objekt, i det här fallet barnet, och de tekniker som en speciell un 
dervisning, i hur barnets aktivitet förstås och som också konstruerar lärarens 
identitet som lärare. Enligt Burman (1994) finns det också en spänning mel 
lan sociala relationer kontra kognitiva förmågor , där en social orientering blir 
en medelväg som underordnas för att maximera det kognitiva. 

Walkerdine (1995) och Burman (1994) menar att deras dekonstruktion 
och analys av utvecklingspsykologin och den barncentrerade pedagogiken 
inte innebär att v i ska förkasta allt v i vet o m barn eller psykologin. Teorier 
som beskriver barns utveckling har dock en förmåga att fungera som "sanna" 
modeller av verkligheten och bhr som en abstrakt karta som man lägger ovan 
på barnet under deras uppväx t (Dahlberg, Moss & Pence, 1999). D ä r f ö r 
handlar det istället o m att försöka problematisera de självklarheter med vilka 
v i uttalar oss o m barn och barns behov i formuleringar som, "barns tillägnan
de av..", eller "utvecklingen av..". Det handlar o m att kunna erkänna att 
barnet som subjekt är en fi l trering genom den utvecklingspsykologiska dis
kursens anspråk på sann kunskap, där barnet bl i r t i l l ett objekt. Cannella me
nar att v i inte har lyssnat t i l l "barnens röster" fö r att ta reda på om de är över
ens o m denna diskurs. Där fö r måste v i utmana den föreställning v i har o m 
barn och inta en kritisk hållning i vår professionalism och söka vägar för att 
också ut ifrån ett socialt rättviseperspektiv kunna lyssna t i l l dem. Utvecklings
psykologin b ö r därför inte betraktas som den enda, utan som en slags kunskap 
bland många andra kunskaper, för att också kunna utveckla lärandeprocessen 
kr ing en barncentrerad pedagogik (Dahlberg, Moss & Pence, 1999). 

I ett Foucaultperspektiv kan v i betrakta alla individer som inneslutna i ett 
system av kategorier där v i lever och verkar. A t t åldern har fått så stor bety
delse vad gäller att kategorisera och rangordna barn menar Rose (1995) h ö r 
ihop med utvecklingen av intelligenstester. Intelligenstestet var t i l l en bör j an 
en teknik för att särskilja "de sinnesslöa barnen" som ansågs vara ett hot mot 
människosläktet . Testet bidrog t i l l att göra det osynliga synligt. Den kronolo
giska åldern blev då en indikator på graden av efterblivenhet eftersom det 
visade sig att dessa barn liknade normala barn som var några år yngre. Den 
mentala n ivån knöts på så sätt t i l l den kronologiska åldern. Den teknik som 
intelligenstestet medförde , att diagnostisera patologiska tillstånd, blev så små
ningom ett verktyg för att frambringa en hierarki i normalitet. Det här med
fö rde ett nytt sätt att tänka om barn och barndom och spreds via den veten
skapliga och populära litteraturen. Otaliga utvecklingspsykologiska b ö c k e r 
beskriver barnen i olika ålderskategorier. M a n kan fråga sig o m dessa beskriv
ningar som särskiljs just med ålderskategorier över huvudtaget har någont ing 
med ålder att göra? Föreställningar o m den kronologiska ålderns kopphng t i l l 
b io login och naturvetenskapen, där den mentala (kognitiva) utvecklingen 
jämställdes med och betraktades som lika naturlig, nedärvd och stegvis som 
den fysiska utvecklingen har fortfarande stort genomslag. D ä r m e d förnekas 
biologisk hegemoni, där såväl komplexitet, oförutsägbarhet och otydligheter 
osynliggörs (Cannella, 1997). 
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Officiella texter formar det svenska barnet 

Ett intressant bidrag som också tar sin när ing ur ett Foucaultperspektiv är 
Hultqvists (1990) studie som visar hur det svenska förskolebarnet har kon
struerats f ö r gemenskapen och den individuella fr igörelsen. Hultqvist visar 
hur officiella och statliga texter producerar bilden av barnet och han menar 
att denna b i ld måste relateras t i l l den moraliska krisen. Den samhällsföränd
ring som skedde på 1800- och 1900-talet, när männ i skorna förf lyt tade sig 
från landsbygden t i l l städerna, innebar också att kvinnorna bör jade gå ut i ar
betslivet. De t blev därför allt vanligare att barnen, de framtida samhällsbyg-
garna, f ick driva omkring och klara sig själva. En oro och en fara fanns för att 
detta omoraliska leverne med dåliga vanor skulle bh fö rödande för det f ram
tida samhället . Fö r att stävja denna moraliska kris bö r j ade samhället ta ett 
större ansvar för barnens moraliska fostran och moderna institutioner såsom 
förskola och skola uppstod. Tolkningen av den moraliska krisen medverkar 
t i l l att sätta upp gränser för vad som kan sägas om barnet. Farniljen och barnet 
har historiskt ansetts vara en privat angelägenhet . M e n i och med att staten 
och samhället bö r j ade ta ett större ansvar for barnens fostran, bör jade också 
gränserna mellan det privata med familjen och staten, det offendiga suddas ut. 
I dessa institutioner stöter makten samman med kunskap. M e d andra ord, hur 
ska barnen styras i dessa institutioner och hur ska man förstå sig på barn? H ä r 
formas det förgivet tagna o m vad ett barn är, kan vara och bör vara. 

Vad är då det svenska barnet en konstruktion av? Hultqvist menar att Alva 
Myrdal i boken Storbarnskammaren bereder vägen fö r att institutionalisera 
barndomen och s tödjer sig på medelklassen när hon v i l l hålla kvar en separa
t ion barn/kvinna och kvinna/hem. För oss idag ter sig dessa tankar ganska 
självklara att barnen vistas på förskolor och att kvinnorna förvärvsarbetar. 
Man bö r dock beakta hur samhället i bö r j an på seklet var uppbyggt och att 
dessa tankar då var ganska omvälvande. I boken finns ett tänkande om vad ett 
barn är, kan vara och bö r vara som enligt Hultqvist byggs upp kr ing en ge
menskapsprincip, där det handlar om att f ramhäva barnens s j ä lwerksamhe t 
och där leken ses som ett sätt för barnet att tillägna sig världen. Genom leken 
kan barnet tillåtas agera f r i t t , men samtidigt inordnas i en gemenskap. Där 
igenom fö rh ind ra r man att man måste använda tvång och dri l lning för att 
uppnå lydnad. Barnet måste istället inordna sig i den sociala ordningen. Det 
handlar o m att finna en avvägning mellan fria aktiviteter och yttre styrning 
och då måste man också söka sig in i barnets själsliv for att kunna förstå det. 
Då bhr Dewey och Freud förebilder. 

Vad händer då med dessa tankar om barnet, undrar Hultqvist när de sätts 
i n i statliga texter o m hur Sverige ska formas. Tydl ig t blir menar han, att 
motiven bakom att staten är v i l l ig att bör ja ta ett ansvar för barnens fostran i 
f o r m av förskolefostran, är just den moraliska kris som följer med den sam-
häUsomvandling som sker under denna t id . Staten tar över barnens fostran i 
syfte att reglera det uppväxande släktets såväl psykiska som fysiska resurser för 
att kunna användas i den pågående samhäl lsomvandlingen. I de statliga tex
terna talar man o m att forma barnen t i l l goda kamrater. Den demokratiska 
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och gemenskapsskapande människan bör jar träda fram. D e n vetenskap som 
framskymtar är psykologin som då också benämns som samhällsvetenskap. 

N ä r sedan ett pedagogiskt program, Barnstugeutredningen (SOU 1972:26, 
1972:27) tas f ram menar Hultqvist att det bhr tydligt att det är samhällsmålen 
som är verktygen fö r teorierna och inte tvär tom. Förskolans uppgift blir att 
integrera samhäl lsmedlemmarna med barnet i centrum, i och med att storfa
mi l jen fragmenteras och splittras upp. Frågan bhr då hur man ska gå tillväga 
för att alla dessa barn ska formas i en stor folkhemsgemenskap. Vi lken kun
skap ska den vila på, eller rättare sagt vi lken vetenskap ska var grunden när 
verksamheten ska formas? Barnet ska j u inte fördärvas i denna socialpolitiska 
institution utan formas och utvecklas för att kunna bidra t i l l ett gemensamt 
samhällsbygge. I detta samhällsbygge konstmeras också barnet. Var och hur 
ska då dessa pedagoger söka svaren t i l l och försöka förstå och också försöka 
forma de barn som kommer att finnas i dessa förskolor? De stadiga texterna 
framhåller att svaren ska sökas i inlärningspsykologiska, kognitiva och psyko
analytiska teorier, som alla är stadieteorier och är ämnade som redskap för hur 
v i skall förstå oss på bam. I dessa texter talas det o m möns te r som är fö ru tbe
stämda i den mänskliga organismen och hur det psykologiska systemet som 
tänkandet ska integreras med dessa biologiska fömtsät tningar . 

Vi lka tekniker skulle då användas för att forma bamen i denna praktik? Det 
handlade o m att barnet skulle få pröva sig fram, men inte så att barnets hand
lingar kunde hota gemenskapen. Dialogpedagogiken som skrevs f ram i 
Bamstugeutredningen blev då en balansgång mellan fr ihet och tvång och en 
konstruktion för människors sociala m ö t e n där barnet antogs styra sin ut
veckling i samverkan med en vuxen, vi lken genom en indirekt styrning re
glerade barnens handlingar. Arbetslaget i förskolan blir, enligt Hultqvist, en 
socialisationsmodell fö r barnet. 

Barnstugeutredningen framhåller även att barnen inte i första hand skulle 
inhämta kunskaper utan lära sig att orientera sig i en omvär ld och lära sig en 
metod att lära. Det är också därför, menar Hultqvist, som förskolan utvecklar 
ett sys temtänkande och att se t i l l hela bamet. Förskolan tar där igenom av
stånd från skolans ämnes inde ln ing som styckar sönder omvär ldsbi lden och 
försvårar för bamet att orientera sig i en alltmer fragmenterad omvärld. 

Hultqvist visar hur tydligt de politiska tankarna k r ing att bygga upp ett 
svenskt samhälle ut i f rån en statlig gemenskap framträder , där det handlar om 
att forma framtidens generation med demokratiska perspektiv. Detta innebär 
att bamet, den framtida generationen inte kan fa utvecklas t i l l eller ta vilka 
vägar som helst utan måste styras upp genom en indirekt styrning, i en 
"demokratisk anda". Dessa samhällsnormer och värder ingar integreras med 
de vetenskapliga teorierna som då passar för detta. Det är också här som det 
svenska bamet konstmeras för gemenskapen och den individuella frigörelsen 
(Hultqvist, 1990). 
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Lärande, vad är det? 

Utmanar etablerade sanningar 

N ä r forskola och skolbarnsomsorg nu närmar sig utbildningssystemet har dis
kussionerna alltmer kommi t att handla o m ett lärandeperspektiv. Lärande har 
under 1990-talet kommit att bh vanligt f ö r e k o m m a n d e i utbildningssamman
hang, därför blir det också intressant att se vad de statliga dokumenten säger 
omkring lärande. I Skolverket (1994) skriver man att inlärningsbegreppet har 
vidgats t i l l att också omfatta "den sociala och praktiska situation där lärandet 
pågår" och därför används begreppet lärande. Lärande och kunskaper betrak
tas därmed som kontextuella. I stathga utredningar, skrivelser och läroplaner 
är l ä r ande ett begrepp som alltmer f r a m t r ä d e r (Skr. 1996/97:112, 
1998/99:121; S O U 1992:94, S O U 1997:21; Utbildningsdepartementet, 
1994, 1998a, 1998b). Skolans uppgift eller uppdrag är inte längre enbart att 
förmedla kunskaper utan främst att f rämja lärande. Förskolans uppdrag hand
lar om att lägga grunden fö r det livslånga lärandet. I diskussioner som förs 
kring både förskola och skola har lärandebegreppet bl ivi t ett centralt begrepp, 
framförallt vad gäller förändr ing av skolan. Introduktionen av lä randebegrep
pet innebär inte en automatik, där v i förändrar vad v i tidigare lärt oss och tror 
på i de pedagogiska verksamheterna, men kan bidra t i l l att utmana våra redan 
etablerade "sanningar" och att v i ställer oss frågor som v i tidigare inte ställt. 
M a n kan fundera över, varför v i i bör jan av 1900-talet inte lika självklart an
vände lärandebegreppet och varför v i inte idag hka självklart använder inlär
ningsbegreppet? Vad är det lärandebegreppet fyller fö r tomrum eller ersätter? 
Vad är det i så fall för etablerade begrepp och därmed etablerade sanningar 
som lärande utmanar eller försöker bryta mot? 

Lärandebegreppet är användbar t för att fånga något som nu håller på att 
växa fram. Som jag skrivit i tidigare avsnitt har utvecklingspsykologin och 
utvecklingsbegreppet varit avgörande för synen på hur man också tänkt o m 
kring inlärning. Psykologin som vetenskap växte fram där mognads- och ut
vecklingsbegreppet etablerades. Inlärning handlade således om att individen 
lärde sig i relation t i l l sin utveckling. Stadieteorier som utvecklades innebar 
att människan genomgår ett antal förutbes tämda utvecklingsnivåer och hade 
ett slutmål som utvecklat. Det mänskliga intellektet och t änkande t ansågs 
därför utvecklas på kvalitativt skilda sätt att förhålla sig t i l l sin omvär ld . A t t 
lära sig någont ing möjl iggjordes endast i relation t i l l barnets utveckling och 
mognad. Pedagogik handlade därmed o m att försöka överföra en kunskaps
massa, oberoende av situationer och användning, med begränsning t i l l vi lken 
nivå barnet befann sig i sin utveckling och mognad. Aktiviteterna och kon
texten i vilken lärandet skulle ske, betraktades som hjälpmedel och inte som 
en del i lärandet. 

A t t människans sätt att bilda kunskap skulle föregås av undervisning, är nå
gonting som skapats av skolan. Skolan har på så sätt bl ivi t normgivande för 
definit ionen av lärande och huruvida n å g o n har lärt sig n å g o n t i n g (Säljö, 
2000). Begrepp som inlärning, inhämta och införhva kunskaper utgår från en 
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uppfattning o m att det finns någont ing u tanför människan , ett bestämt ob-
jektliknande kunskapsinnehål l som ska läras i n och lagras i h järnan. N å g o n 
ska lära någon annan någont ing , en förmedlare och en mottagare. A t t lära sig 
något är individuellt och knyts t i l l ett mentalt fenomen. Kognitivismen dela
de j u på kropp och tanke och menade att tänkande som företeelse och pro
cess kunde studeras som enskild företeelse. Männ i skan betraktades därmed 
som passiv. Konstruktivismen, med bl a Piaget som före t rädare betraktade 
inte individen som passiv utan menade att människan genom sin aktivitet 
själv konstruerar kunskap o m och förståelse för sin omvärld. 

Säljö (2000) och även Carlgren (1999) ifrågasätter psykologin som veten
skap ut i f rån ett sociokulturellt perspektiv. De utmanar utvecklings- och 
mognadsteorin och betonar samspelet mellan individen och dess omgivning, 
där perspektivet flyttas från det kognitiva t i l l den sociala praktiken. I den soci
ala interaktionen sker en förhandling som resulterar i ett meningsskapande. I 
och med detta bhr de språkliga sammanhangen, begreppen och situationen 
där detta utspelas, betydelsebärande. At t lära sig bhr då ett sätt att förhålla sig, 
en relationen mellan individen och omvärlden, snarare än en egenskap i n o m 
individen. A t t lära sig innebär i det kognitiva perspektivet att människan för
flyttar sig från förförståelse t i l l förståelse. 

Människan kan inte enligt Säljö (2000) undvika att lära och tar därför med 
sig erfarenheter f rån olika verksamheter som människan deltagit i . A t t det 
mänskliga intellektet skulle nå ett stadium där det är fu l l t utvecklat är därför 
o tänkbar t i en sociokulturell lärandesyn. Eftersom såväl de kulturella som 
språkliga och fysiska redskapen och artefakterna förändras och förfinas, så u t 
vecklas och förändras också människornas kunskaper. Säljö menar att v i måste 
kliva utanför kroppen och dess biologi för att förstå lärande och att det inte är 
någon t ing som enbart går att lokahsera t i l l små skrymslen i h järnan. Kunska
per och färdigheter byggs via vår historia i en interaktion, som enligt Säljö 
innebä r att begrepp ges i nnebö rde r och mening, vi lket han menar är k o m -
munikativa, och inte biologiska företeelser. Lärandet, kunskapen, innehållet 
och praktiken står därför hela tiden i relation t i l l varandra (Carlgren 1999). 
Eftersom skolans kommunikativa tradition uppstod i ett informationsfattigt 
samhälle står denna "överför ingsmetafor" inför en allvarlig utmaning. Läran
de handlar inte längre enligt Säljö om att få ta del av, överföra eller memorera 
information. Istället handlar det om att mer och mer kunna omvandla infor
mation till vad v i kan kalla för kunskaper. Det handlar o m att kunna göra 
erfarenheter i sådana mi l jöer där fysiska och intellektuella redskap finns t i l l 
gängliga och används som en del i den konkreta verksamheten. Undervisning 
blir dä rmed enligt honom, vägledning och stöd för lärandeprocesser, vilket 
också Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) framhåller. 

Dahlberg, Moss & Pence (1999) utmanar både psykologin som vetenskap 
och även kunskapsbegreppet med denna "överför ingsmetafor" . Lärande me
nar de är en samverkande och kommunikativ aktivitet, där barnet konstruerar 
kunskap och skapar mening i världen tillsammans med vuxna och andra barn. 
Istället för att överföra fakta och information och därmed placera i n bamet på 
en kunskapsnivå i en given kunskapshierarki handlar lärande o m att ge barnet 
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möjl ighet att producera alternativa konstruktioner och teorier och göra egna 
kategoriseringar, innan de m ö t e r vetenskapligt accepterade konstruktioner, 
som vedertagna "sanningar" (Lenz Taguchi, 1997). Dahlberg et al. (1999) 
menar att v i därför b e h ö v e r konstruera nya begrepp eftersom de gamla be
greppen är relaterade t i l l tidigare meningsbetydelser och gamla innebörder . 

Lärandebegreppe t utmanar således inlärningsbegreppet , att det finns nå 
gonting ut i f rån som ska överföras t i l l individen, med betoning på en inre 
kognit iv förändr ing och som sker via förmedl ing. Det utmanar också mog
nadsteorin och utvecklingsbegreppet och dessa stadieteorier som sätter grän
ser för individens möj l ighe ter att lära sig. Det utmanar dessutom en ensidig 
koncentration på det aktiva barnet som genom egna erfarenheter och eget 
utforskande på egen hand, aktivt konstruerar kunskap och lär sig. A t t finna en 
sanning eller ett svar som kan hjälpa oss att förstå vad lärande är och hur det 
går t i l l är kanske en omöjhghe t . Säljö (2000) menar att frågan o m vad lärande 
är inte kan reduceras t i l l "en fråga, en teknik eller en metod", vi lket det 
kanske finns en tendens t i l l i skolan. Han menar att en lösning i ett slutgiltigt 
svar eller undervisningsmetod inte går att finna. Lärande måste istället be
traktas utifrån mycket mera komphcerade och komplexa system av relationer. 

Dewey och lärande 

Även Dewey bhr intressant att nämna eftersom han varit betydelsefull fö r den 
progressivistiska traditionen i skolan, och hans tankar har också inspirerat 
svenska skolutredningar. Dewey bhr också intressant eftersom han diskuterar 
relationen mellan att fokusera på barnet kontra fokusering på ä m n e t och 
möjl igheterna att ås tadkomma ett lärande. 

Deweys "aktivitetspedagogik" utgick ifrån att barnen genom egna upple
velser och egna aktiviteter skulle lära men att detta lärande utvecklades ge
nom växande handledning. Han betraktade omognad som en möj l ighe t t i l l 
växande, en faktiskt existerande kraft och en förmåga att utvecklas. Måle t 
skulle inte vara en fullbordad utveckling eftersom det skulle innebära att allt 
därefter avstannar (Dewey, 1999). Dewey (1980) betraktade människan som 
en social individ, varför han menade att skolan i första hand ska vara en social 
institution och utbi ldning en social process. Han såg utbildningen som en 
levnadsprocess och inte som en förberedelse för kommande l iv . Det innebar 
för honom att skolan skulle representera hvet såsom det tedde sig för barnet 
här och nu. Dewey såg barnets intresse som ett gryende anlag, en underlig
gande förmåga som läraren därför b ö r uppmärksamma och hålla ett öga på, 
och han menade att det gäller att rikta uppmärksamheten på det som situatio
nen kräver samtidigt som ett lärande sker. M e n att lösa problemet hur lärande 
går t i l l ansåg han vara en ändlös process. Deweys syn på skolan och lärande 
kan kanske framstå som något utopiskt men redan i bö r j an på 1900-talet rik
tade han en kr i t ik mot skolan och såg en fara med en allt för stark fokusering 
på ämnet i relation t i l l att fokusera på barnet (Dewey (1991). Han såg en ten
dens t i l l att betrakta vissa ä m n e n som en förmåga t i l l u t fö rande ; att kunna 
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skriva, att kunna läsa. Andra ämnen , som geografi eller historia blev enligt 
honom betraktade som ä m n e n som efterfrågade kunskaper som information. 
Matematiken däremot appellerade t i l l ett abstrakt tänkande . Han var på så sätt 
kritisk t i l l att vissa ä m n e n fråntogs möj l igheterna f ö r ett reflexivt t änkande 
och reducerades t i l l ett görande, medan andra ämnen , uteslutande betraktades 
handla o m information eller abstrakt tänkande. 
Dewey betraktade reflektionen som v ik t ig för att bevara nyfikenheten och 
intresset, vilket han menade var drivkraften för att lära sig. 

Active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of 
knowledge in the light of grounds that support it, and the further conclusions to 
which it tends, constitutes reflective thoughts. (Dewey, 1991, s. 6). 

Denna reflektion skulle ständigt finnas med i alla ä m n e n . Han såg dock en 
fara i att intellektuella aktiviteter isolerades från sitt ordinarie hv och att det 
fanns en tendens att söka den kortaste vägen t i l l de efterfrågade slutet, efter
som det också handlar o m att vara sparsam med t iden i skolan. Den starka 
fokuseringen på ämnet och att söka den kortaste vägen t i l l slutmålet tenderar 
även att göra ämne t mekaniskt. Deweys k r i t ik mot skolan var därför att det 
mestadels handlade om automatiska fö rmågor och en kvantifiering av infor 
mation. Dewey (1999) ställde sig kritisk t i l l den duahsm och den motsät tn ing 
som han menade fanns mellan att betrakta kunskap som en yttre samling ob
jektiva och färdiga kunskaper kontra vetande som en inre, subjektiv process. 
De t handlar alltså inte o m att förändra detta medvetande med en färdig 
stomme kunskaper. Vad Dewey menade var att denna förändr ing måste f ö r e 
gås av en reflektionsprocess, fö r att därefter kunna betraktas som ett lärande. 

Lärande har således alltmer kommit att betraktas som en relation och där
med upplöses ett antal dualismer, bland annat subjekt/objekt, kropp/s jäl teo
ri/praktik eller kropp/tanke. Det innebär att v i inte längre kan reduceras t i l l 
och inte heller studeras som kroppar utan tankar, eller att våra tankar och i n 
tellekt svävar f r i t t utan fö rankr ing i en kropp och i relation till omvär lden . 
A t t överge dessa dualismer är inte lätt, då dessa lever så starkt med oss vilket 
gör att v i inte så enkelt kan frigöra oss ifrån dem. 

Lärande, det sitter i kroppen och/eller i relationen 

En f i losof som har funderat mycket omkr ing denna dualism är Merleau-
Ponty (1996) som utifrån ett fenomenologiskt perspektiv upplöser såväl sub
jekt -objekt som kropp-själ . Han menar att kroppens delar, som armar och 
ben, är inte utspridda v id sidan av kroppen, utan är insvepta i varandra. De 
varierande delarna i kroppen, de visuella, kännande och det motoriska koor
dinerar och u tgö r kroppen. De för inte samman en del t i l l en annan utan 
Merleau-Ponty menar att dessa u tgö r kroppen själv. Det är m i n kropp! 
Kroppen u tgör på så sätt en systematisk helhet där subjekt och objekt är 
upplösta och i sin tur bildar en helhet i världen. D e n egna kroppen bebor 
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rummet och är en del av rummet. Merleau-Ponty uttrycker det som "vår t 
vara- i -vär lden" . A t t tänka ut i f rån relation istället fö r dualism innebär inga 
gränsdragningar mellan kropp och värld. Det innebär att en bl ind mans käpp 
kan betraktas och utgöra en för längning av hans kropp. Käppen u tökar o m 
rådet fö r känsel , som dä rmed inte längre slutar v i d huden utan i slutet av 
käppen. Den blir en hjälp för kroppen att förnimma, en parallell t i l l synen. På 
så sätt u p p h ö r käppen att vara ett objekt och bhr en del av kroppen. 

Eftersom kroppen u tgö r vår förankring i världen och kroppen ses som en 
systematisk helhet är det utifrån denna relation och detta samspel som lärande 
sker. Merleau-Ponty talar om vanor och menar att dessa tvingar oss att revi
dera våra föreställningar o m att förstå och vår föreställning av kroppen. N ä r 
yttre t ing som exempelvis skrivmaskinen eller bilen slutar att vara ett objekt 
och införlivas med den egna kroppen kan man också säga att en vana bildas 
eller att ett lärande uppstår. V i interagerar med bilen eller skrivmaskinen tills 
avståndet minskar och upphör . V i införlivas i dem eller de införlivas i stora 
delar av vår kropp och på så sätt utvidgas och förändras vår existens. Varje 
gång v i sätter oss v i d skrivmaskinen införlivas den med kroppen och färdig
heten att skriva maskin bhr förkroppsligad. 

To get used to a hat, a car or a stick is to be transplanted into them, or conversely, 
to incorporate them into the bulk of our own body. Habit express our power of di
lating our being-in-the-world, or changing our existence by appropriating fresh in
struments (Merleau-Ponty, 1996, s. 143). 

Dewey och Merleau-Ponty Hknar varandra i sitt t änkande omkring lärande. 
Dewey betraktade informationen som en kunskap som var tillägnad och lag
rad i kontrast t i l l visheten som kunskap, vilket han menade arbetar i riktning 
för makten tül ett bät tre Hv (Dewey 1991). Merleau-Ponty (1996) menar att 
när de yttre "t ingen" blir ett med kroppen sker ett lärande. Kunskapen bHr 
förkroppsHgad. Och han talar då om vår makt att utvidga vår existens. Läran
de handlar sålunda o m makten t i l l ett bättre Hv och makten att utvidga vår 
existens. D ä r m e d kanske lärande egentligen handlar o m att skapa mening i 
tülvaron och göra den såväl begriplig som hanterbar, vüke t i sin tur innebär 
att förändring sker. 

O m v i nu betraktar kroppen som en helhet som står i relation tül omvärl 
den, hur ser då omvär lden ut, eUer hur betraktar v i vår värld? Finns det en 
verklighet där ute som bara väntar på att bH upptäckt eUer är det så att denna 
verklighet som v i aUa talar o m och uppfattar egentHgen inte finns som en 
verklighet? O m v i antar att det finns en verklighet f rån vems eUer vükas 
kroppar skall denna verkhghet i så fall betraktas och benämnas? 

Berger & Luckman (1979) talar o m att vår värld och vår kunskap är sociala 
konstruktioner där v i aUa deltar i denna process. Eftersom dessa sociala kon
struktioner är historiska produkter som skapats av människors aktiviteter, så 
förändras också dessa genom våra konkreta handlingar, i ständig relation tül 
omvär lden. Kunskap kan då betraktas som gütig så länge som den tas för g i 
ven och fungerar tülfredställande. 
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I denna kollektiva process, där förklaringar och beskrivningar genereras, sker 
ett meningsskapande via de språkliga processerna (Gergen & Gergen, 1995). 
Språket ses dä rmed som betydelsebärande enheter men där v i inte kan be
trakta språket som en karta eller en reflektion av verkligheten. Språket eller 
orden har inte någon egen innebörd utan genererar bara mening i kraft av 
den plats de har i den mänskliga interaktionen (Gergen, 1994). Frågan är 
huruvida vetenskapliga termer kan betraktas som att de beskriver eller namn
ger någon t ing som en "sanning" ut i f rån vad som verkligen är fallet. Faran 
med dessa ord är att vissa begrepp och ord intar ett pr ivi legium genom att 
tala o m för oss vad som existerar och på så sätt b l i r "verklighetens natur" 
(Gergen 1999). Foucault menar j u att v i alla är inskrivna i en diskurs som 
påverkar hur v i tänker, talar, vilka frågor v i ställer eller inte ställer och också 
hur v i handlar. I det ögonbhck v i försöker uttala oss o m " vad som verkligen 
är" t räder v i i n i en diskurs. En direkt följdfråga blir om det finns alternativa 
sätt att beskriva samma sak och dä rmed också vi lken av dessa beskrivningar 
som är mer objektiv än den andra, och i så fall på vilka grunder. N ä r v i ställer 
oss frågan om det finns en "objektiv verklighet där ute", t räder v i i n i ett du
alistiskt tänkande med en subjektiv värld innanför huvudet och en objektiv 
värld u tanför den mänskliga hjärnan (Gergen, 1999). 

Merleau-Ponty talar om att när tingen blir ett med kroppen, då har en 
vana eller ett lärande skett. Han menar t i l l och med att vanan uttrycker vår 
makt av vår utvidgning och förändring av vår existens. Kunskapen blir för
kroppsligad. Gergen (1994) går ett steg längre genom att anta att det är rela
tionen och inte individen som är platsen för kunskap. Gergen menar dock att 
v i bara står v id ingången t i l l den sociala d o m ä n e n eftersom att v i fortfarande 
betraktar individen som den primära. 

The social world is said to influence the cognitive or emotional development of the 
individual child, or vice versa, but the psyche of the individual child remains of pi
votal concern (Gergen, 1994, s 273). 

V i måste u töka och bredda den sociala sfären för att undersöka mänsklig ut
veckling. I denna sociala sfär finns relationen. Genom den relationella koor
dinationen föds språket och genom språket ser v i oss själva som intelligenta. 
På så sätt förskjuter han platsen för socialt hv från individen som den funda
mentala, t i l l relationen. Fokus bhr på relationen och på det ömsesidiga som 
finns där (Gergen & Gergen, 1995). Eftersom v i alltid står i en relation t i l l 
andra och världen, finns det inte heller någonstans där meningen har sitt ur
sprung, sin källa eller sin bör jan . Mening genereras av människor , kollektivt 
genom språkliga förklaringar och beskrivningar, i en ständig relation t i l l andra 
och sin omvärld. 

O m v i nu antar att det inte finns en verklighet att betrakta utan att den ut 
görs av sociala konstmktioner där sanningen och kunskapen inte är given. 
Kan v i därmed anta att det heller inte finns en metod för att förutse resultatet 
ut i f rån en lärandesituation, eftersom lärandesi tuat ionen är historiskt, socialt 
och politiskt grundad. V i måste, med andra ord, försöka frigöra oss från att en 
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specifik pedagogisk metod och en speciell slags kunskap ska kunna präglas 
som en sannig för alla och hela mänskligheten (Cannella, 1997). 

Historiskt sett har det också varit så att v i utgått från ett dualistiskt t änkan
de och dikotomiseringar. En välkänd dualistisk uppfattning är, vad den frans
ke filosofen Descartes hävdade på 1600-talet. Han menade att verkligheten 
hade två kvaliteter, en materiell, kroppslig och en själslig, psykisk som inne
fattade tankar, känslor och vilja. Kropp och själ var således åtskilda. D i k o t o m i 
kan ses som en dualism som organiserar tänkandet i skilda klasser så som kun
nig /okunnig , mognad/omognad (Miegel & Schoug, 1998). Dikotomier kan 
också betraktas som ett sätt att uttrycka föreställningar om skillnader och kän
netecknas av en hierarkisk ordning som d ä r m e d leder t i l l ett konstruerat 
motsatsförhållande där åtskillnad föreligger (Lundahl, 1998). Det finns också 
en värdeskillnad och en motsät tning, där teorin, själen, kunnigheten, mogna
den och tanken betingar ett högre värde. D ä r m e d kan man anta att det finns 
en strävan att gå från det omogna t i l l det mogna, där riktningen är självklar. 
V i kan ut i f rån Foucault tala om att v i är inskriven i en diskurs av dikotomier 
och dualistiskt tänkande som innehåller dessa hierarkier, värdeskillnader och 
motsät tningar . I denna diskurs finns därför en strävan att gå f rån exempelvis 
det omogna t i l l det mogna. Dä rmed bhr också lärande självklart betraktat som 

en förändringsprocess i denna diskurs. 
Är då detta med meningsskapande det pr imära när det gäller lä randeper-

spektivet? O m v i antar att människan ständigt skapar mening i relation t i l l 
andra och t i l l sin omvärld, och att det i detta meningsskapande även sker ett 
lä rande. Lärande är kanske dä rmed n å g o n t i n g som kan betraktas som det 
oförutsägbara, det komplexa, det icke absoluta, det ständigt pågående , det 
aldrig avslutade. 

Skolan där ett lärande förväntas ske utifrån vad som är för
utbestämt 

Det lärande subjektet och det kunskapande subjektet är något som Dahlberg 
et al. (1999) skrivit om. M e n hur är det med den kunskap som barnen ska 
lära, har den förändrats? Detta är en paradox som Popkewitz (1998) tar upp i 
sin analys av Vygotsky och Dewey. Han visar hur v i i nuvarande re fo rmför -
sök i skolan anammar idéerna f rån Dewey och Vygostky, u t i f rån en kon
struktivistisk syn där arbetsformer och synen på lärande bl i r framträdande. 
M e n vad man inte tar tag i , i den sociokulturella förankr ingen är enligt Pop
kewitz just innehållet, vad det är som barnen ska lära sig. 

Han menar att den sociala aspekten av produktionen av kunskap är be
gränsad t i l l kontextuella faktorer som hindrar eller f rämjar barnet att lära sig. 
Popkewitz b e n ä m n e r detta disciplinerade kunskaper och hänför dem t i l l de 
k o m m u n i k a t i o n s m ö n s t e r som är begränsade t i l l klassrummet. Detta resone
mang o m hur den konstruktivistiska diskursen arbetar menar Popkewitz ska 
förstås mo t bakgrund av de alltmer tilltagande diskussionerna o m kunskap 
som socialt konstruerad. Han menar att dessa diskussioner förs i ohka discipli-
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ner ut i f rån begrepp som flöde, olikhet och ett uppbrott från det bestående. 
Identitet används inte längre i termer av universella normer av kompetens, 
utan uppfattas alltmer som en konstrukt ion av mångfa ld och pragmatiska 
handlingar genom vilket jaget konstrueras. D ä r e m o t menar han att kunska
perna i sig, som ska läras i n , har såväl en historisk som en social förankr ing 
vilket dock inte synliggörs eller ifrågasätts och bhr dä rmed inte t i l l föremål för 
diskussion. I stället förblir kunskaperna betraktade som fasta, stabila, univer
sella och dä rmed ouppnåel iga för kritisk granskning av förgivet tagna struk
turer som betraktas som allmängiltiga sanningar. 

Popkewitz ställer sig kritisk t i l l praktikens konstruktion och styrning av i n 
dividen. Denna professionsdiskurs finns i en kontext vars syfte är att bygga ett 
starkt samhälle där regeringen styr, och där detta styrsystem ger uttryck för en 
lokal f lexibil i tet i f o r m av den nationella läroplanens mål . Det här " förser" 
läraren med en känsla av att vara självgående och ansvarstagande för själva 
implementeringen av läroplanen och för att där igenom också finna former för 
att förbättra undervisningen. Det här innebär att såväl läraren som barnet i 
skolan betraktas som, och också ser sig själva som aktiva kons t ruk tö re r av 
kunskap. M e n , är det verkligen så att läraren och barnet är kons t ruktörer av 
kunskap och vad är det i så fall för kunskap de konstmerar? O m man ser t i l l 
den svenska läroplanen och de mål som där föreskrivs, förväntas bamen för
värva bes tämda kunskaper i nom bestämda ämnen . Popkewitz b e n ä m n e r de 
ä m n e n som finns i läroplanen för disciphnerande kunskap eftersom det finns 
en föreställning o m att dessa ä m n e n innehål le r kunskaper som antas ha 
"universella strukturer som är stabila, samstämmiga och även innehål ler be
stämda delar som barnet arbetar med för att lära sig". Popkewitz framställer 
en föreställning om bamet som, så att säga "gräver sig igenom" en underlig
gande kärna av kunskaper. För pedagogen handlar det o m att finna flexibla 
processer genom vilka barnen kan internahsera dessa fasta begrepp och före
ställningar. Dessa fasta, bestämda och logiska strukturer av kunskapen formar 
då menar Popkewitz, också grunden i själva inlärningsteorin, vilket innebär 
att läraren eller forskaren identifierar hur barnet utvecklar begrepp och före
ställningar eller hur dessa missförstås. Det innebär att Vygotskys "zone o f ap-
proximal development" används för att se var barnet befinner sig i exempel
vis det matematiska schemat, där barnets tankar bhr t i l l data o m hur det 
eventuellt utvecklar dessa begrepp eller "missförstår" begrepp. Barns förmåga 
att lösa problem menar Popkewitz görs t i l l universella förmågor att gälla alla 
bam, vilket innebär att vissa barn diskvalificeras ut i f rån dessa inskrivna nor
mer och betraktas därmed inte som subjekt. 

Vad Popkewitz här poängterar är just denna paradox; att man inte utmanar 
kunskapsbegreppet. Istället förblir kunskaperna orörda . V i talar idag o m det 
forskande bamet och den medforskande pedagogen eller läraren samt vikten 
av att lyssna t i l l barnens teorier eller hypoteser. Istället är det den vanliga 
kunskapen som bamen ska lära sig, vilket innebär att temaarbeten redan från 
bör jan bygger på och bestämmer vad bamen ska lära sig. 

Denna paradox visar också Hyltegren & Kroksmark (1999) v i d en genom
gång av kursplanerna i den svenska läroplanen som innehåller minst 749 ohka 

97 



kravformuleringar. Hyltegren & Kroksmark anser att det finns en inbyggd 
motsä t tn ing i läroplanen. A ena sidan finns skrivningarna o m skolans värde
grund och uppgift, det v i l l säga en mer helhets- och holistisk syn, å andra si
dan finns kursplanerna med en tydligt definierad kravbild. Läroplanen, så som 
den är konstruerad, bidrar därför t i l l att lärarna gör vad de kallar "felaktiga 
didaktiska prioriteringar" och där igenom styckar sönder skolans innehåll t i l l 
delar istället för att se t i l l helheten. Det här menar författarna beror på att lä
rarna tar sin u tgångspunkt i de tydliga och konkretiserade krav som finns i 
kursplanerna, eftersom dessa också är underlag för betyg och dä rmed förplik-
tigar. Sålunda menar de att läroplanen i sin konstruktion bygger i n en mot 
sättning mellan innehåll och fo rm som egentligen styr i n lärarna t i l l ett tillba
kasträvande som skolan egentligen skulle ha lämnat, vilket därmed inte heller 
medger den frihet åt läraren att kunna utveckla undervisningen i nya former. 
Det här u p p m ä r k s a m m a d e Wiechel (1982) i sin studie, där lärarna önskade 
förändra sitt arbetssätt men upplevde sig hindrade av kursplaner och k u n 
skapskrav. H o n menade att kunskapskraven och de förmedlingspedagogiska 
traditionerna blev styrande för lärarens arbetssätt och syn på barn. 

I det här sammanhanget kan också nämnas Postmans (1998) kr i t ik mot hur 
läroböckerna och hur kunskapen framställs i dem. Han menar att det i dessa 
texter varken finns ett "jag" eller " v i " och inte heller att dessa ger uttryck för 
hur bräckliga människans värderingar är. Kunskapen framställs som oåterkal
lelig och giltig en gång för alla, istället för att framställas som ett "resultat av 
kamp för att nå insikt, uppdaga falska påståenden och successivt söka sig fram 
t i l l sanningen" (s 104). Postman konstaterar att skolan inte är en plats där man 
dokumenterar fel utan istället en plats där man "uppdagar sakernas sanna t i l l 
stånd". O m skolan är en plats där man uppdagar sakernas sanna tillstånd t i l l 
handahåller den heller inte några tankeredskap för att våra barn ska förstå de 
argument som förespråkar någont ing som fakta eller som våra fakta vilar på. 
Det här uppmärksammar Bateson (1995) i sin undervisning av studenter un
der 1980-talet. Han upplevde att det fanns ett glapp i studenternas tänkande 
som han uppfattade som en brist på tankeredskap. Dessa tankeredskap hand
lade o m att ha en kunskap och förståelse för de u tgångspunkte r som veten
skapen och vardagslivet bygger på. Bateson menar där för att o m utgångs
punkterna för ett ställningstagande uteblir reduceras också möj l ighe te rna att 
ha fel, vilket enligt honom inte leder t i l l ett lärande utan enbart t i l l hur något 
ska utföras. 

Skolans praktik formas också av en stark fokusering på tiden. Jenks (2001) 
menar att v i betraktar tiden som en knapp källa och o m v i dessutom sätter 
tiden i relation t i l l döden , har v i inte råd att kompromissa. Det här innebär 
enlig Jenks att tiden betraktas som en handelsvara för barnen men också som 
en indikator för läraren att b e d ö m a barnens mognad eller omognad. Läraren 
b e d ö m e r barnens sociala kompetens och intellektuella mognad ut i f rån bar
nens möj l ighe te r att använda tiden effektivt eller på "rät t sätt". Hans studie 
visar att o m läraren ständigt behöver påminna barnen o m tiden för vissa saker 
och d ä r m e d saknar självdisciplin för sin organisation och t idsanvändning så 
var det enligt läraren en indikator på omognad. Den disciplinerade sociala 
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praktiken som klassrummet utgör , innebär också att barnen lär sig att hantera 
sin kropp och kroppsställning så att den signalerar t i l l läraren om att skolar
bete pågår, när det egendigen kan handla o m att tillskansa sig fr iutrymme ge
n o m att "låtsas" arbeta. O m barnet dä remot inte koncentrerar sig på skolar
betet kan det innebära att tiden som barnen betraktar som sin fria t id krymper 
eller att restriktioner införs på sådant som barnen betraktar som roligare akti
viteter. Läraren kan uttrycka detta på fö l jande sätt: O m inte n i klarar av att 
arbeta utan spring, så spelar v i ingen brännbol l på eftermiddagen! Eller: O m 
n i kan arbeta koncentrerat under denna timma ska v i bör ja förbereda teatern 
redan efter lunch idag. 

N ä r v i ska studera lärande och inlärning i skolan finns det många företeel
ser att beakta vilket visar på den oerhörda komplexitet som finns och som v i 
inte heller får bortse ifrån, i vår iver att göra fö renkhngar och klassificeringar 
för att lättare kunna hantera och försöka förstå. M e n med det teoretiska per
spektiv som jag har visat på, handlar det o m att hela tiden ställa sig frågor om 
vad det är för föreställningar o m vad lärande är, vad ett barn är och vad peda
gogik är som v i har. Dessa frågor måste pedagogerna hela tiden hålla levande. 
Det innebär att man då också måste välja ett perspektiv här och nu, att inte se 
det som någon t ing för evigt, utan göra kontinuerhg självreflektion där varje 
ord och förslag måste anses tillfälliga och hallas öppna för kritisk granskning. 
A t t alltid betrakta dem som tillfälliga och öppna stänger därmed inte dörren 
för att det finns potentiella alternativ (Gergen, 1999). Det handlar om att ut
ifrån en ständig reflektionsprocess hålla detta perspektiv öppet för vad man lär 
sig utifrån samspelet mellan teori och praktik. 
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R E S U L T A T O C H A N A L Y S 

Denna studie som inleddes i mitten på 1990-talet studerar hur tre arbetslag 

v i d tre olika skolor i en norrländsk k o m m u n formar en samverkan i en 

gemensam verksamhet. I varje arbetslag ingick en lärare, en fritidspedagog 

och en förskollärare. Pedagogerna hade en lång yrkeserfarenhet mellan 10 

och 25 år och flera av dem hade också v id olika tillfällen genomgåt t olika 

högskolekurser med inriktning på "sexåringarna i skolan". Många av dem 

inspirerades därefter t i l l att vilja utveckla en verksamhet med sexåringar i 

skolan. Lärarna och fritidspedagogerna som ingick i arbetslagen rekryterades 

i nom respektive skola. V i d en av skolorna var ingen av fritidspedagogerna 

intresserade av att delta, varför en fritidspedagog rekryterades från en annan 

skola. Förskollärarna rekryterades från den stadsdel där skolan var belägen. 

Rekryteringen till arbetslagen avslutades sent på vår te rminen , vilket medförde 

att arbetslagen hade en mycket knapp förberedelset id när samverkan inleddes 

under hös t te rminen. Pedagogerna i arbetslagen arbetade i åldersblandade 

grupper med sex- och sjuåringar. 

Resultaten presenteras genom att varje arbetslag redovisas var för sig. Såle

des finns det ett arbetslag som jag kallar för A , ett annat fö r B och ett tredje 

arbetslag som kallas för C. Ut i f rån studiens första syfte redovisas för varje ar

betslag en beskrivning av hur pedagogerna formar en samverkan i en 

gemensam verksamhet. Underlaget för denna beskrivning är både de enskilda 

intervjuerna och gruppintervjuerna. Observationerna har använts som stöd 

för att kunna kontextualisera det som pedagogerna berät tar o m i intervjuerna. 

Resultatet f rån observationerna kommer därför att användas i den samman

fattande reflektionen, i relation t i l l den sammanfattning jag gör av varje ar

betslag. Däre f te r följer, med inspiration av Foucault, en teoretisk analys, ut

ifrån studiens andra syfte. I den teoretiska analysen, försöker jag använda de 

teoretiska utgångspunkter som jag tidigare redogjort för. Analysen ska därför 

förstås ut ifrån att jag försöker synhggöra de diskurser som pedagogerna är i n 

skrivna i och hur pedagogerna opererar i dessa samt vad diskurserna får för 

betydelse vad gäller synen på bam, kunskap och lärande. Diskurserna påver

kar hur pedagogerna talar, tänker och också handlar och konstituerar den pe

dagogiska praktiken och därmed det möj l ighe t s rum som de arbetar inom. 

De t är också med den utgångspunkten som m i n analys ska förstås. 

Citaten som f ö r e k o m m e r i resultatbeskrivningen är korta utdrag från vad 

n å g o n enskild pedagog har sagt. Ibland presenteras en längre dialog mellan 

pedagogerna och även mellan en pedagog och mig som forskare. Syftet med 

att återge citaten är främst två. Ett syfte har varit att visa läsaren hur jag som 

intervjuare har förhållit mig t i l l dessa intervjuer. M e d stöd i de intresseområ

den som jag ville beröra fick pedagogerna prata förhållandevis f r i t t och utifrån 

vad de berät tade kunde jag följa upp intervjuerna med följdfrågor. Avsikten 

var att ge pedagogerna mö jhghe t att tala om sådant som de upplevde centralt 
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att tala om. Det andra syftet är att visa läsaren på hur skilda pedagoger i en 

dialog med varandra, eller i dialog med sig själva förhåller sig tül ett fenomen 

eUer en företeelse. Rubrikerna och rubriksät tningen som jag använt m i g av 

rymmer en analys som visar vad som framstod som tongivande och f ramträ

dande i respektive arbetslag. 

Första året i arbetslag A 

Arbetsfördelning/ansvarsområden. En inre kamp, en saknad el
ler något självklart och oföränderligt? 

Vad gäUer fördelning av arbetsuppgifter i arbetslag A hade inte pedagogerna 

diskuterat hur eUer på vilket sett de fördelar ansvarsuppgifterna och vad det är 

som styr deras arbetsfördelning och de ansvarsområden som de har idag. Det 

innebär att en del uttrycker en personlig saknad av att inte arbeta med just 

büdämne t . Läraren beskriver att det är hon som ansvarar för att bamen lär sig 

basfärchgheterna, såsom läsa, skriva och räkna. A l l t eftersom bamen bör ja r läsa 

delas de i n i tre olika läsgrupper där läraren har den läsgrupp som är på gång 

att bör ja läsa. Förskolläraren ansvarar fo r den läsgrupp som har k o m m i t längst. 

Samtliga i arbetslaget ger uttryck för att de gärna arbetar med b i ld och läraren 

och förskoUäraren arbetar också gärna med idrott. V i d den gemensamma i n 

tervjun framträder det tydligt att det inte är självklart att läraren viU speciali

sera sig på basfärdigheterna. Ä v e n hon viU gärna arbeta med både b ü d och 

idrott. 

Fritidspedagogen: Jag har inte så mycket bild eller jobbar med händerna i övrigt. 
Utan det blir Lisa [förskolläraren] som har mycket sånt, eller mera sånt. Så det har 
jag tänkt ibland att det har vi inte ens diskuterat. 
Förskolläraren: Nä. 
Läraren: Det har som mer fallit sig. 
Fritidspedagogen: Jo, men jag menar att det måste ju vara i sitt sammanhang, tycker 
jag. Det tycker jag nästan är viktigare att man gör saker i sitt sammanhang, eftersom 
du [förskolläraren] håller på med oä, så blir det j u mycket dom kan göra där då. 
Förskolläraren: Mm. 
Fritidspedagogen: Så dom [barnen] kanske inte saknar det heller. Det är bara jag 
som saknar det att jag inte gör det. För jag har j u gjort det förut. 

Läraren: ...jag saknar ju också mycket det här med bild och andra saker man har 
gjort förut men bevisligen så blir det j u gjort allt det här. 
Intervjuaren: Det blir det? 
Läraren: Jo, förstår du så att det är ju mer den känslan vi har, som inte gör det. Och 
även jag är ju van att jobba med händerna. Men det skulle jag j u inte hinna med nu 
med alla barnen. 
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Fritidspedagogen är intresserad av matematik och har gått kurser i n o m ma

tematik. Det hon gör kallar hon för experimentell matte eller praktisk matte. 

H o n arbetar mest med s.k. "mattekort", som läraren utarbetat. H o n arbetar 

även med drama och menar att barnen lär sig att se på sig själva, lär sig att se 

sina kamrater, ta hänsyn och att både vänta och våga. H o n arbetar även under 

våren med en teatergrupp, som är f r iv i l l ig fö r de barn som så önskat. A t t hon 

just har valt att arbeta med drama motiverar hon med att det är något som 

kommer alla barnen tillgodo och att det dessutom är någont ing som hon kan 

jobba med oberoende av vad de övriga i arbetslaget gör, eftersom hon arbetar 

mindre t id i arbetslaget än de övriga gör. H o n arbetar även på fritidshemmet 

på eftermiddagarna. N ä r hon summerar läsåret upplever hon att just drama 

har tillfört alla barnen någont ing . 

Drama har ju varit det bästa, absolut för alla. Det har jag j u märkt också och valt att 
göra övningar. Där har jag känt att jag har gjort jättebra jobb. Jag har valt övningar 
utifrån de barn som jag har haft, medvetet (fritidspedagogen). 

I intervjun påpekas också att arbetsfördelningen och ansvarsområdena kan lätt 

betraktas som statiska eller kan, så att säga också ha en naturlig bör j an och 

slut, beroende på vilka perspektiv man väljer att utgå ifrån. Det här menar 

förskolläraren innebär att både hon och fritidspedagogen upplever att deras 

ansvarsområde krymper då barnen utvecklas och förändras, vilket innebär att 

de bör jar se sig o m efter nya ansvarsområden. Den här förändr ingen synligg-

örs inte och lyfts inte upp för diskussion bland annat därför att man inte ser 

någon t id för detta. Förskolläraren säger: 

I början var det jättebra för då hade jag ju ansvar för dem som hade stort behov av 
mig plus alla andra barn som jag också hade, när vi jobbade med jagutvecklingen 
och det här. Men sedan när vi har jobbat klart med det här. Så mitt förskolläraran-
svar har j u krympt. Och då söker man väl annat kan jag tro...Vi var inte nog tydliga 
och vi diskuterade inte dom sakerna, eftersom barnen förändrades och utvecklades 
har dom ju behov av andra saker. Man kan ju inte jobba kvar i samma jobb. Jo, Gun 
[läraren] kan det, eftersom hon har den andra biten. Men jag och [fritidspedago-
genjvar j u tvungna att, eller tvungen, men man måste börja jobba på ett annat sätt. 
Och eftersom vi inte hade tid att prata ihop oss kan du ju tänka dig vad som händer. 

Läraren upplever dock att hon inte har ett lika stort ansvar för alla ä m n e n 

som tidigare och menar att det borde vara något som skulle upplevas som en 

lättnad. Så visar det sig dock att det inte är. Istället handlar det fö r henne o m 

svårigheten att mista kontrollen, eftersom hon upplever att lärare är bra på att 

ha kontrol l på allt. 
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Förskolläraren bl i r kontrasten, motvikten t i l l det intellektuella 

Förskolläraren hade gjort sig en bi ld av att hon skulle jobba i en skolförbere

dande verksamhet. N ä r hon tillsammans med de övriga i arbetslaget diskute

rar omkring verksamheten inser hon att det här är år 1 för barnen och att de 

sedan ska gå vidare t i l l år 2. H o n påpekar i det sammanhanget att det inte kan 

bh enbart förskoleverksamhet. H o n upplever att det är svårt att fmna sig t i l l 

rätta, men att det förhåller sig så betraktar hon snarast som ett personligt och 

enskilt problem och inte någont ing som de gemensamt ska lösa, eftersom 

både fritidspedagogen och läraren har funni t sina ansvarsområden. Där för 

menar hon att det f rån bör j an handlar om hennes egen känsla och rädsla av 

att inte klara av denna nya situation. N ä r det gäller läraren har hon inga 

egentliga förväntningar på förskolläraren och vad ett eventuellt samarbete kan 

bidra med. H o n säger att hon inte känner t i l l vad förskollärarna som yrkes

grupp besitter fö r kompetens, mer än det hon har m ö t t som förälder när 

hennes egna barn var på deltidsförskolan. H o n menar dock att de är duktiga 

med de yngre barnen och de s.k. "nej-sägarna". M e n hon upplever samtidigt 

att även hon själv har kompetens att hantera de yngre barnen. 

Där tror jag att jag har haft sämst med förväntningar, egentligen inga alls. Att dom är 
proffsiga på dom här yngre barnen. Kalla dom nejsägare eller allt utan dom har god 
hand med dom här, som jag kanske inte fixar. Eller, jo det gör jag. Men jag tycker 
att dom vet man så lite om. Förskollärare har jag bara haft kontakt med när mina 
barn har gått på lekis. Men att man vet eller har i bakhuvudet att dom är kanon på 
dom här yngre barnen och kan (läraren). 

Det är vikt igt menar förskolläraren att ta f ram det man är bra på och som 

man också kan utveckla vidare. H o n talar o m att hennes kompetens inte är 

att lära barnen läsa, skriva och räkna. Istället handlar det o m att hon bidrar t i l l 

att barnen förvärvar andra kompetenser såsom förutsättningar för att just 

kunna lära. 

När man börjar en ny verksamhet tror jag att förväntningarna från föräldrarna är att 
deras barn ska lära sig läsa och skriva. Medan jag med rnin kompetens, så ser jag 
andra behov, att lära sig andra saker för att kunna lära sig läsa och skriva. Och dom 
sakerna måste jag j u ta fram och nu känner jag att jag börjar göra det (förskollära
ren). 

H o n uttrycker att skolan ser mer t i l l den intellektuella biten och att förskolan 

och hon som förskollärare mer ser t i l l helhetsbilden av barnet. "Det räcker 

inte att fungera i böckernas värld man måste fungera socialt också" säger hon. 

H o n väljer att lägga tyngdpunkten på det sociala, motoriken och skapandet 

och har också ett större ansvar för oä. Det bhr också tydligare under och i 

slutet av läsåret när hon upplever att det bl ivi t alldeles för mycket skola och 

styrt. 

N ä r hon talar o m förskolepedagogiken uttrycker hon den mycket ut ifrån 

att utveckla andra sidor hos bamen för att som hon säger b l i en "hel m ä n n i -
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ska". Det handlar om att stärka vad hon kallar fö r "jag-svaga" barn genom att 

bland annat använda byggleken som ett medel. H o n arbetar mycket med b i ld 

och måla och skapa, att använda lekmmmet för såväl den fria leken som styr

da lekar och även att söka sig u tan fö r skolan. H o n satsar på att arbeta med att 

utveckla jaget och det sociala hos barnen och uttrycker det som att " v i gör 

lite andra saker" och blir på så sätt en motvik t t i l l skolans intellektuella del. 

Läraren styr och bhr styrd 

Läraren säger att hon upplever att lärarna som yrkesgrupp är mer eller mindre 

dominanta och att hon själv också kanske tar egna beslut istället för att fråga 

de övriga. Enligt läraren underlättas inte situationen av att förskollärarna och 

fritidspedagogerna kommer t i l l skolan, som för dem är en obekant mi l jö , 

men som lärarna betraktar som sin mil jö . Denna välbekanta miljö präglas av 

en mångår ig tradition som innebär att hon som lärare, t i l l viss del, bär med 

sig en oreflekterad uppfattning o m vad skola är och vad man gör där. Det här 

synliggörs b l a tydligt i både intervjuerna och i de observationer som ge

nomför t s och där uttryck som: "Jag har j u fått hjälp att se t i l l att det jag be

driver bhr ännu bät t re" . 

Det finns svårigheter och det är j u bland annat genom att vi är kvar i våran miljö 
och de kommer till oss...Naturligtvis har vi ju det enklare på något sätt. Vi är ju i vår 
miljö och skolan ska vi som veta vad det är eller veta vad vi gör där, medan dom 
nya är mer outtalat, vad ska de egentligen göra. Vad blir deras roll hos oss? (läraren) 

A t t läraren betraktar skolan så självklar som arbetsmiljö o m vad som är tillåtet 

och inte tillåtet är också något som forskolläraren ger uttryck för. Läraren 
markerar tydligt för henne att dessa bam har bör ja t sitt första år i skolan. I och 

med detta, finns det också något outtalat om hur man ska betrakta eller för

hålla sig t i l l dessa bam. Det finns också något outtalat o m vad som anses tillå
tet att göra eller inte göra. 

Men sedan har vi något som har legat där någonstans i det här otydliga budskapet 
som har kommit. Dom här barnen dom har börjat skolan. Det är det där som har 
funnits hela tiden. Uppdraget är j u ändå att lära dom här barnen. Det har du kanske 
hört många gånger, men alltså det har funnits med i diskussioner rätt mycket. Och 
jag tror det är där man har blivit lite kluven själv...en sån här sak om jag kan ha lovat 
något barn något speciellt som jag tycker inte är så farligt att dom ska fara hem och 
så kanske hon är på väg och så säger Gun "Nä men vet du så gör vi inte i skolan för 
att där har vi minsann sagt si, där är det sagt så". Jo, då har jag som lovat 
att...."nämen så gör vi inte, nämen det visste inte Lisa för i skolan är det bestämt att 
där far man inte"... Hemskt mycket ska vara lika och lika regler och ingen far göra 
(förskolläraren). 

Läraren i sin tur talar själv o m att hon upplever skolan som väldigt styrd av 

läroplaner, skolplaner och arbetsplaner. Och menar att " v i har j u sagt att v i 
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ska klara alla barnen på något sätt" och att någon måste ta det övergripande 

ansvaret fö r att det också blir gjort. H o n försöker därför sitta med alla barnen 

under kortare stunder och menar att hon inte bara kan släppa barnen och låta 

dem leka. H o n känner att dessa uppnåendemål finns och dit ska alla barnen. 

Fritidspedagogen talar om att "inlärningsdelen har inte jag engagerat mig 

i " och b e n ä m n e r läsa och skriva som kunskaper som hon upplever vara väl

digt centrala i skolan. H o n uttrycker det som att läraren "ger med sig" och 

"ser o m sitt hus". H o n ser också dessa kunskaper som viktiga men menar att 

hon och förskolläraren koncentrerar sig mer på barnens sociala utveckhng. 

Vissa av dessa barn som vi har pratat mera om, har j u önskat bara fä vara där[i klass
rummet] medan jag och förskolläraren tyckt att det är inte det mesta de behöver, 
utan det har varit rent socialt. Då har Gun gett med sig. För det är j u sånt hon inte 
har tänkt på. Om man nu kallar det för att ge med sig för hon ser j u om sitt hus 
liksom. Och det är ju faktiskt ganska viktigt. Det är ju det att det låter som att jag 
inte tycker kunskap är viktigt eller den kunskapen men det är j u inte så... Jag menar 
med skriva och läsa. Den kunskapen. Men det är j u den man mäter. När man pratar 
skola så är det ju det folk i gemen mäter. Det är kan dom läsa, kan dom skriva så 
därför är den j u väldigt viktig. I en skola är detta väldigt centralt (fritidspedagogen). 

Fritidspedagogen tycker därför inte att det viktiga är o m barnen lär sig läsa. 

Det hon istället kan tillföra är att barnen utvecklar andra sidor. M e n att lära

ren värderar och ser t i l l barnens utveckhng vad gäller att läsa och skriva är 

naturhgt, enligt henne, eftersom det är lärarens h u v u d o m r å d e n . 

Men det är j u många andra saker som vi både som fritidspedagog och förskollärare 
och jag som människa tycker är viktiga för barnen, är j u det rent sociala. Och lär sig 
det gör man ju , om man orkar med sig själv så orkar man också lära sig...Se barnet 
hur dom är. Jag bryr mig inte så mycket om de inte kan läsa. Att dom blir bra på 
andra saker. Att höja dem på andra sätt som är svårt att visa i ett klassrum. ..Att vi är 
flera och i skolan tror jag att det är jättebra. Att sätta värde på olika saker. Det jag 
mäter och Gun mäter inte på samma sätt. Hennes huvudområde är j u lära sig läsa 
och skriva och det mäter då hon. Ser barnen mer utifrån det. Medan min tid med 
barnen har j u inte så mycket att göra med om de kan läsa eller räkna el
ler. .. (fritidspedagogen). 

Både fritidspedagogen och förskolläraren framhåller lekens betydelse för bar

nen. De talar o m leken som "ett behov hos bamen", leken som "utvecklar 

hela männ i skan" och leken som "andningshål" för de bam som inte orkar 

sitta med böcker . Fritidspedagogen upplever att verksamheten har varit gans

ka traditionell, där gruppernas sammansät tning har styrts ut i f rån lärarens 

genomgångar i klassrammet och inte utifrån, som hon uppfattar barnens be

hov. 

Men ändå ganska traditionellt. Ta ut några stycken och så byter man ut resten som 
man inte hade med sig. Alla skulle ha fått sina genomgångar. Det känner jag mig lite 
besviken på.. Ja, det är inte utifrån mitt perspektiv, utan genomgångarna i klassrum
met (fritidspedagogen). 
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A t t läraren är så dominerande och att verksamheten får en sådan tydlig skol-

karaktär menar forskolläraren t i l l viss del handlar o m lärarens ovana att arbeta 

i arbetslag, ett arbetslag där man frågar varandra, delger varandra och där man 

gör allting tillsammans, enligt förskolläraren. Det handlar o m att våga släppa 

men hon säger samtidigt att det inte är så lätt fö r läraren heller eftersom det 

här även för henne är någont ing nytt. H o n ser det här ut i från en förmåga att 

kunna samarbeta. Läraren dä remot upplever t i l l viss del att det finns förvänt 

ningar på att hon också, t i l l en bör j an skulle ta beslut vad gäller grupperingar 

av bam och hur de ska planera upp dagen. H o n beskriver det som en känsla 

men är samtidigt lite osäker på det är en känsla eller om det faktiskt handlar 

o m de andras förväntningar på henne. 

Jo det tycker jag att det fanns redan från början och jag känner väl också att hade jag 
inte tagit beslut från början och tänkt och tänkt och tänkt, så vet jag inte hur länge 
det tagit innan vi kommit igång. Jo jag upplever det. Om det är jag då som känner 
det själv bara men att det förväntades att vissa saker hade jag ordnat och förberett 
och tänkt. Det handlar ju bara om allt från första schemat och hur vi eventuellt 
skulle kunna gruppera dom från början. Jo, nog har jag känt det ibland att man för
väntar sig att det är lärarens roll att göra vissa av dom här sakerna. Men det vet jag j u 
inte, men det är min känsla (läraren). 

D e n bi ld som läraren framställer av sig själv ut i från hur hon uttrycker att fö r 

äldrarna och arbetsledaren talar o m henne, bidrar t i l l att hon konstruerar och 

konstmeras t i l l att betraktas som en duktig lärare. Även fritidspedagogen be

kräftar den konstruktionen av henne v id intervjuerna. H o n upplever att hon 

har hela skolansvaret för alla barn och känner sig också väldigt ensam som 

lärare. 

Läraren tycker att det fokuseras mycket på yrken och olika kompetenser, 

någo t hon ser som självklart, att man gör på ohka sätt och har olika funk t io 

ner. D ä r e m o t anser hon att det är mera angeläget att ta reda på och lyfta fram 

vad som styr skolan och vart verksamheten ska leda. Eftersom det bara är lä

raren som är insatt i läroplanen, kursplanen och skolplanen menar hon att det 

också lätt kan upplevas som "pekpinnar" f rån lärarens sida. Så länge inte för

skolläraren och fritidspedagogen är delaktiga och deltar i diskussionen av 

dessa dokument, innebär det också att inte alla har en helhet. Ju mer man kan 

enas omkring, desto enklare är det att "dra mot samma håll", menar hon. 

Joo, nog tror jag att det finns där och att barn ska ha uppnått vissa kunskaper. Vad 
då kunskaper är. Det har man med sig. Vi har j u alla kursplaner, alla läroplaner och 
jobbat med dem ett helt år. Om hur de ska se ut och vad man ska gå igenom. Na
turligtvis har vi det med oss. Och det har de andra [förskolläraren och fritidspedago
gen] knappt sett. De står i en pärm. Och det är j u det jag menar att det behövs 
veckor att tillsammans sätta sig ner. För det här har vi ju jobbat med i ett år, vi inom 
skolan så att säga. Gå igenom varje ämne och vad som ska göras (läraren). 
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A t t lärarens skolkaraktär bl ir så dominerande förklarar forskolläraren med att 

läraryrket t i l l stor del är ett ensamarbete och att lärare inte är vana att samar

beta. Läraren anser dock att det är självklart att de har olika funktioner men 

menar att de saknar ett gemensamt m å l d o k u m e n t att utgå från som talar o m 

vad verksamheten ska leda t i l l . Samdiga n ä m n e r dock att det saknas möj l ig 

heter för gemensamma diskussioner. En möj l ighe ten att föra dessa diskussio

ner skulle vara att avsätta t i d för dessa. Det har inte funnits. 

Det är det vi önskar nu då en tid för att göra en rejäl grovplanering. Men det tar j u 
sin tid (läraren). 

Vi har haft väldigt dåligt med tid att prata ihop oss...Det var jag som tog upp det 
med rektor och sa att nu är det dåligt hos oss. Vi slutade att prata med varandra. 
Och jag tror inte riktigt att det handlade om oss som personer, utan det blev för 
mycket. Det blev kandidater i ett långt svep och vi har en timma i veckan i arbetsla
get. Det är j u vansinnigt. Det har jag markerat stenhårt. Det ställer jag aldrig mer 
upp på (förskolläraren). 

Finns det inte ett f o m m och möj l igheter att få prata med varandra när pro

blem och svårigheter uppstår under arbetet, finns det risk for att arbetet stag

nerar och att alla "kö r sitt eget race" som de uttrycker det och de upplever 

därför att de saknar e n " r ö d tråd". 

Förskollärarens inre kamp, för vem driver jag det jag tror på? 

Förskolläraren upplever att hon har avstått f rån mycket av det hon trodde på 

f rån bö r j an och låtit läraren få dominera och styra verksamheten för mycket. 

De t har som hon uttrycker bl ivi t " för mycket skola" och " fö r mycket styrt". 

Bamen har inte haft möj l ighe t t i l l "andningshål" för att kunna arbeta med 

någont ing annat, när orken tryter. För en del bam har "lekbehovet" d o m i 

nerat och hon menar att dessa skulle ha kunnat fa leka sig igenom första året. 

Istället har dessa bam haft böcker och arbetat i , precis som alla andra, vi lket 

förskolläraren menar att alla inte har haft behov av. Enligt förskolläraren har 

verksamheten varit för styrd, men samtidigt känner hon sig osäker på o m nå 

gonting annat skulle ha varit bättre. H o n upplever att hon påverkas mycket 

av läraren som tydligt deklarerar att "uppdraget är att lära dom här bamen", 

vilket bidrar t i l l att hon själv bhr hte osäker. Eftersom hon saknar erfarenheter 

f rån skolan litar hon mycket t i l l vad läraren säger om vilka kunskaper bamen 

b ö r förvärva under det första året. 

Förskollärarna som arbetar i de olika arbetslagen har träffats v id några t i l l 

fällen, för att prata o m sin situation. Det upplever hon som ett v ik t ig t 

"bollplank", för att få s töd i hur hon arbetar i sitt arbetslag, eftersom hon 

upplever att hon är ensam som förskollärare. Förskolläraren blir tveksam till 

huruvida hennes starka övertygelse, exempelvis om lekens berät t igande, är 

någont ing som hon verkligen driver för "barnens bästa" eller om det är för 

att hävda sig som förskollärare. 
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Förskolläraren: När det har varit tungt. När vi haft det tungt en period på våren då 
blir man osäker i sin yrkesroll. Gör jag rätt? Jobbar jag rätt? Då har man behövt nå
gon att prata ihop sig med. Hur skulle du ha jobbat i den situationen? Man behöver 
lite bekräftelse. 
Intervjuaren: Kan du utveckla så jag förstår vad du menar. 
Förskolläraren: Jo, ex. om jag tycker att det är alldeles för mycket skola, för vissa 
barn. De skulle behöva lite mer andningshål och göra lite annat. Och då kanske jag 
kunde känna att kanske jag strider för mycket för mitt, för mina tankar. Att dessa 
barn skulle ha hte andra bitar just nu. Det är inte så viktigt att färdigställa, jobba med 
böcker just nu utan de behöver en del annat också. Då skulle det ha varit skönt att 
prata med en annan förskollärare, hur de skulle ha upplevt det. Nu har vi träffats vi 
fyra en gång alla förskollärare och det var suveränt. Vi hade rätt lika tankar, känner 
jag. Och dom kände exakt det här att inte ha någon. 
Intervjuaren: Vad var det som kändes lika för dej? 
Förskolläraren: Ja men just det här att man har ingen att ösa galla ur, men alltså ing
en att prata med utifrån sitt eget och då tänker jag inte bara som person utan utifrån 
yrkeskompetensen. Man har j u jobbat i arbetslag och varit flera på dagis och varit 
flera med samma utbildning. Det har känts annorlunda. Det var så roligt att träffas 
alla fyra för vi hade mycket vi behövde prata om. Om än att vi har olika arbetsätt, 
men alla hade behov av att prata. 
Intervjuaren: Berätta någonting om dessa saker annars måste jag tolka och då kan 
jag tolka fel. 
Förskolläraren: Jag pratade om hur jag och fritidspedagogen och läraren har haft det 
jobbigt nu i arbetslaget, att vi pratar inte klartext med varandra. Hur vi som har hit
tat varandra och gått vidare. Och det här att jag inte haft någon att prata med riktigt, 
som har varit min grupp riktigt. Det handlar ju inte om att vi i arbetslaget, det är så 
svårt att förklara hur jag menar. Just det här att vara två. Det tror jag är bra. Eller ha 
någon typ av kontaktnät och det ska vi ordna nu också. Det är som inte något man 
kan peka på direkt i arbetet med barnen utan jag tror att det är känslan av att vara 
rätt ensam. 
Intervjuaren: Vad är det du står ensam om? 
Förskolläraren: Om min yrkeskompetens. Jag är förskollärare. Det är den här käns
lan att driver jag det jag tror på, driver jag det för mycket? Driver jag det i egen sak 
eller driver jag det bara för att jag ska hävda att jag är förskollärare eller gör jag det 
för barnens bästa? Sådana där saker som man vill bolla med någon annan. 
Intervjuaren: Hur känner du att har gjort, utifrån vad du säger? 
Förskolläraren: Jo, ibland känner jag att jag inte har gjort riktigt rätt. Det kan jag 
känna. 
Intervjuaren: Vad beror det på? 
Förskolläraren: Ja, säg det du. Jag vet inte. 
Intervjuaren: När du säger att du inte har gjort riktigt rätt, vad är det då? Har du 
drivit din sak för hårt eller? 
Förskolläraren: Eller backat för mycket ibland och då kan man ju känna så här. 
Varför backar jag i det jag trodde på så mycket i början? För jag är j u en ganska stark 
person och varit ganska dominant. Det vet jag att jag varit. Men förhoppningsvis på 
ett bra sätt. För jag har ändå kunnat samarbeta där jag har jobbat. Och i det här ar
betslaget är jag inte alls lika dominant. 
Intervjuaren: Vad är det du känner att du har backat på då? 
Förskolläraren: Ja, jag tycker att barnen har fått för mycket skola. 
Intervjuaren: Och med skola menar du..? 
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Förskolläraren: Då menar jag för mycket den teoretiska biten. Många av de här 
barnen har inte behövt jobba, barnen i sig har inte mått dåligt. Inte på något sätt, det 
tror jag inte. Men jag tror att de skulle haft det precis lika bra eller ännu bättre om 
det inte varit så pass styrt som det har varit. 
Intervjuaren: Så du upplever att det har varit väl styrt? 
Förskolläraren: Ja lite väl styrt. Och det är väl där jag känner att jag kunnat vara lite 
mer bestämd eller stått på mig Ute mer. Men jag vet j u inte heller om det andra hade 
varit bättre. Det vet jag j u inte. Jag var j u väldigt osäker när jag kom. Hur det skulle 
se ut. Det blev rätt mycket skola snabbt. Men jag har j u hävdat leken och det har jag 
kanske hävdat för hårt. Den har jag stridit för att vi skulle ha pass som var fasta i 
schemat som skulle finnas där och det har varit bra. Det har vi utvärderat det här 
och det känns bra. 
Intervjuaren: Du säger att det har blivit för mycket styrt. Hur kommer det sig att 
det inte har blivit som du har tänkt dig. Har ni diskuterat om hur ni ser på barn och 
vad som är viktigt? Har ni hittat någon plattform för att, det här står vi för gemen
samt? 
Förskolläraren: Jo det kan jag nog rycka. Vi tycker rätt lika om barn och barns be
hov, det tror jag nog att vi gör. 
Intervjuaren: Vad är det ni tycker lika om? 
Förskolläraren: Just det här att vi ser på hela barnet. Vi ser inte bara på vissa bitar. 
Vi ser att det viktigaste är att vi har ett barn som växer och mår bra och mår gott i 
sig. Det tycker jag nog vi har hittat. Men sedan har vi något som har legat där nå
gonstans i det här otydliga budskapet som har kommit. Dom här barnen dom har 
börjat skolan. 
Intervjuaren: Du sa ju det vid första intervjun, att dom här bamen går ju år 1. 
Förskolläraren: Det är det där som har funnits hela tiden. Uppdraget är ju ändå att 
lära dom här bamen. Det har du kanske hört många gånger, men alltså det har fun
nits med i diskussioner rätt mycket. Och jag tror det är där man har blivit Hte kluven 
själv. 
Intervjuaren: På vilka grunder känner du att det motsäger varandra för år 1? På vil
ka grunder måste det se annorlunda ut då, som det känns för dig? 
Förskolläraren: Ja, om jag säger för mig då så har ju jag lyssnat mycket på Gun [lä
raren] där. Och hon har j u jobbat länge i skolan och har ju vissa kriterier hur myck
et man ska ha tagit till sej år 1 ungefär och vad man behöver ha. Det har jag tagit till 
mig för den kunskapen har inte jag det teoretiska.. 
Intervjuaren: Om du ser i backspegeln, tycker du att det har varit riktigt då? 
Förskolläraren: Ja det är det jag säger att jag tycker vi har haft för mycket skola. För 
mycket styrt. Jag hade önskat att vi jobbat mer tematiskt. Det tror jag att vi vunnit 
jättemycket på. 
Intervjuaren: Vad hade ni vunnit på det? 
Förskolläraren: Jag tror att våra... det vi är duktiga på hade kommit fram bättre. 
Det vi hade att erbjuda hade kommit fram bättre i ett sådant arbetssätt. Jag tror på 
det där att jobba tematiskt faktiskt. Men vi kom aldrig dithän. 
Intervjuaren: Vad berodde det på? 
Förskolläraren: Ja, säg det du. 

Förskolläraren menar att o m man arbetade tematiskt skulle det leda t i l l ett 

mer långsiktigt tänkande . Ett tematiskt arbetssätt skulle enligt henne bidra till 

att man tar tillvara hennes kompetens bättre och att hon känne r att hon där

med tillför någont ing. "Det måste bygga på att alla känner att alla är lika v i k -

110 



tiga för barnen. M a n tillför lika mycket och det är j u ett givande och tagan

de." 

H o n upplever även att de är mycket noga med läroplanen och de tydliga 

krav som finns där på "hur mycket som ska hinnas" och som hon inte upple

ver finns i förskolan. Där för upplever hon skolan mera styrd. 

Lärarens inre kamp för en förändring 

Samtidigt som läraren upplever skolan som väldigt styrd av läroplanen och 

tyngd av sina traditioner, brottas hon samtidigt med tankar o m att skolan 

måste förändras men upplever att det är t rögt och svårt att få t i l l en fö ränd

ring. Under hösten reflekterar hon över att man som lärare kan täcka mer av 

barnens skoldag och att också kunna u töka skoldagen. H o n upplever att sko

lan inte ser t i l l hela människan och att mycket av arbetet i ett klassrum utgörs 

av att barnen u t för egna självständiga uppgifter, vilket far företräde f ramför 

gemensamma reflektioner. 

Skolbiten ser kanske inte hela människan, jag tror inte att vi gör det alltid utan att, 
även om jag kan skriva bokstäver och lära mig läsa så kanske jag behöver hte mer för 
kropp och själ, för helheten...Men att inte tappa det här att dom ska ju helst få prata 
en massa, tycka och tänka och använda hela kroppen och det gör man inte så myck
et i ett så kallat klassrum. Det är j u mycket att sitta för sig själv och dona och plocka 
och greja (läraren). 

H o n talar o m alla "planer" som görs i skolan och n ä m n e r bland annat mob-

bingplanen och arbetsplanen. N ä r dessa dokument ska skrivas förs många 

gemensamma diskussioner. Enligt läraren leder dessa diskussioner dock inte 

t i l l några handlingar eller förändringar och inte heller t i l l att man tar tillvara 

de erfarenheter man tidigare gjort. 

Och vad jag kan känna i den här världen [skolan] att vi gapar över så många bitar 
och gör aldrig färdigt och kollar inte upp, att har vi nu lyckats med det här...Nä, jag 
tycker att den här världen [skolan] att vi har mycket att lära. Vi bygger dåliga grun
der. Vi jobbar dåligt med varandra, vuxna. Jag har lagt in mycket kritik kring våra 
konferenser och så. Vi har mycket konferenser, det fattas mycket beslut och det 
skrivs en massa, men funderar varför vi skriver någonting eller fattar beslut för vi 
håller dem inte. Det produceras en massa bra papper och det tänks då och jobbas 
febrilt men sedan då? Det är nog sant att det har jag upplevt på jättemånga ställen. V i 
gör inte en sak i taget. Vi gör det inte klart. Om vi gjort en jättebra mobbningsplan, 
se då till att vi kan följa den här, vet vad som står och vet vad som gäller. Vi bara 
gör, för att det ska göras (läraren). 

Förskolläraren tillåter läraren att bekräfta sin inre känsla 

Läraren talar tidigt under hösten o m att skolan inte ser t i l l hela människan 

och menar att även o m man kan skriva och läsa så b e h ö v e r man även mera 

för "kropp och själ, för helheten". M e n som skolan ser ut i dag, ofta med 
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tillgång till bara ett rum, anser hon sig inte kunna klara av just helheten och 

ser det därför som en tillgång t i l l att skolan får i n andra människor och n ä m 

ner då förskolläraren. H o n ger uttryck för att förskolläraren har lärt henne att 

se annorlunda på barn. M e n hon säger samtidigt att hon tidigare inte haft 

möj l ighe t till det i hka stor utsträckning, eftersom hon arbetat ensam och i ett 

klassrum. 

Läraren: Det har jag lärt mig av Lisa. Ungefär det här med att det satt ju inte, kom
petensen sitter j u inte i att jag kan läsa eller att jag kan räkna matte. Jag är ju inte fär
digt skolbarn för det utan det gäller ju att nå den här sociala kompetensen. Du måste 
j u ha social kompetens och annat för att gå vidare. 
Intervjuaren: Är det en del av det du känner att du har lärt dig? 
Läraren: Ja, det tycker jag att jag har lärt mig. Och jag har ju haft möjhghet att få 
känna den känslan. Det har du ju nästan inte vågat känna heller om du är helt en
sam. Du har ju inte så många möjligheter att göra på något annat sätt, men nu är vi 
j u fler. 

Genom att arbeta tillsammans med förskolläraren har läraren fått möjl ighet att 

bekräfta känslan av en helhetssyn på barnen. Den känslan har hon tidigare 

för t rängt då hon varit ensam och haft begränsade lokalutxymmen. Såväl bar

nen som omvär lden runt omkring förändras och därför måste också en för 

ändr ing t i l l i skolan menar hon. A t t det kommer i n andra människor som kan 

bryta mot den starka tradition som läraren bär med sig, ses som positivt. 

Läraren: Helt klart gör de [förskollärarna] hte annat än det vi gör och tänker i hte 
andra banor. Som att jobba med händerna, tänderna och fottema. Jag tänker inte alls 
lika ofta på att gå ut och göra grejerna här, att ta mig den tiden. De är inte låsta i 
timmarna utan gör det man vill göra. Det som är viktigast att göra. 
Intervjuaren: Måste man vara så låst av tiden? 
Läraren: Nä det måste man inte och jag tror inte att jag är så låst av den, men den 
finns där. 

Förskolläraren visar på och arbetar ut ifrån andra ramar än läraren. Läraren ger 

uttryck för att även hon på något sätt, skulle vilja kunna arbeta utifrån l i k 

nande förutsättningar. M e n den tradition som läraren bär med sig och arbetar 

i medger inte självklart att hon kan bortse från tiden som en styrande faktor. 

Att medverka till eller motverka en förändring 

Fritidspedagogen menar att i samverkan handlar det mycket om hur läraren 

vågar och är ö p p e n för det nya. H o n uttrycker sig så, som att läraren släpper 

det som är hennes område , den traditionella undervisningen. Förskolläraren 
talar också o m att läraren måste "våga släppa mer av sitt t i l l oss". M e n förstår 

att det är svårt eftersom läraren ger uttryck för att det til lhör hennes uppdrag 

som lärare. Förskolläraren upplever skolan som en komplicerad värld, där det 
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är en massa "ensamvargar" som ska bör ja jobba i arbetslag och även bör ja 

samarbeta med fritidshemmet. Fritidspedagogen menar att skolans starka tra

ditionen gör att deras yrkesgrupp hela tiden slåss från ett underläge och måste 

höja rösterna för att de också finns i skolan. Läraren påpekar att det handlar 

lika mycket o m vilket ansvar ledaren tar för att dessa frågor och problem lyfts 

upp och behandlas. Fritidspedagogen menar att "skolans tradition är arbetsam 

i sånt och måste ruskas o m rejält, annars bhr det tungrott". N ä r v i talar om 

hur skoldagen är strukturerad med raster och lektionstid ger hon uttryck för 

att det bö r finnas en större flexibilitet för hur och när raster förläggs och även 

hur lång lektionstiden b ö r vara. N ä r jag frågar henne om man inte kan ändra 

på detta, markerar hon dock tydligt att hon anser att det inte är hennes an

svarsområde utan läramas och skolans. H o n upplever inte att hon själv har 

något eget ansvar för att medverka t i l l att fa en förändr ing t i l l stånd. 

Jo, visst kan man det. Men det tycker jag inte heller är mitt bord, på något vis. Det 
är j u en process som måste pågå i skolan. Vi kan j u tala om det hur mycket som 
helst. Vi pratar ju mycket från fritids och tycker, men på något vis är det är ju ändå 
hos lärarna. Det är j u där det sitter. Nog kan jag ha åsikter om mycket men jag 
tycker på något vis att det är deras bord och det får ta tid...(fritidspedagogen). 

H o n upplever att skolan av tradition anses vara viktigare, men säger samtidigt 

att hon tycker att den ska vara så eftersom bamen är i skolan " för att lära sig". 

På något sätt brottas hon själv med det här och vet inte r ikt igt hur hon ska 

förhålla sig. Förskolläraren menar att " v i är så flexibla, v i har fått förändra oss 

så många gånger. M e n inom skolan har man inte behöv t det." 

Barnen skapar möjligheter för pedagogerna eller skapar 
pedagogerna möjligheter för barnen? 

Läraren ger uttryck fö r att de väljer att blanda åldrarna och på så sätt också 

talar o m att åldern inte har så stor betydelse. Istället anser hon att gruppstor

leken är av större betydelse. Enligt läraren befinner sig sexåringarna i gräns

landet och anses stora när de är i förskolan men där de kanske inte erbjuds så 

mycket, varför hon ser att skolan kan vara ett alternativ. 

Fritidspedagogen säger under hösten att det inte är så stor skillnad mellan 

de ohka åldrarna utan att de bam som både b e h ö v e r t id och utrymme alltid 

har funnits i skolan. Tidigare fick dock dessa bam anpassa sig t i l l de övriga. 

Idag menar hon, att bamen får både den t i d och det utrymme de behöver i 

och med deras arbete tillsammans. H o n är övertygad om att alla bamen v i l l 

lära sig men att skolan så som den ser ut inte passar alla bamen. H o n är dock 

tveksam t i l l o m skolan är rätt ställe fö r de r ikt igt "små sexåringarna" och me

nar att de b e h ö v e r fa leka mera, eftersom även leken utvecklar en människa. 

A t t arbeta med det som intresserar en är vikt igt för att lära sig, menar hon. 
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Fritidspedagogen engagerar sig inte i vad som sker i klassrummet, men har 

ändå en uppfattning o m att alla barnen ska vara med på genomgångar och 

erbjuda möj l ighe ten att arbeta med att läsa, skriva och räkna. 

Förskolläraren är Hte tveksam tül o m hon tycker att det är så bra med att 

åldersblanda barnen. H o n talar mera o m att håHa ihop sexåringarna som 

grupp och jobba upp mot sjuåringarna. H o n menar att de yngre barnen har 

specieUa behov som de b e h ö v e r få uppmärksamhet för. H o n talar o m bam 

som är "sugna på att lära sig" och ta tiU sig det som läraren har kompetens 

för. H o n talar också o m bam som är små och "inte mogna" att ta tül sig det 

läraren har att erbjuda, utan dessa bam mognar fram i sin takt och b e h ö v e r en 

mi l jö som förskoUäraren har kompetens att arbeta med. Samtidigt ger hon 

uttryck för att bamen ska fa arbeta med det som intresserar dem och det dom 

tycker är roligt. A r de intresserade av att räkna skall de fa utvecklas i detta. Är 

bamet däremot inte intresserad av lära sig bokstäver eUer av att lära sig läsa så 

lämnar man det." De hinner j u " menar hon. 

Jag tror på att sexåringar är tillsammans. Det tror jag är bra. Jag tycker inte riktigt att 
det här med åldersblandat har varit så jättebra när jag jobbat, men att man har sex
åringar som grupp och med sjuåringar. Det tycker jag är bra. Det tror jag på för de 
har speciella behov som dom behöver få tillgodosedda. Men att man sedan har det 
här att det finns lärare att tillgå för dem som är jättesugna och dom är många. Men 
det finns också dom som inte alls är mogna för att ta till sig det hela och då måste 
man ha en miljö för dom som ser annorlunda ut än den här (förskolläraren). 

Läraren ger uttryck för att hon under den första tiden i skolan aldrig tidigare 

har m ö t t så många kommentarer från bamen som visar att de upplever skolan 

som mera kravfyUd med fler "mås ten" än de tidigare upplevt. Det m ä r k e r 

hon främst hos de yngre bamen. 

Första veckan har jag väl aldrig varit med om att så pass många sa till mig att "nä det 
här vill jag inte göra och jag gör det inte nu"... Som en säger att "Ni bestämmer j u 
så mycket här. Jag är faktiskt van att göra som jag vill. Och när min mamma säger 
att ta på dig pyjamasen då gör jag inte det. Och här säger ni till och med att man ska 
orka och spela brännboll."(läraren). 

D e yngre barnens reaktioner på att bör ja skolan, menar hon är ett uttryck för 

att bamen inte hann förberedas på att bö r j a skolan eftersom "det är skülnad 

på dagis och skola". H o n upplever dock inte att detta har påverkat henne 

nämnvär t mer än att hon förstår bamen och ser det som en sund och naturhg 

reaktion. 

Nja, jag vet inte om jag påverkar det så. Jag känner j u mera som att det sliter i hjär
tat och jag förstår j u dig som barn. Det är j u en sund reaktion att kunna känna så. 
Och det är ju klokt att kunna säga det. Men säkert kan det j u påverka det vi gör. Nu 
tycker jag inte att man kan se det, men jag förstår att dom inte hade längtat hit. 
Dom hade inte alls tänkt gå hit för dom hade det bra där dom var. För dom var fem 
år och var små och hade det jättefint. Utan här hade vuxna varit in och styrt (lära
ren). 
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Arbetslaget ger uttryck för att de sexåringar som de arbetar med under året, är 

en speciellt utvald grupp som haft goda förutsättningar genom att föräldrarna 

har valt denna verksamhet. Där fö r finns en uppfattning o m att sexåringarna 

kommer att se annorlunda ut i framtiden, när skolan får ta emot alla sexåringar. 

Andra året i arbetslag A 

Under det andra året förs diskussioner om hur skolan ska organisera verksam

heten. Det tas ett beslut i skolan o m att enbart arbeta med två åldrar i varje 

grupp. Det innebär att när nya sexåringar bör jar får dessa bilda en ny grupp 

tillsammans med nya sjuåringar. Under andra året bör jar förskolläraren i ar

betslag A att arbeta i den nya gruppen sex- och sjuåringar i närliggande m m , 

tillsammans med en annan lärare och fritidspedagog. Läraren och fritidspeda

gogen i arbetslag A , fortsätter att arbeta tillsammans med de "gamla" bamen 

som nu är sju- och åtta år. Samarbetet med förskolläraren utvecklas inte v i 

dare utan avbryts. Istället t i l lkommer en lärarresurs på ca 15 timmar. Under 

läsåret uppstår "akuta" situationer i skolan, som innebär att resursläraren be

höve r användas på andra håll i skolan, vilket leder t i l l att denne bhr utbytt ett 

par gånger under läsåret. Det m m som de kallar " lekmmmet" kan inte längre 

nyttjas av barnen under det andra året. Istället prioriteras mmmet för de nya 

sex- och sjuåringarna. 

Barnens möjligheter till variation begränsas och anpassas 

Under hösten ger en del av de yngre barnen uttryck för en vilja att vara t i l l 

sammans med förskolläraren i lekmmmet. N ä r de nya sexåringarna har lek

pass tillsammans med förskolläraren far även dessa bam vara med och ha f r i 

lek. En del av de yngre bamen visar att de inte riktigt klarar av den variation 

som verksamheten med läraren och fritidspedagogen kan erbjuda. Trots att 

förskolläraren och läraren inte längre arbetar tiUsammans diskuterar de med 

varandra för att finna lösningar för dessa bam. I begränsad omfattning under 

hös ten får bamen m ö j h g h e t att vara i lekmmmet under skoldagen. In för vår 

terminen u p p h ö r den möj l igheten . Orsakerna är dels begränsade personalre

surser, dels att verksamheten i lekmmmet förändras för att medvetet anpassas 

t i l l de specifika gmpper som förskolläraren arbetar med. De t innebär att bar

nen inte lika lätt kan flyta i n i den verksamheten. De har ingen gemensam 

planering och arbetar inte kring samma teman och kan därför inte heller 

samordna sin verksamhet. 
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Intervjuaren: Tankar fanns om att arbeta tillsammans med [förskolläraren] och de 
nya bamen. 
Läraren: Det har fallit sig ganska naturhgt att det har inte funnits utrymme för det. 
Det är Lisa [förskolläraren] som ska svara på det men vad vi kan se så har de ganska 
fullt upp. 
Intervjuaren: N i har inte samarbetat överhuvudtaget, utan arbetat var for sig. Vad 
beror det på? Om ni spånar fritt. Är det att man inte vill, eller hur tänker ni? 
Fritidspedagogen: Vi pratade om det du [förskolläraren] och jag eller var det jag 
och[andra fritidspedagogen]? Men jag har då inte känt något motstånd men jag har 
heller inte tänkt tanken att vi skulle. Vi har bjudit in dem som gäster. Det är ju inget 
samarbete. 
Förskolläraren: Det hade varit enklare om vi haft planering tillsammans. Att man 
hade träffats som det blir hte i spåret kanske. Då tror jag att man hittar naturligare 
saker att göra tillsammans. Nu sitter vi och planerar var för sig i arbetslagen. Vi hittar 
ju inte varandra någonsin. Vi sitter j u inte tillsammans allihop någon gång. Aldrig 
suttit... 
Läraren: Jobbar vi inte med likadana teman, så är det ju svårt att konstruera samar
bete. 
Förskolläraren: Det är ju där bristen är. När jag har befunnit mig nära här, i början 
på termin så kom j u en del grabbar in sista timmen... 
Läraren: Vi försökte j u fa till.. 
Förskolläraren: ...det flöt ju på rätt bra tills det blev tjorvigt med folk. Saker och 
ting faller ju när det bhr byte av vuxna 
Intervjuaren: Men de [de yngre bamen] sökte sig till dig, eller? 
Läraren: Vi gjorde upp om att det skulle finns utrymme.. 
Förskolläraren: Joo 
Läraren: ..till någonting för de här minsta, som verkligen.. 
Förskolläraren: Jo, jag och Gun [läraren]pratade om det.. 
Läraren: Behövde och höll... 
Förskolläraren: ...När de höll på somna nästan.. 
Läraren: ..döö 
Förskolläraren: Joo. Då hade jag vissa pass där, och då gjorde vi så. Och jag tyckte 
det funka bra. 
Intervjuaren: Att dom kom ner till dig? 
Förskolläraren: Jo 
Intervjuaren: Och dom ville? 
Läraren: Ja visst. 

Under hösten far barnen således inte vara i lekrummet, något som leder till 

f rågor från barnens sida o m varför det förhåller sig på det sättet. Frågor och 

funderingar, som främst kommer ifrån pojkarna, beror inte bara på att de 

förlorar en vuxen utan också en annan tillhörighet, nämligen lekmmmet. 

Förskolläraren får under hös ten försöka besvara barnens frågor o m varför de 

inte längre far vara i lekmmmet, genom att säga att de har j u m ö j h g h e t att 

kunna komma t i l l detta rum när hon är där. 
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Intervjuaren: Vad sa ni i början? 
Fritidspedagogen: Mest de som inte var på fritids som sa någonting. Kalle, han 
tyckte det var hemskt för han var j u mycket där och lekte... Han var nog bland dom 
som inte mådde så bra. 
Förskolläraren: Flickorna var inte speciellt brydda, men dom hade som sprungit 
iväg på ett sätt, utvecklats. Men pojkarna var mer brydda. 
Läraren: Det är ju några av dom här. Våra minsta pojkar, för vi har j u några.. 
Förskolläraren: Det var mer...3-4 st. 
Intervjuaren: Sa dom någonting till dig eller? 
Förskolläraren: Jo dom kom ofta och sa att "Lisa, varför får inte jag vara med dig 
här som jag var förra året, lika mycket." Ja, sådana där saker. 
Intervjuaren: Men vad sa du då? 
Förskolläraren: Ja, vad sa jag? Jag vet inte hur jag förklarade det för dom. Jag var j u 
tvungen att berätta som det var helt enkelt att nu jobbar jag med en annan grupp 
barn, men att det var fritt för dem att komma när det var möjhgt och så här. Det var 
j u inte låst, så att säga men de kom och gick hte grann. Inte var det som i fjol inte. 
Det var det inte. 

Barnen får anpassa sig t i l l den verksamhet som står t i l l buds. Läraren ger t y d 

l igt uttryck för att en del barn fortfarande behöve r den variation som lek

rummet kunde erbjuda. H o n menar dock att som lärare är hon tvungen att 

styra upp verksamheten och i viss m å n tillrättalägga den, fö r att passa alla bar

nen. Barnen, menar de, tar ansvar för sitt arbete och frågar sällan om de m å s 

te. D e har möj l ighet att ta ett spel eller rita och kan göra det i klassrummet 

eller gå ut i korridoren. 

Läraren: De har kommit långt. De tar kan man säga ansvar över sitt. Dom grejar på 
med det dom ska. Och det är sällan någon frågar, måste jag eller ska jag. Man gör 
saker och ring. 
Fritidpedagogen: Dom kan ta ett spel om de är trötta...De behöver ju inte gå från 
rummet för att ta spel för det finns j u i rummet. De behöver ju inte söka sig till nå
got annat ställe. De kan gå ut i korridoren. 
Läraren: Det dom gör är j u att dörren är öppen så dom sitter i korridoren. 

Pedagogerna förklarar för barnen att det är de nya yngre bamen som ska ha 

före t räde och tillträde t i l l detta m m . N ä r v i pratar om barnens rektioner och 

hur de vuxna hanterar denna situation menar läraren att denna förändring har 

gått bra och att barnen nu har accepterat situationen. Det är kommentarer 

som å t e r k o m m e r från läraren v i d flera tillfällen. 

Det man kan säga är j u att det har j u slutat att frågas om det här rummet. Det gjor
des ju ganska snabbt. Före ju l fanns det ingen som frågade nå mer utan mer förnöj
sam att när dagen är slut så är jag j u där. Det var från början det var kärvt (läraren). 

Jag tror j u inte att vi har farit illa av att inte få ha det där rummet. Det var i början 
bamen... (läraren). 
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Verksamheten är sådan, att jag känner precis som [fritidspedagogen] att de får det här 
behovet tillfredställt, till viss mån också inte naturligtvis som att leka ett pass (lära
ren). 

Läraren och fritidspedagogen har utvecklat temaarbetet under andra året. De 

gör tankekartor med barnen och utifrån dessa får barnen sedan göra två t i l l tre 

val omkring vad de v i l l arbeta med. Läraren menar att hon är van att både 

styra upp och tillrättalägga verlcsamheten så att den ska anpassas t i l l alla bar

nen. H o n ger uttryck för en vilja att försöka visa på, att barnen trots denna 

förändr ing accepterar förändr ingen och finner sig i den situation och verk

samhet som hon tillsammans med fritidspedagogen kan erbjuda barnen. 

Skulle läraren istället än tydligare bekräfta barnens reaktioner innebär det att 

hon också talar o m att hon misslyckas med att tillrättalägga och styra upp 

verksamheten. Det innebär att hon är tvungen att anpassa verksamheten ut 

ifrån de förutsät tningar som för henne finns tillgängliga och att verksamheten 

kanske inte därför kan svara upp t i l l det som hon upplever att barnen ger u t 

tryck för. 

Äldersblandning utvecklar barnen socialt, ökar spridningen i 
gruppen men, utvecklas barnen i sitt lärande? 

Skolans beslut o m att endast arbeta med två åldrar i varje grupp stödjer inte 

arbetslaget att fortsätta utveckla arbetet tillsammans med förskolläraren. För
skolläraren menar att hon accepterar beslutet som är taget men ser det inte 

som en bra lösning, utan menar att " v i på den här skolan har inte förstått 

vinsten med ett arbetslag som får gå vidare och utvecklas". H o n ser en styrka 

i att man är fler kr ing bamen som under en längre t id arbetar tillsammans och 

på så sätt också har m ö j h g h e t att utveckla någont ing tillsammans. Ä v e n fri
tidspedagogen menar att hon ser en bättre lösning i att kunna arbeta med tre 

åldrar eftersom man är fler vuxna i ett arbetslag. Det är dock ingenting som 

hon kämpar för eller driver i skolan utan förhåller sig ganska neutral t i l l . N ä r 

hon ger uttryck för sin uppfattning ser hon fördelar med olika åldrar och me

nar dels att det utvecklar bamen socialt, dels att de bam som kommi t Hte 

längre stimulerar och driver de andra bamen att komma vidare. Läraren ser 

dock inga fördelar med att åldersblanda bamen ut ifrån de äldre barnens per

spektiv. H o n ser inget lärande i detta utan att det mer handlar o m omsorg. 

Där fö r menar hon att de äldre bamen istället behöve r andra, att sträva mot . 

Fritidspedagogen: Men på något vis för det också, det driver dom här som är hte 
lägre att tänka hte pinnhålet högre. Att våga bh modigare. Dom puffar ju på. 
Läraren: Dom har det j u bäst dom som ser dom här att sträva mot. Kan känna att 
dom som har kommit längst behöver ju åter andra att återigen sträva emot. Dom har 
ju inget större utbyte av de minsta. Det kan jag inte tycka. 
Fritidspedagogen: Nä, men inte mer än att de får känna att de klarar av.. 
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Läraren: Men det är ju inte alltid... 
Fritidspedagogen: Nä, det behöver ju inte föra en framåt. 
Läraren: ..Nää utan det är en annan omsorg det och hte annat. Det är ju viktigt att 
utmanas någonstans hela tiden. 

En annan orsak som bidrar till att läraren är tveksam till att ha tre åldrar, trots 

att hon ändå anser att de är en bät tre lösning, handlar o m svårigheten i att 

hantera den stora spridningen som blir då gmpperna dessutom blir större. 

Spridningen mellan bamen upplever hon är större j ämfö r t med tidigare år, då 

hon arbetat i å ldershomogena gmpper. Enligt läraren m e d f ö r det en större 

arbetsbörda för läraren och är också, som hon tror, en av orsakerna t i l l varför 

de på skolan har tagit ett sådant beslut o m att arbeta med två åldrar i varje 

gruPP-

Läraren: Jo jag kan förstå varför de inte vill ha tre åldrar. Det kan jag förklara. För 

det står jag för någonstans också ifall grupperingen bhr för stor. 

Intervjuaren: Ja, få höra. 
Läraren: Det är ju inte självklart lätt att möta 24 barn där dom är. Det vi faktiskt har 
till uppdrag att göra. Om du dessutom har blandade i ålder, för då är j u spridningen 
ännu större. Det kostar både tid och kraft och energi. Spridningen är j u inte riktigt 
lika stor om du har en åldershomogen grupp. Det finns ju en spridning men den bhr 
ju inte riktigt lika stor och vid...Nog ser vi att vi har en otrohg spridning i våran 
grupp. 
Intervjuaren: Om du jämför när du annars har jobbat? 
Läraren: Ja, den är större. 

Att slussa barnen vidare är också integration 

De erfarenheter som förskolläraren har gjort under dessa två år är att hon 

upplever att det handlar om att så snabbt som möjhg t få i n bamen i skolan 

och ge dem så mycket kunskaper som möjhg t . Det här bidrar till att hon i n 

för nästa år v i l l pröva att göra en förskolegrupp, för att bamen ska ha möj l ig

het att också "få vara små" som hon uttrycker det. N ä r bamen visar ett i n 

tresse och lust att lära ska de slussas vidare t i l l skolan för att på så sätt fa ut

vecklas i sin egen takt. H o n ser även ett dilemma i att de finns så få förskol

lärare i skolan och menar att det av den orsaken inte går att utveckla försko

lepedagogiken. 

...en förskolegrupp med sexåringar, eller jobba med sexåringarna för sig en period 
och sedan jobba mot. För någonstans ska man ta tillvara på det vi sett under dem här 
åren, att man ska låta dem ha den här möjligheten att vara små liksom. Låt dem 
komma i sin egen takt. Då känns det nästan att de uppifrån styrs åt andra hållet att så 
snabbt som möjhgt plocka in dem i skolans värld. Tryck in kunskap, men nu över
driver jag hte, men förstår du mina tankar. Då känner jag mig frustrerad. Det är j u 
det jag tycker vi har lärt oss här. Det ska vara ett sug från bamen. Det ska var lust, 
det är ju då man tar till sig och det bhr roligt och kunskap och att de är...förstår ni 
vad jag menar. Sett tydligt det här året (förskolläraren). 
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B å d e läraren och fritidspedagogen håller med o m att man mycket väl kan 

slussa barnen i n i skolan. Läraren menar även att en del barn kanske inte alls 

ska i n i skolan under det första året utan erbjudas någont ing annat. Läraren 

bekräftar förskollärarens erfarenheter genom att tala om och utgå ifrån att 

sättet att lära i skolan är någont ing oföränderligt , statiskt och begränsad på 

variationer, som inte heller kan anpassas t i l l alla barn. 

Fritidspedagogen: Men inte tycker jag att det strider j u inte att jobba med sexåring
arna först och slussa dem in i skolan och ta del av skolan. För mig är det integrering. 
För mig betyder det inte att man är med kroppen i samma rum. 
Läraren: Och inte fullt ut, utan det måste ju också vara utifrån de barn man har. 
Och några kommer kanske inte att hålla på med skolvärlden, så att säga, utan ska lära 
sig på andra sätt. 
Förskolläraren: Precis, det är jag helt övertygad om. 
Läraren: Det är väl så att man måste titta på dom här bamen. 

Sammanfattande reflektion och teoretisk analys 

I arbetslag A synliggörs en svårighet i att forma en samverkan. Ut i f rån vad 

Haug (1992) skriver menar han att man måste förändra grunden för sina fö

reställningar o m vad arbetet egenthgen handlar om. Har arbetslaget lyckats 

med att förändra sina föreställningar o m vad arbetet går ut på och har de en 

gemensam föreställning? Vad resultatet visar är att pedagogerna inte finner 

varandra och "styr" inte heller mot samma håll. De erhåller inte heller några 

redskap och stöd i form av f o m m för samtal och reflektion. Vad kan det då 

bero på att de inte lyckats uppnå detta? Vad man kan se i alla arbetslagen som 

jag kommer att beskriva är att skolan har en läroplan när detta genomförs v i l 

ket inte förskolan och fritidshemmen har. Förskolläraren upplever att det är 

noga med de krav som finns i läroplanen och som hon upplever inte finns i 

förskolans må ldokument . Varken förskolläraren eller fritidspedagogen har ta

git del av vad texterna i läroplanen förmedlar, vilket m e d f ö r att det bhr lära

rens tolkning av dessa texter som bhr vägledande för arbetet. Läraren får så att 

säga konkretisera och levandegöra läroplanen. Vad ska de då mötas omkring, 

kan man undra o m de inte har ett gemensamt må ldokumen t . Skolan har ett 

samhällsuppdrag med vägledning i läroplanen. Vad är det förskolläraren och 

fritidspedagogen ska hålla sig till när det framkommer att de inte är insatta i 

eller har läst läroplanen. M a n kan j u också ställa en o m v ä n d fråga, o m varför 

inte läraren tagit del av innehållet i de pedagogiska programmen, om det är så 

att verksamheten ska utgöras av ett samarbete utifrån ett gemensamt utbyte av 

förskolans, skolans, och fritidshemmens pedagogik. Läraren är inte insatt i vad 

det pedagogiska programmen förmedlar för syn på kunskap och lärande och 

förskolläraren och fritidspedagogen är inte insatt i läroplanens syn på kunskap 

och lärande. H u r är det då överhuvudtage t m ö j h g t att ås tadkomma en sam

verkan som utgörs av ett gemensamt utbyte? 
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A t t inte pedagogerna har insyn i varandras m å l d o k u m e n t och att lärarens 

tolkning av läroplanen bhr vägledande för arbetslaget medfö r föl jande: För 

läraren finns ett tydligt uppdrag att lära barnen läsa, skriva och räkna. H u r 

detta uppdrag ska genomföras har hon tolkat i läroplanens texter och utifrån 

den tradition som hon bär med sig. Detta uppdrag utvärderas när kunskaps

må len mäts fö r år 5. A t t försöka forma en samverkan innebär fö r förskollära

ren och fritidspedagogen att läraren måste "våga släppa" och "ge med sig av 

sitt". Samtidigt ger fritidspedagogen uttryck för att hon inte bryr sig, o m bar

nen lär sig läsa och förskolläraren ger uttryck för att det viktigaste inte är att 

fungera i böckernas värld. De utgår ifrån deras tradition och de tolkningar 

som de gör av texterna i det pedagogiska programmen. Istället menar de att 

den sociala utvecklingen och leken är v ik t ig . För läraren uppstår svårigheter 

med att "våga släppa" eftersom hennes tolkning av läroplanstexterna säger att 

det endast är kunskapsmålen som mäts år 5 och inte hur bamen har utvecklats 

socialt. Humvida dessa båda synsätt eller aspekter kan eller skulle kunna 

samspela i barnens erövrande av att lära sig läsa, skriva och räkna lyfts inte 

upp för t i l l diskussion. 

Både läraren och förskolläraren ger uttryck för att de både tvivlar och 

brottas med f rågor och funderingar över vad de gör eller tror på. Fritidspeda

gogen och förskolläraren ger uttryck fö r att verksamheten har varit både tra

ditionell och mycket "skollik". Arbetslaget blir inte ett självklart f o m m och 

utgångspunkt fö r gemensamt ansvar att diskutera och reflektera över verk

samheten och för att också kunna utveckla verksamheten. Förskolläraren me

nar att det beror på lärarens ovana att arbeta i arbetslag och läraren menar 

själv att hon gärna också tar egna beslut. Arbetslaget saknar m ö j h g h e t att dis

kutera hur arbetsfördelning och ansvar ser ut och humvida den ska betraktas 

som statisk eller föränderlig. Det här innebär att det inte är så självklart att 

avstå från någont ing som man är intresserad av eller upplever sig ha en viss 

kompetens i . Arbetslaget bhr inte heller ett f o m m för att diskutera "den pro

fessionella tolkningsbasen" (Skolverket, 1996) och hur de ska organisera 

verksamheten f o r att möjl iggöra ett lärande och humvida en åldersblandning 

är en m ö j h g h e t eller ett hinder för lärande. Förskolläraren betraktar därför 

sina svårigheter att finna ansvarsområden som någont ing som hon personligen 

får ta ansvar för, och att ansvarsfördelning dä rmed ses som mer statiskt än fö r 

änderligt ut ifrån innehåll , intresse och kompetens. Arbetslaget får inget stöd 

fö r att utveckla samverkan vidare, vilket bhr påtagligt när förskolläraren under 

det andra året ingår i ett nytt arbetslag. H o n uttrycker en viss besvikelse över 

att skolan inte förstår de många fördelar som ett inarbetat arbetslag utgör . 

Förskolepedagogiken och därmed förskolläraren betraktas inte tillföra verk

samheten någont ing i det gemensamma utbytet av skolans, förskolans och 

fritidshemmens pedagogik, varför samverkan inte heller fortsätter. Alla tre 

pedagoger ger uttryck för att ha en något diffus b i ld av varför de egentligen 

arbetar tiUsammans och vad deras arbetet tiUsammans ska utmynna och resul

tera i . 
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O m man utifrån en teoretisk analys med Foucault som inspiratör analyserar 

ovanstående beskrivning och använder Dahlberg & Lenz Taguchis (1994) 

konstruktioner, "barnet som natur", "barnet som kultur- och kunskapsåters-

kapare" som redskap för analys, kan samverkan förstås ut ifrån föl jande: 

I det här arbetslaget bhr det påtagligt att läraren upplever sig styrd av lä ro

planen. Vad är det egentligen som hon bhr styrd av? A r det läroplanens syn 

på lärande som talar om kunskaper som kontextuella, där fakta (information), 

förståelse (meningsskapande), färdighet (utförande) och för t rogenhe t ( o m d ö 

me) samspelar och u tgör varandras förutsättningar? Är det ett lärande som 

innebär att "interagera med sin omgivning" där den sociala och praktiska si

tuationen är betydelsebärande för att ett lärande sker? Är det där kunskaper 

betraktas som någont ing som finns i ett praktiskt, socialt och språkligt sam

manhang och där man inte skiljer på kognitivt, intellektuellt och socialt 

lärande, utan betraktar det som en helhet? Är det dessa skrivingar i läroplanen 

som läraren känner sig styrd av eller är det den konf l ik t som Hyltegren & 

Kroksmark (1999) visar mellan detta helhetsperspektiv och kursplanens t y d l i 

ga kravformuleringar fö r år 5 som där igenom också styr i n läraren mo t ett 

bestämt innehåll . Popkewitz (1998) b e n ä m n e r detta innehåll disciplinerande 

kunskaper, vilka inte görs t i l l föremål för diskussion och ifrågasättande. Lära

ren talar också om att dessa uppnåendemål finns och att alla bam också fö r 

väntas nå dit. Resultatet visar också att läraren ger uttryck för en tydlighet o m 

vad bamen förväntas förvärva under deras första år i skolan. Läraren har också 

ett tydligt innehåll som hon arbetar med för att nå dessa mål näml igen att 

bamen lär sig läsa, skriva och räkna. För läraren är böckerna en v ik t ig u t 

gångspunkt för lärandet. Förskolläraren har inte ett lika tydligt och självklart 

innehåll att relatera t i l l , fö r att dessa mål ska uppnås. H o n menar till och med 

att böckerna fö r en del bam har varit onödiga. I detta "kraftfäl t" kan man 

säga att förskolläraren gör mots tånd (Lenz Taguchi, 2000) mot den domine

rande skoldiskursen och konstruktionen "bamet som kul tur- och kunskapså-

terskapare". I detta mots tånd lyfter hon lekens betydelse och berät t igande 

samt den sociala utvecklingen. Detta mots tånd innebär också att förskollära

ren konstmerar sexåringarna som "små bam" och bam med speciella 

"behov" som b e h ö v e r uppmärksammas och där tyngdpunkten läggs på ett 

personlighetsutvecklande perspektiv. Ett bam som måste få "mogna och ut

vecklas i egen takt", utan påtryckningar av en dominerande skoldiskurs och 

som därmed "skyddas" f rån en konstruktion som kultur- och kunskapsåters-

kapare. Motståndets tydlighet innebär också tvivel och osäkerhet o m h u m v i 

da denna starka övertygelse istället handlar o m att hävda sig som förskollärare 

eller o m det är för "barnens bästa". Förskolläraren mots tånd innebär att fö r 

skolediskursen och konstruktionen "bamet som natur" bhr normgivande och 

förgivet tagen, därmed utebhr en mö jhghe t att kunna ställa sig kritisk t i l l de 

egna självklarheterna och forgivet tagna sanningarna. 

Läraren markerar att skola för henne är någont ing som alla vet vad det är 

och vad man gör där. Förskolläraren får också av läraren tydligt veta att upp-
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draget handlar o m att "lära dom här barnen". I detta finns också något outta

lat och forgivet taget o m vad man får eller inte får göra i skolan. Det finns 

också något outtalat och forgivet taget o m vad det är dessa barn ska lära sig 

och hur. Förskolläraren kliver i n i skolans "värld", en skola som utifrån en 

tradition redan är påverkad av de föreställningar som är möjl iga att ha där. 

Det självklara och förgivet tagna blir för förskolläraren påtagligt, men är sam

tidigt osynligt och skapar en konf l ik t . 

I arbetslaget talar pedagogerna om det teoretiska eller intellektuella och det 

sociala. Läraren ansvarar för "baskunskaperna", det intellektuella eller teore

tiska lärandet, medan förskolläraren och fritidspedagogen ansvarar för det so

ciala lärandet. I m ö t e t mellan förskolans, fritidshemmens, och skolans peda

gogik, som i de statliga intentionerna förespråkas och önskas, uppstår ett 

"kraftfäl t" mellan en förskolediskurs och en skoldiskurs. I detta kraftfält bhr 

en dualistisk lärandesyn rådande som delar på det intellektuella/teoretiska lä

randet och det sociala lärandet. Förskolläraren arbetar därför med leken och 

utvecklar bamen socialt för att på så sätt skapa fömtsät tn ingar fö r att kunna 

lära. Läraren arbetar därmed med "baskunskaperna" som hon uttrycker det 

och som hon ser som det intellektuellt/teoretiska lärandet. Denna dualistiska 

lärandediskurs, innebär för läraren att ett lärande i ett socialt sammanhang 

utesluts. Läraren betraktar därför de äldre barnens kontakter med de yngre 

enbart som "en annan omsorg" och inte någont ing som utvecklar deras 

lärande. I denna dominerande diskurs omkring lärande brottas samtidigt lä

raren med tankar som ger uttryck för osäkerhet och tvivel inför den praktik 

som konstitueras. H o n menar att bamen egentligen måste " fa prata en massa, 

tycka och tänka" men att det bhr att "sitta mycket för sig själv och plocka 

och greja". Dessa enskilda självständiga uppgifter får därmed företräde f ramför 

barnens gemensamma reflektioner. D e n dominerande diskursen styr lärarens 

sätt att tänka och handla och konstituerar på så sätt också den pedagogiska 

praktiken. 

Läraren menar att såväl omvär lden som bamen förändras, vilket innebär att 

skolan också måste förändras. Förskolläraren har på något sätt bekräftat en 

känsla som hon haft tidigare, o m att arbeta med "hela bamet", där bamet 

också b e h ö v e r någont ing " fö r kropp och själ" som hon uttrycker det. M e n 

hon tvekar, o m detta verkligen leder t i l l ett lärande i enlighet med vad hon 

menar finns i läroplanen. Fritidspedagogen gör inte mots tånd på samma sätt 

som förskolläraren, utan menar att förändringen måste lärarna själva stå för. 

Detta kan också förstås som att fritidspedagogen där igenom förstärker läraren 

och dä rmed indirekt konstruktionen av "bamet som kultur- och kunskapså-

terskapare. Foucault menar j u att makten såväl omger oss som sprids genom 

oss och kan därför förstås som att pedagogerna därmed också utövar makt 

mellan varandra genom de handlingar de u t för eller inte utför . 

Under andra året bhr det tydligt att en dominerande skoldiskurs råder i 

skolan som helhet och som därmed "tvingar" pedagogerna att konstruera 

"bamet som kul tur- och kunskapsåterskapare". D e yngre bamen kan därför 
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under det andra året "göra andra saker" i nom klassrummets ram eller i k o r r i 

doren och konstrueras därför som "mogna sjuåringar". De nya sexåringarna 

konstrueras som barn med "behov av lek", vilka därmed får föret räde f ramför 

konstruktionen "mogna sjuåringar", vad gäller tillgång till och "behov" av 

lek och dä rmed möj l ighe t att kunna använda lekmmmet. 

De finns en outtalad förväntning på att deras samverkan ska leda t i l l ut

veckling och förändr ing. Vad denna förändring ska bestå av eller vad den 

eventuellt innebär , är för pedagogerna diffust och hölj t i en dimridå. Pedago

gerna hamnar i vad Hansson & Sommansson (1998) kallar för ett 

"utvecklande ingemansland", där det egna sättet att tänka och handla ibland 

upplevs otillräckligt fö r att samtidigt kunna tänka och handla ut i från någon

ting nytt, som ä n n u inte upplevs vara inom räckhåll. Det finns inget f o m m 

där detta "ingemansland" kan synliggöras och lyftas fram. Dessa outtalade 

självklarheter och forgivet taganden görs därmed inte t i l l föremål för ifråga

sättande, kritisk granskning och diskussion. D ä r m e d konstitueras inte någon 

förändrings vil ja hos pedagogerna. 

Observationer 

Ovanstående analys får även stöd utifrån observationerna. Läraren har utan 

tvekan det övergr ipande ansvaret för verksamheten i skolan. N ä r bamen träff

as på morgonen i klassmmmet är det alltid läraren som tar initiativ och leder 

eller delegerar samtal eller aktiviteter, fram tills dess att bamen delas i n i olika 

grupper och går iväg för olika aktiviteter med respektive pedagog. N ä r lära

ren under föregående vecka varit borta ett par dagar för fortbi ldning berättar 

hon för bamen, nä r alla samlats på morgonen att hon också saknat dem. H o n 

b e r ö m m e r även bamen för att de har varit duktiga, vi lket hon har hör t ge

nom lärarvikarien som de haft. Läraren avslutar med att säga att det känns 

extra bra att det t o m fungerar bättre när hon är borta. I detta uttalande gör 

hon ingen reflektion över att såväl förskolläraren och fritidspedagogen funnits 

med varje dag under tiden hon varit på fortbildning. H o n fokuserar på bety

delsen av sig själv och ger inte uttryck för betydelsen av arbetslaget som hel

het. 

Observationerna visar också att läroböckerna har en central plats och som 

alla bamen också v id olika tillfällen arbetar med. V i d ett tillfälle arbetar lära

ren i ett annat m m med fyra av bamen, varav de flesta är sexåringar. Bamen 

arbetar i b ö c k e r n a med att räkna och skriva. Ett av bamen sitter kortare stun

der och arbetar i boken, men lämnar mmmet v i d flera tillfällen. Det enda 

tillfällen när f l ickan arbetar i boken är när läraren sitter bredvid henne. Lära

ren läser talet, bamet svarar och läraren skriver i n svaret i boken. Ett annat 

bam sitter och skriver bokstäver i en bok. Efter ett tag säger hon t i l l läraren 

att det n u är lärarens tur att skriva i hennes bok. Bamet fortsätter skriva me

dan hon väntar på läraren och säger sedan: " D å skriver jag alla mina så får du 
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skriva alla dina sedan." För läraren u tgör böckerna en v ik t ig del i barnens 

lärande, varför läraren använder sig själv som modell fö r att också fa barnen 

att arbeta i dem. 

N ä r förskolläraren arbetar med att läsa och skriva med en grupp barn far 

innehållet en mer skolhknande karaktär (Haug, 1992). Barnen sitter runt ett 

bord i en mindre grupp och läser en mening var tills hela läsläxan är genom

läst. Däref ter får barnen välja böcke r som de v i l l fortsätta att läsa i , för att se

nare göra en "recension" om vad boken handlade o m och huruvida de re

kommenderar någon annan av kamraterna att läsa boken. N ä r förskolläraren 

däremot arbetar under de schemalagda lekpassen, som hon själv ansvarar för, 

får innehållet en mer social och personlighetsutvecklande karaktär. Bamen 

uppmanas göra ett gemensamt bygge med klossar eller försöker att i så stor 

utsträckning som möjl ig t fö rmå bamen att arbeta med en eller flera kamrater. 

De bam som inte visar vil ja att göra det som förskolläraren föreslår, uppmanas 

att spela spel tillsammans med en kamrat. 

Första året i arbetslag B 

Fritidspedagogen "skapar" omväxling och variation 

Läraren menar väldigt tidigt i deras samarbete att det lika väl kan vara frit ids

pedagogen som har oä, som hon menar "klarar det lika bra som henne", ef

tersom hon upplever att fritidspedagogen är både duktig och intresserad av att 

arbeta med skapande och naturen. Läraren upplever på det sättet att fritidspe

dagogen kompletterar hennes arbete genom att hon gör det där praktiska och 

skapande. Läraren b e n ä m n e r ofta det arbete som fritidspedagogen gör som 

"det roliga". 

Jag behöver inte hålla på och tänka ut, vad ska vi nu göra i bild för någonting sko
jigt....Det är så inånga skojiga saker som Karin [fritidspedagogen] och Anna [för
skolläraren] har hittat på...Ja, dom [barnen] har j u haft så vansinnigt roligt (läraren). 

Fritidspedagogen anser att det är vikt igt att arbeta med att stärka barnens 

självkänsla och självkännedom. H o n v i l l gärna arbeta med bi ld , formskapande 

och rörelse. Det är vikt igt enligt fritidspedagogen, att "hitta balansen mellan 

den fria leken och skolarbetet" för att bamen inte alltför snabbt ska känna sig 

skoltrötta. Fritidspedagogen upplever att arbetet har utvecklat henne till att 

bH mer nyfiken och kunskapssökande och upplever att hon också "hittar sin 

rol l bä t t re ." H o n poängterar att hon aldrig skulle kunna tänka sig att ta lära

rens del, för den kan hon inte. Det viktigaste är att alla gör det dom är bäst 

på. H o n menar därför att hon inte har " inlärningsbi ten" och att hon istället 

arbetar med andra saker som hon menar kompletterar detta lärande. 
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Att ge olika stimulans så att det leder till inlärning. Att dom lär sig också. Att jag kan 
bidra med det på mitt sätt. Det är inte bara det här läsandet, det är så mycket annat 
som hör till inlärningen. Att få använda olika sinnen att nå till inlärningen. Jag vet 
inte riktigt var jag har mina har inte tänkt på det så där men, mest att vi hittar 
rätta formerna för att ta emot och jobba med sex- och sjuåringarna (fritidspedago
gen). 

Under våren arbetar hon utifrån oä-ämnet , med bi ld och f o r m och skapande. 

Trots att hon från bör jan klart och tydligt skiljer mellan sina egna och lärarens 

arbetsuppgifter, "det praktiska och det teoretiska", har hon under våren tagit 

över en del av det som tidigare för henne var självklart att läraren skulle göra 

och upplever att hon också klarar det. 

Ibland har man det att läraren ska göra det och det. Och jag har nu haft oä ganska 
mycket, men sedan tänker jag att det är Lena [läraren] som ska ha den här teoretiska 
biten, det är inte jag. Jag gör det här praktiska. Men sedan har jag faktiskt haft Hte 
teoretiska bitar. Vissa genomgångar med bamen fast vi inte sitter på samma satt som 
i klassrummet. Man lägger upp det på ett annat sätt och jag kan ha den biten. Helt 
klart (fritidspedagogen). 

Förskolläraren, den som förbereder 

Läraren upplever att hon länge saknat en förskollärare. Hennes erfarenheter är 

att hon i varje klass brukar ha några bam som inte klarar av att vara i klass-

rammet och som behöver någont ing annat. Hennes kompetens har inte räckt 

t i l l för just dessa bam. Detta "någont ing annat" b e n ä m n e r hon som "den fö r 

beredande undervisningen innan man sätter igång med själva läsningen". Det 

är språklekar med rim och ramsor. Mattelekar, fö r att arbeta praktiskt innan 

symbolerna tas i n . Läraren ser förskolläraren som en v ik t ig person eftersom 

hon direkt kompletterar lärarens arbetsuppgifter. Under hös ten ger hon ut 

tryck för att hon gärna ser att förskolläraren endast arbetar under skoltid och 

inte som nu även på fritids, för att fa mer tid för att kunna planera verksam

heten kr ing svenska och matematik. Ä v e n fritidspedagogen ser förskolläraren 

som en som arbetar med det förberedande och menar att "hon kan bät tre när 

det gäller sexåringen och inlärningen och innan man kommer t i l l riktiga 

läsinlärningen". Fritidspedagogen upplever också att det ibland känns som att 

lärarna allmänt på skolan betraktar förskolläraren som mer betydelsefull eller 

viktigare än fritidspedagogerna. 

N ä r fårskolläraren däremot talar o m hur hon ser på sin uppgift i detta sam

arbete innebär det för henne att hon inte ska göra någon t ing annorlunda än 

tidigare, utan möj l igen "göra det på ett annat sätt". Som förskollärare och i 

hennes tidigare arbete med äldre förskolebarn, inriktade hon arbetet på att fa 

socialt fungerande grupper som kunde samarbeta och trivdes tillsammans. 

H o n arbetade då även utifrån LTG-metoden och skrev lappar med namn på 

föremål och skrev upp barnens berättelser som de dikterade f rån gemensam-
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ma utflykter. H o n kan därför inte tänka sig att bara arbeta med 

"skol förberedande" utan v i l l gärna utveckla sig och följa arbetet som läraren 

gör i svenska och matematik. H o n v i l l även arbeta med musik och skapande. 

På så sätt får hon helheten menar hon. 

Jag vill ju lära mig alla områden. Jag tycker det ju är väldigt spännande att se hur lä
raren lär ut just matte och svenska. Men jag skulle inte vilja vara utan skapande och 
musik. För jag skulle tycka det var väldigt tråkigt om jag bara höll på med skolför
beredande och matteförberedande utan jag tycker att jag vill som ha alltihop. Jag vill 
inte bara göra ett, det är så himla tråkigt. Och sedan om jag ser alla dom här bitarna. 
Jag är ju ibland i klassrummet och så håller jag på med sexåringarna med skolförbe
redande och med fritidspedagogen i skapandet eller så skapar jag själv. Jag ser j u 
alltihopa. Jag far j u som helheten (förskolläraren). 

Förskolläraren menar att när bamen bör jar lära sig läsa, skriva och räkna så 

upplever hon också att hon hka väl arbetar med läraren i klassmmmet som 

tillsammans med fritidspedagogen med oä -ämne t och skapande eller har f r i 

lek med de yngre barnen under vissa delar av skoldagen. Eftersom de övriga i 

arbetslaget konstmerar henne som en som arbetar med att förbereda barnen 

för att vara "mogna" fö r att lära, bl ir det också självklart att de under våren 

inte Hka tydligt identifierar förskolläraren. Istället smälter hon mera i n i de 

övrigas arbeten. Det hä r kan då förklaras "som en risk att hon blir som en 

fritidspedagog eller en lärare, enligt läraren. 

Joo, jag är rädd för att hon [förskolläraren] blir mer och mer lärare eller att det bhr 
fritids....Att hennes roll suddas ut. Det far den inte göra (läraren). 

Förskolläraren har för sig själv identifierat "sin förskolepedagogik" , vilket i n 

nebär att hon arbetar med barnens socialisering, med läs-, skriv- och mate

matikförberedelse, skapande, det praktiska i oä, den fria leken. H o n är även 

intresserad av att följa arbetet vidare då bamen läser, skriver och räknar och 

arbetar även tillsammans med läraren i klassmmmet. Förskolläraren upplever 

också att hon tydligare kan se resultatet av sitt arbete som hon gör med bar

nen. Tidigare när hon arbetade på förskolan och när barnen fyllde sju år gick 

de vidare t i l l skolan och hon kunde därför aldrig följa upp och bära frukterna 

av sitt arbete. D å upplevde hon sig nö jd om hon kunde lämna över en socialt 

väl fungerande grupp till skolan. Vad hon idag uppmärksammar är att hon 

redan då, också arbetade med läs-, skriv- och matematikforberedande verk

samhet, men mer ut i från en allmän uppfattning o m att det var bra och roligt. 

Idag ser hon tydligare konsekvenserna och resultaten av sitt arbete. H o n är 

mer nyfiken på och medveten om varför och hur hon gör, vi lket m e d f ö r att 

arbetet upplevs mer meningsfullt. Förskolläraren menar att hon genom yr 

kesutbildningen lärde sig hur v ik t ig leken var för barnens utveckling och att 

bevara lusten och intresset hos bamen. Idag menar hon att hon måste ha ett 

tydligare mål med arbetet och tänker mer på varför och hur hon ska göra. 
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Ja, allt som jag gör nu tänker jag mer, varför. Man visste ju frän utbildning att lek 
var j u som grunden för all utveckling. Dom [barnen] lärde ju sig ju genom lek. Man 
kanske inte alltid tänkte så mycket på... man gjorde det för att dom tyckte det var 
roligt och så såg man intresse åt något håll och så såg man tül att de hade tillgång. 
Nu mer måste jag tänka på, att det här bamen behöver den här träningen för att ut
vecklas i det och det. Jag måste mer tänka varför jag gör, och hur jag gör (förskol
läraren). 

Fritids är inte längre fritids 

Förskolläraren och fritidspedagogen upplever att de är viktiga och k ä n n e r sig 

stärkta utifrån sina ohka yrkeskompetenser. Båda upplever att de ser barnens 

hela dag. För ßitidspedagogen innebär det att verksamheten på eftermidda

garna far ett annat innehåll än vad hon tidigare varit van vid. Verksamheten 

är inte längre Hka planerad och stmkturerad som tidigare utan u tgör mera en 

del i en helhet. H o n uttrycker en viss saknad av att inte längre kunna laga 

mat, baka eUer fara iväg med bamen. H o n är Hte kluven inför denna föränd

ring och upplever att fritids kanske inte längre är vad fritids brukar vara. H o n 

ser det dock som en process som hon måste gå igenom. 

Att den här fri tidsbiten försvinner hte grann. Jag känner så här att jag kanske inte 
riktigt ser det här att fritids är fritids något mer. Att det är helheten, ändå lik
som...man gör vissa saker beroende på vad de vill göra. Man tar några åt gången, så 
det har blivit ändring på så vis. Förut hade man en grupp som kom från skolan och 
gjorde någonting (fritidspedagogen). 

Enligt förskolläraren bhr eftermiddagen på fritids en naturhg fortsät tning på 

dagen, där bamen Hka gärna praktiserar sina kunskaper med att läsa och skri

va, men under lekens former. Bamen själva uttrycker en vilja och ett behov 

av att använda sin t id f r i t t och leka tiUsammans med sina kamrater. 

Dom har lotterier och det ska skrivas "lotterier" och "vinster". Dom ritar och gör 
pratbubblor och så ska man texta, om dom inte skriver själva. Man behöver bara 
skriva bokstäverna så skriver dom själva (förskolläraren). 

Läraren menar att när hon tidigare arbetat med samverkan kunde skolans och 

fritidshemmens verksamhet "krocka" med varandra, vilket hon menar fick 

konsekvenser för bamen. De t kunde innebära att när bamen slutade skolan 

och övergick tiU fritids, var de trötta och viUe leka medan fritidspersonalen 

viUe samla bamen för en planerad verksamhet tiUsammans. Sådana krockar 

bHr det inte idag menar hon. AUa är överens o m att man bät tre ser tiU bar

nens hela dag utifrån hur verksamheten under skoldagen planerats. 
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Läraren specialiserar sig för att befästa barnens kunskaper 

Läraren upplever inga större förändringar i sitt sätt att arbeta, mer än att hen

nes totala arbetsbörda underlättas av att de är fler vuxna. H o n v i l l inte gå t i l l 

baka t i l l "det gamla" som hon uttrycker det och menar då det tidigare samar

betet med fritids. Istället bidrar detta samarbete t i l l att hon inte behöver lägga 

ner så mycket t id på de "praktiska bitarna" utan kan koncentrera sig mer på 

de delar som intresserar henne, nämligen att barnen lär sig läsa, skriva och 

räkna. Arbetet tillsammans med fritidspedagogen och förskolläraren bidrar t i l l 

att hon både kan koncentrera och fö rd jupa sig mera på de områden som i n 

tresserar henne. H o n upplever svenska, matematik och engelska som huvud

ä m n e n och också som sin viktigaste uppgift som lärare. Arbetet bl ir mer sti

mulerande genom att hon kan förd jupa sig, menar hon och på så sätt än mer 

arbeta för att befästa barnens kunskaper inom dessa ämnesområden genom 

"matematikspel" eller "läggspel i svenska." 

Och då känner jag att jag faktiskt får koncentrera mig på engelska, matte och svens
ka som man inte tidigare haft chans till. Jag känner att jag får göra det ännu mer nu. 
Och det bhr som roligt när man får som gå på djupet med ett ämne och göra det där 
lilla 
extra, som man inte har tid alla gånger. Utan istället kan jag tänka ut vad ska jag 
göra for mattespel så att dom far befästa det här, eher ett läggspel i svenska (läraren). 

Läraren är navet och den som lär 

I slutet av första skolåret upplever läraren, att de inte lyckats bl i ett j ä m b ö r 

digt arbetslag. H o n upplever att hon far dominera för mycket, vilket som hon 

menar inte har att göra med att hon tar arbetsuppgifter f rån de andra eller 

nekar de andra att göra vissa saker. Istället handlar det om att hon upplever 

att de andra i arbetslaget både v i l l och uppmuntrar henne t i l l att fa en mer 

dominerande ställning. Detta upplever hon som ett problem och ser inte 

heller hur de ska kunna förändra detta. 

Jag känner att jag bhr så dominant i det här arbetslaget och det är inte riktigt bra. 
Och jag tänkte på det här föräldramötet vi hade. Det var ju jag som höll i det. Det 
vara j u bara jag som pratade. Jag tänkte efteråt men nog är det som sjutton att det 
blir jag som står och berättar om jobbet. Dom fyller i hte grann. Men alltså jag tar på 
mig och mässar och pratar och berättar och det är inte bra. Jo, och dom säger att 
dom vill att jag ska göra det också. Det är ingenting som jag säger att jag ska göra. 
N i får inte göra det här. Utan det blir som naturhgt att det är jag som ska hålla i trå
darna och göra det här. Jag önskade att vi står som på samma plattform. Jo, jag kän
ner att min roll är för stark. Men jag vet inte vad jag ska göra åt det. Eller hur man 
ska greja det här för att vi ska bh tre jämbördiga. Vi är inte det. Inte under den sam
lade skoldagen. Där dominerar jag för mycket (läraren). 
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Läraren upplever att de övriga i arbetslaget både v i l l och uppmuntrar henne 

t i l l att ta ett större ansvar. Förskolläraren och fritidspedagogen konstmerar 

läraren som en centralfigur såväl fö r egen del men de tror också att det är så 

bamen upplever skolan och ser på läraren. De refererar t i l l sig själva och när 

deras egna barn gick i skolan, då de upplevt " f r ö k e n " som den viktigaste 

personen i skolan. 

Kan det vara det när vi startade i höstas och då sa vi att läraren får ha dom här sam
lingarna och träffa alla barnen. För barnen är det skolfröken som är så viktig första 
skolåret. Jo, så tänkte vi i början. Man tänkte när man själv började skolan. Då var 
det för bamen det här med fröken och likadant föräldrarna. Att man ska träffa frö
ken. Därför tänkte vi att läraren ska ha samlingarna punkt och slut och sedan inget 
mer med det (fritidspedagogen). 

Eftersom läraren konstmeras som en centralfigur blir samlingarna på morgo

nen en självklar arbetsuppgift för henne. N ä r jag frågar fritidspedagogen om 

hon tror att läraren också betraktar sig själv som en centralfigur eftersom lä

raren ansvarar for samlingarna, svarar hon hte småskrattande. " H o n kanske 

har gjort det, när hon inte har protesterat". N ä r läraren, v id ett senare tillfälle, 

berättar hur det kommer sig att hon har samlingen på morgonen, är det t i l l 

en bör jan svårt for henne att svara på. H o n ger dock uttryck för att hon inte 

v i l l lägga for stor arbetsbörda på förskolläraren och fritidspedagogen eftersom 

de arbetar med bamen hela dagen. Det har därför b l iv i t naturhgt fö r henne 

att ta ansvaret fö r samlingarna på morgonen. 

Dom andra har ju varit igång med jobbet och kanske behöver någon andningspaus. 
Jag tänker den tanken att dom har ju varit i jobbet och det är kanske skönt att bara 
komma in och finnas med, men att inte ha huvudansvaret för alltihop....Dom har ju 
även den här fritidsbiten som ska planeras upp. Jag tycker, man kan inte lägga på hur 
stor arbetsbörda på dom heller (läraren). 

Läraren som en centralfigur innebär att förskolläraren ger uttryck för att inta 

en något avvaktande och inväntande hållning t i l l lärarens eventuella inställ

ning och agerande inför förslag t i l l förändr ing. Förskolläraren uttrycker sig på 

föl jande sätt. "Det har jag frågat Lena, o m det måste vara så" eller "Det kan 

jag säga åt henne oftare, att kan v i göra så här och det går bra." Förskolläraren 

"måste" , så att säga sanktionera beslut hos läraren. N ä r förskolläraren och fri
tidspedagogen talar o m hur lärare i a l lmänhet ser på den ena eller andra yr

kesgruppen eller hur lärare i al lmänhet visar sig oförstående t i l l det arbete som 

förskollärare eher fritidspedagoger gör, är de noga med att understryka att den 

uppfattningen inte finns hos läraren i arbetslaget. "Inte med Lena, absolut 

inte, utan i övriga skolan" eller "Jag tror att Lena är Hte m å n o m att tänka att 

v i faktiskt finns tre stycken". De upplever aUtså inte läraren som domineran

de, utan tvär tom. 

Trots att de konstruerar läraren som en centralfigur både fö r sig själva och 

så som de tror att bamen upplever läraren, konstaterar den ena pedagogen 
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med förvåning, v i d vår terminens slut, att barnen inte gör någon skillnad 

mellan dem utan ser dem som lika viktiga. 

Lärarens område definieras som "matte och svenska". A t t lära sig läsa, skri

va och räkna hänförs t i l l där det egentliga lärandet sker. De övriga talar o m 

det som att "läraren engagerar sig mer i inlärningsbitarna" eller 

"inlärningsbiten den rör v i inte." Läraren ger också uttryck för att det är när 

barnen bör jar läsa, skriva och räkna som det egentliga lärandet börjar. Där för 

är det viktigt, menar hon att barnen tidigt bör jar förberedas för detta lärande, 

i synnerhet de barn som bara v i l l leka. H o n talar o m att "leka med de rätta 

verktygen" för att "underlät ta in lärn ingen." 

Och som är viktigt att fånga upp vid den här åldern så att man kan leka med dem 
med rätta verktygen, så att det underlättar sedan när de ska sätta igång... Den här 
verksamheten ska vara bra för dom också. Kanske det är dom den ska vara allra bäst 
för. De ska få leka det här året, inom citationtecken, på ett sånt sätt så det går lättare 
med den här inlärningen sedan (läraren). 

Sexåringen vill lära sig, sjuåringen måste som "tvingas" 

Arbetet utgår från att barnen ska lära sig läsa, skriva och räkna. N ä r de beskri

ver barnen utgår deras uppfattning ifrån hur barnen tar sig an de uppgifter 

som de vuxna förelagt dem i syfte att erövra just dessa förmågor . N ä r peda

gogerna under hösten talar o m hur det är att arbeta med blandade åldrar och 

o m de ser några eventuella skillnader mellan sex- och sjuåringarna, beskriver 

de sexåringarna som mindre uthålliga och syftar då på hur barnen arbetar med 

läs-, skriv- och matematikuppgifter som de vuxna förelägger dem. De säger 

samtidigt att det är hka f ö r e k o m m a n d e bland sjuåringarna och menar att de 

egentligen inte ser någon skillnad mellan bamen. 

Inte så stor skillnad egentligen. De bhr tröttare kanske hte snabbare. Så är det vissa 
sexåringar som är hur duktiga som helst. Så det är inte så stor skillnad som jag trott 
(fritidspedagogen). 

Att jag ser att en och annan att dom inte kanske har samma uthålhghet. Men det 
finns det även hos sjuåringarna (läraren). 

En sexåring kanske inte har Hka uthålhghetstid, jag vet inte, det stämmer inte heller 
riktigt alltid, för dom här sjuåringarna har ofta dålig uthållighet, så att jaa... Det är 
bara så att oavsett ålder så är dom ju så ohka. De är det som är så bra att man kan 
strunta att titta på åldern för det stämmer inte alltid (förskolläraren). 

Senare under läsåret beskriver de sexåringarna som nyfikna, som v i l l prova 

och som tycker det är roligt att lära sig, som har en egen vilja och egen takt. 

Pedagogerna beskriver arbetet med sexåringarna, där bamen är med v id ge

mensamma genomgångar med läraren. Förskollärarens läs- och skrivförbere-
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dande arbete med barnen innebär att hon signalerar t i l l läraren när barnen 

kommi t så långt att det är dags att bör ja arbeta i de böcker som de övriga 

barnen gör. De far läsa, skriva och räkna när de har lust och sedan har de 

möj l ighet att göra någont ing annat. " N å g o n t i n g annat" har varit att arbeta 

med förskolläraren i fritidsrummen där barnen själva väljer aktiviteter. 

Sjuåringarna upplever de däremot orkar arbeta längre stunder, och de har 

dä rmed hte mera "mås ten" och krav på dem. De upplever därför att de inte 

är Hka tillåtande gentemot de äldre barnen. Sjuåringarna tillåts inte Hka lätt att 

gå ifrån och göra någont ing annat utan dem Hrkar man mera med, för att 

försöka få dem att sitta kvar och jobba Hte längre. 

Fritidspedagogen: Egentligen så har vi inte ställt några krav i början. Om man tän
ker på det här skolarbetet i början, det har vi inte. 
Förskolläraren: Nä, för vi har j u inte haft det där.... 
Förskolläraren, fritidspedagogen: Måsten. 
Förskolläraren: Och ändå så har de [sexåringarna] gått så där otroligt fram. Man 
känner att ja men orkar dom inte, så vad då. Det spelar som ingen roll. Dom har ju 
tiden för sig. Visst bhr man väl mer stressad av att en sjuåring inte vill och inte vill, 
va? 
Läraren: Joo. 
Förskolläraren: Därför att de måste vilja ändå, någonstans. 
Läraren: Mmm 
Förskolläraren: En sexåring, ja vadå. Då har vi sett att det går framåt i alla fall. Och 
kanske just därför att det är som så roligt på något vis. 
Läraren: De har den här nyfikenheten. Dom är nyfikna och dom vill prova på och 
det är roligt, hela tiden. 
Intervjuaren: Känner ni att ni varit hka tillåtande oavsett om de är sex eller sju år? 
Samtliga: Nää, nää. 
Läraren: Inte riktigt förstår du. Inte riktigt. I början där kanske, men inte riktigt. På 
något sätt så är det ändå att det sitter som i ryggmärgen att av sjuåringen bhr det hte 
mer av måsten över det hela. Fast dom har ju också fått den här variationen. Men 
man har inte hka lätt sagt till en sjuåring, att men gå nu och lek och gör någonting 
annat gå och bygg med lego eher någonting. Faktiskt inte. 
Förskolläraren: Mmm, näää. Och kanske för att de har bättre ork och man är rädd 
för att de vill flyta bort och inte vill. 
Läraren: Nu tycker jag att vi har haft så varierat, så att.. 
Fritidspedagogen: Så dom har ändå fått. 
Intervjuaren: Det är inte så att bamen liksom ifrågasätter, varför får hon eller han 
sitta kvar eller? 
Läraren, förskolläraren: Nää, nää. 
Läraren: Som nu idag fick j u Anders gå. Ingen skulle överhuvudtaget fråga varför 
han gick till fritids, som dom säger. 
Intervjuaren: Men känner ni att det bhr hte skillnad då om man är sex år eller sju år? 
Läraren, förskolläraren: Jo, jo. 
Intervjuaren: Känns det rätt? Eller rätt var ju fel fråga, men? 
Förskolläraren: Det är som ändå rätt i och med att vi är tre och kunnat jobba så 
omväxlande och de [sjuåringarna] har inte behövt pressats på det viset och bara be
hövt göra sitt jobb. Om man tänker så, för att man ser j u att dom orkar ju på ett an
nat sätt än sexåringen. Dom gör ju det. 
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N ä r de samtalar med varandra o m att de ställer högre krav på de äldre barnen, 

ger arbetslaget uttryck för att det är just den omväxlande och varierande 

verksamheten som ger dessa möj l igheter . " V i är duktiga på att växla" som 

förskolläraren uttrycker det. En varierande och omväxlande verksamhet legi

timerar på något sätt att kunna ställa högre krav på de äldre barnen. I tidigare 

klasser som läraren haft, menar hon att det alltid har funnits några sjuåringar 

som inte "klarat av att vara i klassrummet" för att de b e h ö v e r någont ing an

nat. Läraren förvånas över att det i år inte finns några sådana sjuåringar. 

Enligt läraren och fritidspedagogen finns förväntningar bland sjuåringarnas 

föräldrar o m en skola där barnen lär sig läsa, skriva och räkna och inte leker. 

D ä r u tgör leken ett hot eller en fara för att barnen inte lär sig någont ing. At t 

dessa förväntningar finns upplever båda två och uttrycker flera gånger att det 

"sitter i bakhuvudet". Det påverkar dem och bidrar t i l l att hög re krav ställs på 

att sjuåringarna förväntas besitta en större uthållighet. På samma sätt finns för 

väntningar från sexåringarnas föräldrar. Läraren menar att sexåringarnas för 

äldrar har fått ett budskap om att det inte "skulle vara den gamla skolan" som 

gällde. Istället skulle man utgå ifrån barnens lust och intresse. 

Genom att de upplever och är medvetna o m att de gör de skillnad mellan 

bamen konstaterar de förvånat att sexåringarna både lär sig skriva, läsa och 

räkna trots, att man har haft mindre krav på dem. 

De gör sådana skutt. Dom har haft den här tillgången till att läsa så mycket dom vill, 
räkna så mycket dom vill, få genomgångar vid behov, leka när det har behövt. Man 
behöver egentligen inte anstränga sig något utan man ser till att de har rätt materiel 
vid rätt tid, så sköter dom om, det där. Den här inlärningen. Det bara händer 
...orkar dom inte, så vad då. Det spelar ingen roll. Dom har ju tiden för sig. (för
skolläraren). 

Läraren: Jag ser j u att sexåringarna mår bra och den här variationen som dom har 
haft. Dom har fått skola i lagoma portioner och vilka framsteg de gör. De trivs i 
skolan. Det är glada bam. 
Intervjuaren: Vad menar du med framsteg. Vad tänker du på? 
Läraren: Att dom har gjort sådana jättekliv om man tänker som i matte och svenska. 
De har varit inne små stunder när det gäller den här läsinlärningen och det har gett 
sådana resultat. 
Intervjuaren: Varför det tror du? 
Läraren: De har fått ha intresse hela tiden. När det varit sugna har de fått läsa och 
fått räkna och sedan göra någonting annat, när dom inte har haft lust. 
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Att fokusera på barnen och/eller på pedagogerna själva 
för att skapa möjligheter till förändring 

Läraren menar att skolan måste bör ja förändras t i l l att inte längre tala o m 

skolmogna barn utan att skolan istället ska vara mogen att ta hand o m de barn 

som kommer. D å menar hon inte bara sexåringarna utan alla barn. Arbetssät

tet och synen på kunskap måste förändras och hon ser det här samarbetet som 

en bör jan t i l l en förändr ing. 

Det är j u att sexåringarna ska få komma in i en skola som kan ta hand om dom och 
inte bara sexåringarna en skola som förändras och kan förändras så att man kan få 
jobba på ett annat sätt. Det är ju så tokigt det här med att man säger att bamen ska 
vara skolmogna. Det är j u skolan som ska vara mogen att ta hand om bamen som 
dom är och som dom kommer. Så här ser bamen ut så då måste vi kunna göra nå
gonting av det. Inte bara fordra bara för att du är 7 år ska du klara av att göra det här 
annars är du inte skohnogen. Herregud, det är j u alldeles uppåt väggarna. Man ska 
ändra arbetssättet. Man ska jobba hte annorlunda. Kunskap är så vansinnigt mycket 
mer än detta papper och denna penna. 

Läraren brottas med tankar o m att släppa ett ålderstänkande och upplever det 

inte enkelt att betrakta barnen individuellt oavsett ålder. Istället menar hon 

att åldern fortfarande får bl i r alltför central och dominerande i hennes sätt att 

b e m ö t a barnens vil ja t i l l att arbeta och genomföra de arbetsuppgifter som de 

vuxna förelägger barnen. 

Vad som finns i bakhuvudet fortfarande, som jag inte kan få bort eller jag kan se det 
fortare hos sexåringen eher jag är mer observant, ska jag säga. Jag är väldigt rädd för 
att den här sexåringen ska få jobba för mycket, att det ska bh för mycket skola, att de 
ska bli för trötta. Att jag kräver mer av sjuåringen fast vi inte ska titta på åldrar, så 
gör man det, omedvetet. Det hjälps inte. Det känner jag här (läraren). 

Samtidigt upplever hon under våren att uppmärksamheten på sexåringarna 

också bidragit t i l l att hon allmänt är mer vaksam och ser på alla bamen med 

"ett annat öga", än hon tidigare gjort. 

Gruppintervjun visar tydligt på hur de övriga stödjer läraren i sin k o n 

struktion av att åldersfokusera. De bejakar och bekräftar hennes uttalanden 

o m att det är Hte mera "mås ten" över sjuåringen och att de inte Hka lätt låter 

en sjuåring gå ifrån och göra någont ing annat. Fritidspedagogen säger också 

att hon mer ser just s juåringen "som skolbarn". 

N ä r hHtidspedagogen v i d vår terminens slut ser tillbaka på första året, k o n 

staterar hon att även en del av sjuåringarna skulle haft en större valfrihet. N ä r 

hon j ä m f ö r med de krav som ställts på sexåringarna och som ändå lärt sig läsa, 

stärker det henne i en uppfattning o m att detta även skulle ha gällt för många 

av sjuåringarna. Sjuåringarna som b e h ö v e r längre t id för att lära sig läsa, skulle 

haft mindre krav på sig. De behöver också gå ifrån och göra någont ing annat 
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som kompletterar arbetet i Hassmrnmet, menar fritidspedagogen. För fö r 

skolläraren var det självklart att kunna erbjuda den fria leken för sexåringarna. 

Sexåringarna har vunnit mest i vår verksamhet. Jag har upplevt att dom har mognat 
mycket, och gjort stora framsteg i läsandet och skrivandet och att de själva vill. Att 
dom inte känner det här tvånget. Jag tror någonstans att vi har inte vågat släppa sju
åringarna på samma sätt. Att man har haft mer tvång på dem. Större krav på dem. 
Vissa sjuåringar har inte orken att sitta och vara koncentrerade och jobba, men vi 
har ändå inte släppt iväg dem att göra något annat. Dom här sjuåringama som har 
haft svårt med läsningen, man skulle ha släppt dem hte mer, att göra något annat och 
att det kommit sedan, deras intresse....Jag tror att det hade kommit snabbare på så 
vis, eftersom jag sett det på sexåringarna (fritidspedagogen). 

Den skillnad som de gör mellan sexåringarna och sjuåringarna är mer uttalad 

hos läraren, menar förskolläraren senare under våren. Samtidigt tvekar hon 

om huruvida hon även själv gjort dessa skillnader. Förändring är inte n å g o n 

ting som är enkelt enhgt förskolläraren, och hon menar att läraren har be

stämda timmar i de olika ämnena och också vad som ska behandlas i de olika 

ämnena . Där fö r är det inte, enligt henne, så enkelt för läraren att ändra allt 

som är så starkt förankrat i "ryggraden". Förändringsarbete måste fa ta t id . 

M e n när man ser att barnen utvecklas och lär sig så "vågar man också mer", 

menar hon. 

Förskollärare: Nä, jag har känt mig säker i det. Men jag får påminna mig om lekens 
betydelse stup i kvarten. För någonstans har j u inte leken räknats som någonting 
viktigt. Som förskollärare har jag j u alltid vetat att det är viktigt, men utifrån har den 
inte setts som viktig. Utan föräldrar har j u frågat, har ni gjort något särskilt idag. Där 
får man verkligen vara stark att se det hka viktigt som att räkna matte eller skriva, för 
vi har j u haft mycket föräldrar och vara hka stark i den rollen. Men någonstans har 
man ändå hittat det där att inte tänka så utan om jag vet att det är viktigt. Och det 
var j u så bra när vi såg att dom här bamen [sexåringarna] lärde sig hka fort att läsa, 
som hade mer fritt. Det skulle ju vara hkadant för alla bam men någonstans satt det, 
vi pratade mycket om det med Lena [läraren]. Att det satt i ryggraden att man kräver 
hte mer. Att du är sju år du ska orka mer. Man tvingar ingen att sitta, men man 
kanske lirkade hte mer. 
Intervjuaren: Men känner du att du gjorde det, eher var det någonting som stod för 
läraren? 
Förskolläraren: Det stod mer för läraren, men jag förstod henne, jag förstod henne. 
Så därför var det så roligt att se att dom här sexåringarna som hade varit mer fria. 
Alltså arbetet har j u varit hka omväxlande för allihopa men jag har fortare skickat ut 
en sexåring som sagt att nu vill jag göra någonting annat, än en sjuåring. 
Intervjuaren: Har du också gjort det? 
Förskolläraren: Vet inte om jag har gjort det, för jag har ju ändå varit så mycket 
med dom här sexåringarna. Kan inte säga det. Jag vet inte. Jag törs inte riktigt säga 
om... Jag kanske också har gjort det. Men att se att de [sexåringarna] lärde sig hka 
fort och en del har gått förbi. Och då bhr det något helt annorlunda att jobba. Jag 
tror att det där sitter mer hos Lena [läraren] för att jag har aldrig haft den där rollen, 
att våga även skicka en sjuåring. Nu fanns det j u sjuåringar som bara skulle iväg och 
leka och där måste man ju se när man är trött och när man inte ids. 
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Intervjuaren: Du säger att dom lärde sig ändå, men samtidigt jobbade du med dem 
på ett medvetet sätt. Vad jag kan minnas när du pratade om att du jobbade med för
beredande matte och språklekar.. ..EUer hur, det var j u inte bara att de var fria? 
Förskolläraren: Nää, aUt det där var ju innan de började. Plus att när det var fri lek, 
fick dom ju hålla på med matte, dom höU ju på och skrev och läste, när de viUe. Jo 
under den här samlade skoldagen var det aUtid som så planerat men jag såg tiU att det 
fanns att göra men de fick j u välja. Språkträningen här och mattelekarna, det hade 
jag ju planerat och man började j u oftast med det. Men det var ju inte så lång stund 
och sedan såg jag aUtid tiU att jag hade deg så att man kunde göra bokstäver och 
klippa bokstäver. Så att det blev all den här läsinlämingen, det blev i lek. Man måste 
ändå ha den här medvetna, vad man gör för annars skulle ju aUa ha läst på daghem 
men det gjorde de ju inte. Man kan inte riktigt peka på vad som gav vad. 

Förhållningssättet som de har haft gentemot de yngre barnen och som 

också leder t i l l ett lärande, stärker förskolläraren att just arbeta lite friare 

och att mera lyssna i n barnen. Ä v e n hon menar att det borde vara likadant 

för alla barnen och inte bara för sexåringarna. H o n har funderingar o m 

kring vad som ås tadkommer lärande, j ä m f ö r med när hon tidigare arbetade 

med äldre förskolebarn och konstaterar att alla bamen där lärde sig j u inte 

att läsa. H o n menar att en medvetenhet o m vad man v i l l med arbetet är 

betydelsefullt, samtidigt som hon upplever att det är svårt att säga vad som 

egentligen ger vad. 

Andra året i arbetslag B 

Inför de andra året förbereder sig arbetslaget och gö r en noggrann planering 

hur de tänker arbeta. De upplever att de bara ser möj l ighe ter inför andra året. 

Arbetslaget, som under första året har haft 4 t immar gemensam planeringstid 

per vecka, b e d ö m e r själva att de kan minska tiden t i l l två timmar. Gmppen 

utökas med 12 nya sexåringar. T i l l en bör jan tänker de sig att dessa sexåringar 

är tiUsammans med förskoUäraren för att b l i trygga i sin grupp. Däref te r ska 

de bör ja arbeta tiUsammans med de övriga bamen och med läraren och f r i 

tidspedagogen. Under de tre första veckorna av terminen t i l lkommer en lä

rarresurs på 6 timmar/vecka. Denna lärarresurs som inte viU eUer kan tänka 

sig att arbeta med de yngre bamen, medfö r det att de måste förändra den ur-

spmngUga planeringen. N ä r en ny resurslärare kommer, återgår de inte tUl 

sina ursprungliga tankar utan släpper dessa och fortsätter arbeta var för sig. 

Arbetet tar andra vägar än vad som var tänkt och planerat inför andra året. 

FörskoUäraren och läraren fortsätter inte arbetet tiUsammans utan förskoUära

ren arbetar tiUsammans med resursläraren och med de nya sexåringarna. För 

skoUäraren och fritidspedagogen arbetar dä remot mer tiUsammans. De nya 

sexåringarna har även möj l ighe t att röra sig f r i t t meUan rummen, vilket inne

bär att de är med under kortare stunder då fritidspedagogen arbetar med hal

va klassen. AUa rummen de arbetar i Hgger i direkt anslutning t i l l varandra. 
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De upplever att de, under det andra året, arbetar mycket var för sig och att 

det blir en återgång t i l l en traditionell samverkan, vilket innebär att halva 

gruppen är med läraren och halva gruppen med fritidspedagogen. Förskollä

raren och fritidspedagogen fortsätter arbetet på eftermiddagarna tillsammans 

på fritidshemmet. 

Förskolläraren: Kanske det blev mer i år att var och en planerade mer själv. Det 
blev så. I och med att vi var mer ihop förra året. Det vart inte som vi hade tänkt det 
här året. Det vart mer jag för mig, Lena för sej och Karin för sej. 
Intervjuaren: N i är mer uppdelade i år än förra året? 
Läraren: Det går inte att jämföra. Det var ett helt annat år. 

Att fokusera på barnen för att upprätthålla samverkan 

Läraren upplever att det fortfarande bland sexåringarna finns barn som under 

det andra året b l iv i t sju år, som behöve r mera o m v ä x h n g och variation än vad 

verksamheten kan erbjuda. Läraren menar att hon märke r det på deras u thål 

lighet. Dessa bam klarar av att kortare stunder koncentrera sig med papper 

och penna, men behöve r därefter omväxl ing och en annan verksamhet. En

ligt läraren handlar det inte om att bamen inte har fö rmågan eller inte kan, 

utan att de många gånger är "smartare" än de äldre barnen. Istället upplever 

läraren dem som "små" varför dessa barn också b e h ö v e r en verksamhet som 

en förskollärare kan erbjuda. På grund av att de inte lyckas fortsätta arbeta 

tillsammans upplever hon att verksamheten inte heller kan leva upp t i l l det 

bamen ger uttryck för. 

Intervjuaren: Känner ni att bamen kunnat gå vidare utifrån hur ni har organiserat 
verksamheten, om ni jämför år 1 och år 2? 
Läraren: Nä, för låt oss säga att det kan j u ha funnits bam som behövt en förskollä
rare, hte längre tid som inte haft möjhghet att få det. 
Intervjuaren: Det har inte gått även om ni har varit tillsammans? 
Läraren: Nä, Anna [förskoUäraren] har j u haft fullt upp med gruppen som hon har 
haft. 

N ä r pedagogerna samtalar o m varför de inte, under det andra året, har kunnat 

arbeta tillsammans och gemensamt med alla bamen, ger fårskolläraren uttryck 

for att det inte är Hka naturhgt och självklart att hon även ansvarar för de 

"gamla sexåringarna" som läraren och fritidspedagogen gör. Läraren och f r i 

tidspedagogen påpekar flera gånger under samtalet, att en del av bamen inte 

orkar koncentrera sig några längre stunder i arbetet tillsammans med läraren 

och därför b e h ö v e r göra någont ing annat. Arbetslaget har dä remot aldrig tagit 

upp och diskuterat det tiUsammans. 
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Förskolläraren: Eller kanske att de har jobbat med bild har de jobbat med matte el
ler svenska nästa timma, att de har bytt om man har haft fr i lek. 
Fritidspedagogen: Men orken har inte funnits som Lena [läraren] säger. 
Förskolläraren: Men om man har haft bild eher fr i lek så är det ju inte så naturhgt 
att skicka nästa timma, om de ska jobba med matte eher svenska. Va, är det inte 
därför? 
Fritidspedagogen: Men dom har inte haft den här orken. Dom har kanske orkat en 
liten stund. 
Läraren: De mindre vet jag kanske orkar i 20 minuter att jobba effektivt men sedan 
är det ingen ide att sitta med papper och penna längre. Och då har dom varit här 
inne och gjort andra saker. 
Fritidspedagogen: Då måste man prata tülsammans. Hur gör vi, vart kan dom här 
bamen gå när de inte orkar, man kan inte bara skicka dem på ett ställe. 
Intervjuaren: N i har inte pratat om det? 
Förskolläraren: Nä, vi har aldrig pratat om det. 

De har olika funderingar och reflektioner o m varför deras arbete tillsammans 

tar sig en sådan utveckhng. Läraren ser svårigheter med att grupperna blir för 

stora och menar att man inte kan ta i n för många sexåringar varje gång. Lä

raren är också mycket klar över att hon under andra året arbetar mycket mera 

själv än tidigare. Det beror på att fritidspedagogen och förskolläraren är mera 

noggranna med att ta ut sin planeringstid, vilket får konsekvenser för det ge

mensamma arbetet. 

Läraren: Men om man tittar under den samlade skoldagen. För jag upplever j u att 
jag är väldigt mycket ensam med dessa bam. Vad är det varje enskilt bam får i 
klocktimmar. Då är det 4 tim med Karin [fritidspedagogen] och 15 tim med mig. 
Hur grejar man det då? Vi finns inte på plats allihopa, utan det bhr så där. 
Intervjuaren: Men du [fritidspedagogen] är med hka mycket som förra året? 
Läraren: Nää. 
Fritidspedagogen: Nä, inte riktigt. Eftersom vi var så noga när vi planerade i våras 
att vi skulle få ut vår planeringstid. 
Förskolläraren: För vi hade ingen fritidsplaneringstid. 

Förskolläraren upplever att det finns en allmän uppfattning o m att förskollä

raren är anställd på grund av sexåringarna och finns därför i skolan för just 

den åldersgruppen. Hennes uppgift bHr därför för henne, att ansvara för de 

nya sexåringarna och behåller huvudansvaret för dem. 

Men det där pratet är j u alltid, att förskoUäraren är anstäUd för sexåringarna... (för
skoUäraren). 

En del av barnen klarar endast av att koncentrera sig kortare stunder tillsam

mans i arbetet med läraren. Detta förhållande varken synhggörs eller lyfts upp 

t i l l diskussion i arbetslaget, varför det förhåller sig så eller vilka konsekvenser 

det far. Resultatet bHr att samarbetet inte utvecklas längre, utan stagnerar och 

pedagogerna går istället tillbaka till något som de känne r sig trygga med och 

som de också är vana med sedan tidigare. 
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Nu är vi lite tillbaks till gruppindelning, som vi har hållit på. Halva gruppen där och 
halva gruppen där. Enda skillnaden är att nu är jag ensam fritidspedagog med den 
gruppen. Förut var man två stycken. Så nu har vi fallit tillbaks på något sätt. Det är 
halva gruppen hela tiden, som har gällt för oss (fritidspedagogen). 

...att man går tillbaka till tryggheten för det vet jag fungerar bra. Alla är ju nöjda. 
Det är ju ingen som säger någonting annat... (läraren). 

Samverkan kräver vägledning och tid för eftertanke 

Arbetslaget upplever att de inte lyckas utveckla arbetet tmsammans. De har 

svårigheter att förstå varför det har bl ivi t så. Läraren menar att de är antalet 

barn och att de har mindre t id tillsammans för gmppen. Förskolläraren k ä n 

ner ansvar för sexåringarna, vilket gör att ansvaret knyts till ålder och inte u t 

ifrån vad bamen ger uttryck för. De känner sig hte uppgivna och vet inte 

r ikt igt hur de ska fa t i l l ett fungerande samarbete. 

Läraren: Ja, visionerna har jag j u men i år har det inte funkat. Nä. 
Intervjuaren: För ni såg en massa möjligheter i alla fall. 
Fritidspedagogen: Jo, det gjorde vi och fortfarande ser vi det. 
Intervjuaren: Men ni känner er hte mer dämpade i år än vad ni gjorde förra året? 
Läraren: Joo. 
Fritidspedagogen: Men visst, samtidigt när man inte fått tül det som vi egentligen 
hade velat. Känns som ett hte nederlag, känns som att det här har vi inte grej at rik
tigt som vi önskade att vi skulle göra. 
Intervjuaren: Ar det erat fel? 
Fritidspedagogen: Nej inte enbart, absolut inte. 
Intervjuaren: Känner man så eller hur känner man? 
Förskolläraren: Både och.. 
Fritidspedagogen: Viljan har vi alla haft, men sedan vet jag inte om det är orken 
ibland som har saknats. 
Intervjuaren: Både och säger du Anna? 
Förskolläraren: Jo, för kanske vi hade kunnat, fast jag inte begriper hur. 
Fritidspedagogen: Vi gjorde en sådan noggrann planering att så här jobbar vi och 
bara kastat bort allting. 
Förskolläraren: Och ofta är det så fullt upp man går hela skoldagen och så fortsätter 
man hka många timmar tül, att det går runt och runt. Att man hinner som inte ta 
tag i det. Man vet att man borde. Vi har ju sagt det hundra gånger, men sedan då. 
Fritidspedagogen: Vi vet alla att vi har haft det så här. 
Intervjuaren: Har ni känt er rädd för att misslyckas? 
Läraren: Nä, inte det men jag har inte riktigt sett, hur grejar vi det här. Hur ska vi 
få det här fina att fungera? 

Det dagliga arbetet ger inte utrymme för t id t i l l reflektion och eftertanke. De 

saknar t id och f o m m för att kunna utveckla arbetet vidare. De ger också u t 

tryck för att de saknar n å g o n som kan vägleda dem i deras vi l ja att utveckla 
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någont ing tillsarnmans. De saknar stöd för att kunna distansera sig och syn-

liggöra hur deras arbete tmsammans formas. 

Någonstans kan man tänka, att tankarna finns kvar och vi tänker göra något åt sa
ken. Men det fanns inte en enda människa. Det kanske hade behövt någon tidigt i 
höstas, som hade ifrågasatt det här. Men ingen. Utan vi har fått pula på hur vi har 
velat. V i har inte fått något stöd någonstans, inga råd, ingenting. Det tror jag hade 
hjälpt i tid om man hade haft någon, (fritidspedagogen) 

At t samarbetet stagnerar hö r ihop med den utvecklingskraft som de ger u t 

tryck för i arbetslaget under första året, och som inte får den vägledning som 

behövs för att kunna utvecklas vidare under det andra året. 

Sammanfattande reflektion och teoretisk analys 

Arbetslag B:s möj l igheter att forma en samverkan skiljer sig markant mellan 

det första och andra året. Under första året är både intresse och kompetens 

avgörande för hur arbetslaget fördelar ansvar och arbetsuppgifter. Förskollä

raren som är van att både utveckla barnen socialt och även arbeta med läsa, 

skriva och räkna och att ge leken utrymme, ser sina uppgifter som självklara 

och där det handlar o m att göra det som hon alltid har gjort som förskollära

re, men med vissa förändringar . Fritidspedagogen som både är intresserad av 

naturen, skapande och bi ld upplever också att hon ansvarar för o m r å d e n som 

hon har kompetens för. Både förskolläraren och fritidspedagogen upplever att 

de bhvit mer nyfikna och medvetna o m varför och hur de arbetar och där

med utvecklats i sitt yrkeskunnande. Läraren upplever i och med denna ar

betsfördelning, att hon ännu mer kan ägna sig åt det som intresserar henne, 

nämligen att bamen lär sig läsa, skriva och räkna. H o n kan därför speciaHsera 

sig och fördjupa arbetet på att befästa barnens kunskaper på dessa områden . 

Läraren upplever däremot inga större förändringar i sitt sätt att arbeta. Varför 

får deras arbete tiUsammans så olika upplevelser av humvida någont ing har 

förändrats? 

Arbetslaget talar o m att det är vikt igt att bamen inte blir "skoltröt ta" . D e 

försöker därför finna en balans i verksamheten meUan den "fria leken och 

skolarbetet". Den balansen frambringar arbetslaget genom o m v ä x h n g och 

variation av innehåU och fo rm. Variation i verksamheten ansvarar förskoUä

raren och fritidspedagogen för, då de arbetar med bamen i de andra rummen. 

Den varierande och omväxlande verksamhet som arbetslaget formar stäUer 

inga krav på att läraren ska förändra sitt sätt att arbeta i klassmmmet. IstäUet 

kan förskoUäraren och fritidspedagogen betraktas som " h j ä l p g u m m o r " som 

där igenom skapar en legitimitet och bHr en förutsättning för att läraren kan 

fortsätta att arbeta som hon tidigare gjort. 
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Arbetslaget blir ett f o r u m för att fördela ansvar och arbetsuppgifter ut i från 

intresse och kompetens men bhr inte ett f o r u m för reflektion och kritisk 

granskning av hur verksamheten har formats och hur den kan utvecklas v i 

dare. Frågor som berör ansvar och arbetsfördelning ut i från kompetens verkar 

lättare att hantera i arbetslaget och att de istället värjer sig för frågor som 

handlar om hur de själva förhåller sig t i l l på vilket sätt de organiserar och 

f rämjar barnens lärande. Det här innebär att hur man arbetar med barnen det 

skiljer sig markant mellan de olika pedagogerna och rummen. Läraren arbetar 

nästan enbart i klassrummet medan förskolläraren och fritidspedagogen cir

kulerar mellan de olika rummen. N ä r läraren arbetar tillsammans med f ö r 

skolläraren eller fritidspedagogen sker det oftast i klassrummet, där läraren 

också har huvudansvaret. Det innebär att förskolläraren och fritidspedagogen 

arbetar på basis av en tradition som är f r ämmande för dem, vilket skapar fals

ka föreställningar och osäkerhet (Haug, 1992). Läraren arbetar således aldrig 

tillsammans med förskolläraren eller fritidspedagogen i de rum där förskollä

raren och fritidspedagogen arbetar på basis av sin egen tradition, där fr i t ids

hemmens pedagogik eller förskolans pedagogik bhr f ramträdande. Et t 

gemensamt utbyte av skolans, förskolans och fritidshemmens pedagogik så

som de statliga intentionerna förespråkar, bhr dä rmed svår att ås tadkomma. 

Resultatet visar att föräldrarnas förväntningar på vad en skola är, påverkar och 

bidrar t i l l hur pedagogerna förhåller sig t i l l förändring. Läraren och fritidspe

dagogen upplever att föräldrarna t i l l sjuåringarna förväntar sig en skola där 

bamen lär sig läsa, skriva och räkna och där leken kan betraktas som ett hot 

mot detta. Föräldrarna t i l l sexåringarna ger i sin tur uttryck för att de fö rvän

tar sig en skola där man utgår f rån leken och barnens lust och intresse. M a n 

kan dock konstatera att mi t t i denna "korseld" befinner sig arbetslaget och de 

ger inte heller uttryck för att finna stöd i något styrdokument for att undvika 

eller underlätta denna korseld. 

Svårigheter med att ås tadkomma ett gemensamt utbyte av förskolans, sko

lans och fritidshemmens pedagogik bhr också tydligt under det andra året när 

arbetslag B konstaterar att de inte lyckas samverka tillsammans utan återgår t i l l 

en ganska "traditionell" samverkan. De menar själva att de inte lyckas f ram

bringa någont ing nytt utan går tillbaka t i l l någont ing som de känner sig t ryg

ga med. Läraren upplever att hon i ännu högre grad arbetar ensam med bar

nen i klassmmmet. En förklaring t i l l detta är att förskolläraren och fritidspe

dagogen också är mer noggranna med att ta ut sin planeringstid. Förskollära

ren menar att skoldagen avlöses av hka många timmar t i l l med bamen och 

ger också ringa utrymme för reflektion. De olika arbetsvillkoren som peda

gogerna har bHr därmed påtagliga. Förskolläraren uppfattar att hon är i skolan 

på grund av att sexåringarna finns där. Under det andra året ser hon därför 

som sin huvuduppgift att ta hand o m de nya sexåringarna. Är det så att f ö r 

skollärarens uppgift alltför mycket knyts t i l l ålder, något som därför m e d f ö r 

att de statliga intentionerna o m ett gemensamt utbyte begränsas och bhr u n 

derordnat? 
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Arbetslaget blir inget f o r u m där dessa frågor synliggörs och diskuteras. Är 

det här ett ansvar som pedagogerna helt själva ska klara av? Arbetslaget ger 

tydligt uttryck fö r att de inte klarar av att hantera denna situation. D e ställer 

sig också frågan o m hur de ska få "detta f ina" att fungera. Det bhr uppenbart 

att ambitionerna finns hos pedagogerna, men att de saknar både stöd och 

vägledning av en pedagogisk ledare för att kunna utveckla samverkan vidare. 

O m man ut ifrån en teoretisk analys med Foucault som inspiratör analyserar 

ovanstående beskrivning och använder Dahlberg & Lenz Taguchis (1994) 

konstmktioner, "barnet som natur", "bamet som kultur- och kunskapsåters-

kapare" som redskap fö r analys, kan samverkan förstås ut i f rån föl jande: 

I arbetslag B förelägger pedagogerna arbetsuppgifter fö r bamen i syfte att 

de ska lära sig läsa, skriva och räkna. Dessa arbetsuppgifter utförs vanligtvis 

tiUsammans med läraren i klassmmmet. N ä r pedagogerna samtalar o m bamen 

beskriver de hur bamen tar sig an och koncentrerar sig på dessa uppgifter 

samt i vi lken utsträckning de också erbjuds en variation av dessa arbetsupp

gifter. I arbetslag B talar de således om mogna och omogna bam. De talar 

också o m bamen som sjuåringen eUer sexåringen. Det blir påtagligt att det i 

arbetslaget råder en dominerande utveckhngspsykologisk diskurs med ett 

starkt ålderstänkande. Denna diskurs innebär att pedagogerna betraktar sjuår

ingarna som "mogna skolbarn" som pedagogerna därmed kan stäUa högre 

krav på, eftersom de betraktas besitta en större uthåUighet fö r att orka k o n 

centrera sig längre stunder på de arbetsuppgifter som de vuxna förelägger 

bamen. Bamen konstrueras därmed, i enlighet med Dahlberg & Lenz Tagu

chis analys, som "bamet som kul tur- och kunskapsåterskapare". Denna k o n 

struktion innebär att o m bamen visar "brist på" uthåUighet, tolkas det som att 

barnen är lata eUer tiU och med att de viU smita undan det traditioneUa skol

arbetet, fö r att bara leka. Sexåringarna däremot konstmeras som "bamet av 

natur", ett förfarande litet barn som måste skyddas och tas o m hand. Ett bam 

som inte är moget att bör ja den "gamla skolan", får ut i från lust och intresse 

välja när och hur det viU arbeta med det traditioneUa skolarbetet. Bamet 

uppmuntras tül och med att inte arbeta för långa stunder, vilket innebär att 

det inte alltid är bamet som signalerar om att variera arbetsuppgifterna, utan 

det kan Hka gärna vara den vuxne som initierar tül variation. O m sexåringen 

ger uttryck fö r en vüja att variera arbetsuppgifterna, betraktas det aldrig som 

att barnet är lat eUer försöker smita undan skolarbete för att "bara" leka. 

O m v i återför det här tül CanneUas (1997) analys så menar hon j u att vår 

konstruktion av bamet också begränsar bamet tül de möj l ighe ter som passar 

vår konstruktion av dem och bamen förväntas också leva upp tül vad v i för 

väntar oss av dem. Samtidigt konstmeras inte sexåringarna enbart som 

"bamet som natur" där aUt finns nedlagt och bara väntar på att utvecklas. 

Dessa bam ska också vara med v i d genomgångar och b e h ö v e r få "leka med 

de rätta verktygen" för att utvecklingen ska ta den rätta vägen. 

Diskursen och teorierna omkring vad en sexåring respektive sjuåring är 

och kan vara bHr styrande och u tövar makt över pedagogerna. De styr också 
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på så sätt sig själva genom detta. D e n pedagogiska praktiken visar dem att 

sexåringarna lär sig lika bra som sjuåringarna, men den dominerande diskur

sen blir rådande vilket hindrar pedagogerna från att "lätta på" de krav man 

har på sjuåringarna. Istället förvånas pedagogerna över att sexåringarna både 

lär sig läsa och räkna. Pedagogerna litar med andra ord inte på sin egen prak

tik, utan teorierna och diskurserna o m vad ett barn är, kan vara och bö r vara 

bHr styrande och rådande. 

I arbetslag B har de två ohka sätt att förhålla sig t i l l lärande. De talar o m 

"det egentliga lärandet och "inlärningsbi ten" som förskolläraren och fri t ids

pedagogen ger uttryck för att inte syssla med. Och å andra sidan talar de o m 

förberedelsen för det "egentliga lärandet" och det praktiska, som läraren i sin 

tur inte ägnar sig så mycket åt. Detta är en lärandesyn som innebär att fö r 

flytta sig f rån en förförståelse t i l l en förståelse. M e d andra ord menar de att 

det krävs en förförståelse för att kunna lära. A r det en "brist" i förförståelsen 

måste man arbeta med den och problemet knyts därmed t i l l barnet. Det råder 

således en dualistisk lärandediskurs som också konstituerar och blir deras pe

dagogiska praktik. Den mil jö som förskolläraren erbjuder de sexåringar som 

inte orkar koncentrera sig, betraktas därför som en mil jö som förbereder och 

en mi l jö för f r i lek. M e d andra ord en mil jö som tillhandahåller en förbere

delse t i l l det egendiga lärandet och en avkoppling från det egentliga lärandet. 

På samma sätt erbjuder fritidspedagogen en mil jö för att tillhandahålla varia

tioner för att orka lära sig. Dessa mi l jöer tillhandahåller inte ett lärande av det 

slag som sker i klassrummet tillsammans med läraren. Där fö r säger också fö r 

skolläraren och fritidspedagogen att "inlärningsbiten rör v i inte". Foucault 

menar att diskursen styr vilka tankar som bHr möjl iga att tänka och vilka 

handlingar som görs möjliga och konstituerar på så sätt deras pedagogiska 

praktik. 

Bi ldning och kunskap (Skolverket, 1994) framhåller ett vidgat kunskapsbe

grepp som inte bara handlar o m kognitiva kunskaper utan även omfattar den 

sociala och praktiska situationen. Kunskapen ska vara ett redskap och är bero

ende av sitt sammanhang för att dä rmed göra världen begriplig för barnen. Så 

som läroplanen betraktar kunskap och lärande innebär det att ett lärande inte 

bara sker i klassmmmet med läraren. Denna dualism bhr i detta arbetslag, en 

självklarhet och som pedagogerna alltså tar för givet. D ä r m e d bhr det något 

"naturhgt". På så sätt synliggörs inte barnens skrivande och läsande som ett 

lärande när det förekommer i den mi l jö som förskolläraren erbjuder, eftersom 

detta är någont ing som bara sker i klassmmmet. 

Foucault menar att v i måste upphäva självklarheter och det förgivet tagna 

eftersom diskursen sätter gränser för vad som blir mö jhg t att reflektera över 

och vad som görs omöjl igt för tanken och därmed för praktiken. Enligt Fou

cault, lägger j u makten beslag på individemas kroppar, omger dem och sprids 

också genom dem och på så sätt u tövar pedagogerna makt mellan varandra. I 

denna dominerande diskurs brottas ändå läraren med motstridigheter där hon 

å ena sidan konstmerar "mogna sjuåringar" och å andra sidan ger uttryck för 
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att skolan inte längre kan betrakta barnen som skolmogna eller inte skolmog

na. H o n brottas med tankar o m att förändra synen på lärande och kunskap 

som dä rmed inte bara kan handla o m "papper och penna". Läraren ger såle

des uttryck för hur hon brottas med dessa motstridiga tankar om hur hon be

traktar bamet, kunskapen och lärande som hon också motstridigt låter sig 

styras av, men som hon skulle vilja förändra. Läraren styrs av en dominerande 

diskurs men är också medveten om det. "Verktygen" som kan bidra t i l l att 

förändra detta saknar läraren. Förskolläraren är inte på samma sätt medveten 

om de skillnader som hon gör mellan bamen. H o n är tveksam t i l l o m hon 

gör dessa skillnader på bamen men säger samtidigt att kanske gör hon det. 

Detta omedvetna verkar ändå utöva makt på förskollärarens tänkande, i det 

hon säger och så småningom gör. H o n talar o m att sjuåringarna orkar mera 

och att hon inte hka lätt låter en sjuåring gå ifrån "skolarbetet". Förskollära

ren visar också en förståelse för lärarens svårigheter att förändra det som sitter 

i " ryggmärgen" och bejakar henne på så sätt. Det kan också förstås som att 

förskolläraren förstärker denna konstruktion av "bamet som kultur- och 

kunskapsåterskapare" och bidrar på så sätt till att denna konstruktion bevaras, 

vilket dä rmed inte leder t i l l en förändring. 

Under andra året konstmerar läraren förfarande de yngre bamen som sex

åringar som bara kan koncentrera sig kortare stunder och därför har behov av 

variation. Förskolläraren behåller konstruktionen som "en som förbereder" 

och har därför ansvar för nya sexåringar under det andra året. Dessa nya sex

åringar ska arbeta med "skol förberedande" innehåll , medan de övriga bamen 

konstmeras som skolbarn vilka därmed inte alla i arbetslaget har ett självklart 

ansvar för . 

Tveksamheter, motstridigheter och det förgivet tagna i pedagogemas 

praktik görs inte synliga i arbetslaget. Pedagogerna klarar inte av att själva ut

veckla samverkan vidare. De saknar stöd och vägledning. Pedagogemas m ö j 

ligheter att problematisera sin praktik varken finns eller stimuleras och kon

stituerar därmed ingen förändringsvilja. D ä r f ö r ställer sig inte heller arbetsla

get kritisk till eller ifrågasätter sin egen praktik, hur det kommer sig att precis 

sjuåringarna skulle besitta en större koncentra t ionsförmåga och större uthål

lighet. M e d andra ord, varför skulle just ålder vara en indikator på koncent

rat ionsförmåga och uthåUighet? De stäUer sig inte heUer frågor o m humvida 

deras pedagogiska praktik kanske konstituerar såväl koncentrations- som ut-

håUighetsförmåga. 

Observationer 

Observationerna i arbetslag B bekräftar vad som franikommit i ovanstående 

analys. Under vissa delar av dagen har några av de yngre bamen (sexåringar

na) f r i lek tiUsammans med förskoUäraren i fr i t idsmmmen. Ett utdrag från 

observationerna visar hur bamen (sexåringarna) använder sina förvärvade 
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kunskaper vad gäller att läsa och skriva. Den fria leken ger barnen möj l ighet 

att i naturliga och meningsfulla situationer praktisera och använda sina k u n 

skaper. Läraren talar samtidigt o m att hon genom sin specialisering mera kan 

arbeta för att just befästa barnens kunskaper. I den pedagogiska praktiken er

bjuds olika möj l igheter för barnen att utveckla sina kunskaper. 

Ett stort rum och två mindre ram i dess anslutning benämns som "fritids". Dessa 
rum ligger i direkt anslutning till klassrummet. Fritids används under skoldagen och 
som fritids efter skoldagens slut. Bamen delas in i tre grupper. Förskolläraren tar sju 
sexåringar till "fritids". Övriga bam delas mellan fritidspedagogen som ska gå ige
nom ohka tekniker i skapande, och läraren som har matematik med resten av bar
nen. 

På "fritids" har bamen fri lek. Två pojkar går in i ett av de mindre rummen och 
fortsätter bygget med kaplastavar som de vid ett tidigare tillfälle påbörjat. Efter en 
stund kommer de ut och ber några komma in och titta på deras bygge. Förskollära
ren och några bam går och tittar på bygget. Pojkarna fortsätter sedan att bygga där 
inne. Efter en stund kommer de ut och frågar förskoUäraren som sitter vid ett bord, 
hur man stavar till Guiness. Hon hänvisar till en bok som de har, som heter 
"Guiness Rekordbok" och ber dem söka rätt på den. De kommer tiU förskoUäraren 
med boken och en av pojkarna frågar åter förskoUäraren hur man skriver Guiness. 
Den andra pojken tittar på bokens framsida och svarar genom att bokstavera och 
ljuda G U I N E S S . Därefter börjar den första pojken att skriva ordet på ett papper. 
Samtidigt får de intresse för innehåUet i boken och pratar om büdema i boken och 
läser enstaka ord. Efter en stund riktas åter uppmärksamheten till att skriva. Pojkarna 
går tillbaka tül det mindre rummet, och börjar försöka rita av sin modeU på pappret 
som de skrivit "Guiness" på. De diskuterar om vad de ska kalla sin "skapelse" och 
hur de ska kunna rita av den. 

Ett annat utdrag från observationerna visar hur olika lärandemil jöer skapas 

utifrån vilka r u m och vilken pedagog som barnen arbetar med. N ä r jag går 

mellan klassrummet och fritidsrummet framträder en tydlig kontrast mellan 

olika rum. Barnen som i nedanstående observationsutdrag benämns med 

namn, är sexåringar: 

AUa bamen är i klassrummet. Läraren har dagen innan visat en karta över Palestina 
och berättat om hur de levde på den tiden. Barnen påbörjade att klippa ut büder 
som ülustrerade det läraren talat om. Büdema skulle barnen måla och khstra in i en 
bok. Läraren skriver upp arbetsordningen, för denna timma på tavlan. 
1 .Läsläxa 
2. Khstra och måla färdigt büdema från igår 
3. Matteboken 
Halva gruppen är kvar i klassrummet med läraren varav fem sexåringar. Atta bam, 
varav fyra sexåringar, går med förskoUäraren tül fritidsrummet. Fyra bam går tül ett 
annat rum med en lärarkandidat. 

I klassrummet 
Bamen sitter kvar på sina bestämda platser i klassrummet, vilket innebär att en del 
har en kamrat bredvid sig och andra sitter ensam. Ida sitter vid sin plats och ser sig 
omkring. Läraren frågar vad hon ska göra. Ida svarar att hon inte vet. Läraren berät-
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tar åter igen att de ska arbeta med att måla bilderna från igår och khstra in dem i bo
ken. När de är färdiga ska de fortsätta med matteboken och att hon under tiden ska 
gå runt och lyssnar då de läser sin läsläxa. Läraren tittar på mig och säger att sexår
ingarna har svårt att ta emot information i storgrupp. Ida tar tid på sig att komma 
igång. Hon går och vässar sina färgpennor och börjar måla hte grann och småpratar 
med kompisarna bredvid. Karl sitter ensam vid sitt bord och arbetar koncentrerat i 
sin mattebok. Arvid och Mats målar på sina bilder och småpratar med varandra. Lä
raren går till Anders som sitter vid ett tredje bord och lyssnar på hur och när han lä
ser sin läsläxa. Hon skriver "bra" på en remsa han har i boken. Anders fortsätter att 
måla på sina bilder. Läraren hyssar tül bamen då och då och uppmanar dem att vara 
tysta. Småprat förekommer. Mats går fram till läraren och visar büden han målat. 
Han möter Arvids blick och ler, när han går tillbaka och sätter sig. Läraren hyssar 
igen och säger: "Det är alldeles för surrigt vid det här bordet" och pekar på bordet 
längst fram där några sjuåringar sitter. 

I fritidsrummen 
Åtta bam sitter i soffan och läser sin läsläxa för förskoUäraren som sitter på en stol 
framfor dem. När bamen läst färdigt fortsätter de med att måla sina büder. Fia och 
en sjuårig flicka går in i lUlrummet. OUe, Axel och två sjuåriga flickor sätter sig tiU
sammans vid ett bord. Mattias sätter sig vid ett runt bord vid soffan tiUsammans med 
en sjuårig pojke. Bamen småpratar hela tiden om büderna de målar. FörskoUäraren 
som sitter vid ett av borden säger tül dem att de kan skriva någonting tül bilderna. 
Bamen börjar associera med varandra vad de ska skriva. De får idéer av varandra och 
skrattar åt varandras förslag. Bamen pratar och går meUan varandra och meUan de 
ohka borden. 

Observationerna visar att barnen arbetar med likartade uppgifter i de båda 

rummen men under helt olika förhållanden. I klassrummet hyssar läraren på 

barnen flera gånger. Barnen sitter på sina platser och tillåts inte gå mellan var

andra eher prata nämnvär t mycket med varandra. En del barn sitter ensamma 

eller långt ifrån varandra när de arbetar. I frit idsmmmet väljer bamen var de 

v i l l sitta och arbeta och samtliga väljer då att sitta med en kamrat när de ar

betar. De småpratar med varandra och samarbetar kring vad de ska skriva t i l l 

sina bilder. Bamen uppmuntras att kommunicera med varandra. 

N ä r förskolläraren eller fritidspedagogen arbetar tiUsammans med läraren, 

bhr lärarens sätt att organisera verksamheten och förhåUningssätt vägledande. 

Bamen har varsin bok, där läraren skriver i n vad bamen ska göra. I många av 

sexåringamas böcker står det "arbetar på frit ids" varför de går med förskoUä

raren tiU fritidsmmmet. Resten av bamen ska arbeta i matemat ikböckerna . 

Fritidspedagogen tar sex bam och går t i l l ett annat m m i anslutning tiU klass

mmmet . Bamen sitter v i d två olika bord och räknar. Det förekommer en del 

småprat meUan varandra. N ä r fritidspedagogen tilltalar ett eUer flera av bamen 

så använder hon en låg röst och viskar. N ä r barnen räknat i ca 30 minuter 

visar flera av dem att de skulle vüja avbryta. Ett bam bör jar gäspa, något annat 

bam sitter och tittar rakt ut i luften. Ett tredje bam säger också tiU fritidspe

dagogen att hon är t röt t och att hon inte orkar räkna något mer. Fritidspeda

gogen svarar att det är bara 10 minuter kvar. Och bamen förbUr sittande. I 
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ldassrummet sitter barnen kvar på sina platser och räknar. Barnen räcker upp 

handen o m de v i l l ha hjälp och en del går också fram t i l l läraren och ber om 

hjälp. N ä r barnen bör jar prata med varandra säger läraren: H u r är det med 

arbetsron? En pojke som är sex år har suttit och räknat koncentrerat under en 

lång stund. Läraren rättar talen han räknat. Däre f te r erbjuder hon honom att 

gå t i l l fritids om han v i l l , vilket han också gör. 

V i d ett annat tillfälle då förskolläraren arbetar tillsammans med läraren i 

klassmmmet har läraren skrivit "tyst läsning" på tavlan. Varje barn läser i var

sin bok i 10 minuter. N ä r 10 minuter har gått uppmärksammar ett av bamen 

förskolläraren på att tiden har passerat och uppmanar då förskolläraren att säga 

till läraren. Förskolläraren visar att hon noterat vad bamet säger, men inväntar 

ändå initiativ ifrån läraren. 

Första året i arbetslag C 

Föreställningar och konstruktioner kolliderar och låser varandra 

Den inre bilden 

Arbetslaget ger uttryck för att det inte är en enkel uppgift att ut i f rån olika 

yrkeskompetenser tillsammans forma en verksamhet. N ä r pedagogerna vet att 

de ska bör ja arbeta i en verksamhet med sex- och sjuåringar, bör jar egna tan

kar och idéer formas och en bi ld bör ja r tona fram, vilket bidrar t i l l att var och 

en arbetar ut i från sin egen bi ld av verksamheten. 

Under hösten talar fritidspedagogen o m verksamheten som någont ing nytt 

och som man kan fa prova sig fram att forma. H o n upplever att hon tidigare 

kunnat känna sig otillräcklig i det hon kallar för "det gamla traditionella". 

N ä r hon i slutet av våren ser tillbaka på arbetet tycker hon dock inte att det 

skiljer sig nämnvär t från hur hon tidigare arbetat i samverkan. Enda undanta

get är att arbetet i dag sker i gemensamma lokaler och med en förskollärare. 

Samverkan är j u den samma. Jag har ju haft samverkan i 3 år tidigare, så just den bi
ten tycker väl jag inte är så förändrad. Utan jag gör väl ungefär samma som vi gjorde 
då. Skillnaden är väl lokalmässigt att jag tidigare hade en lokal bredvid klassmmmet. 
Det är rent lokalmässigt och att det har kommit in en förskollärare i bilden (fritids
pedagogen). 

Fritidspedagogen har arbetat i samverkan under 3 år och funni t ett sätt att 

arbeta som hon tycker fungerar. Det innebär att hon anpassar sina "lektioner" 

utifrån "skolämnena" , som hon uttrycker det. N ä r läraren har svenska med 

halva gruppen har hon "praktisk svenska" med den andra gruppen. 

Förskolläraren har under hela hösten svårigheter med att finna sig tillrätta. 

H o n säger att hon tror på att sexåringarna ska in i skolan men under fö ru t 

sättning att förskollärarna finns i skolan. H o n har gjort sig en bi ld av n å g o n -
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t ing som varken är skola eller fritids utan ser verksamheten mer som en hel

het, där det finns något som hon kallar för " röd t råd" genom hela dagen. 

Denna bild o m ett arbete som påbörjas på dagen och som också kan fortsätta 

när skoldagen är slut, grusas då hon inser att alla bamen inte har fritidshem på 

eftermiddagen, utan går hem. Vad är hennes uppgift och vad ska hon bidra 

med? H o n försöker vara överallt, vilket innebär att hon känne r sig otillfreds

ställd. H o n upplever sig forcerad av att det är mycket som ska hinnas med 

och att hon ibland inte har en aning om vad läraren gör med bamen. 

Jag försöker hänga med men ibland gör jag det bara för att, det ska nog vara så, tän
ker jag. Och så när jag har gjort det så känner jag att det känns inte bra. Och då sä
ger jag j u det naturligtvis, att det där kändes inte bra. Men det är väl det att man ska 
lära känna varandra. För ingen av oss har ju jobbat tillsammans. För man kan j u 
missförstå varandra när man säger saker och sådant kan j u också vara irriterande och 
så går det tid tül att förklara det. Förhållningsätt i förhåUande till varandra är ju också 
något man skulle ha pratat om. Men många grejer som Siv [läraren] gör i klassrum
met har jag j u inget hum om ibland. Och det tycker jag är hte skrämmande (för
skoUäraren). 

H o n upplever att hon ständigt är på "kollisionskurs" med fritidspedagogen 

när hennes tankar o m verksamheten m ö t e r fritispedagogens tankar. Läraren, 

som under hösten arbetar mycket med sitt eget är inte så b e r ö r d av den k o n 

fl ikten, enligt förskolläraren. Förskolläraren upplever sig ensam i sitt sätt att 

tänka eftersom fritidspedagogen redan arbetat i samverkan under några år och 

därför bhr det på något sätt hennes samverkan som ska gälla. 

Jag kände som att är jag här som lärare eUer är jag här som förskoUärare? V i stötte 
ihop oss hela tiden jag och [fritidspedagogen], för jag hade andra tankar omkring ar
betssättet än vad hon hade... En fritidspedagog hon har j u jobbat många år på sitt sätt 
i samverkan och det var hennes samverkan som gäUde. Och för mig fanns ingen 
samverkan för jag hade aldrig jobbat i samverkan med skolan (förskoUäraren). 

Förskolläraren menar att hon utgår ifrån bamen och var de befinner sig och 

v i l l därför tillföra bamen " l u f t " och göra någont ing annat än vad läraren gör. 

H o n upplever att fritidspedagogen är för schemabunden och strikt föl jer de 
ohka ämnena i sitt arbete. 

Tema en överlevnadsgrej 
N ä r man då ska arbeta tillsammans, men tänker på så olika sätt omkring ar

betet, v i l l man inte heller stöta sig med varandra hela tiden enligt förskollära

ren. D å måste man finna en lösning som alla kan acceptera och trivas med. 

Lösningen bl i r temaarbete där läraren arbetar med halva gruppen och för

skolläraren eller fritidspedagogen har den andra gruppen. N ä r förskolläraren 

har halva gruppen, planerar fritidspedagogen och tvär tom. De vuxna be

s tämmer ett tema eller ett arbetsområde. Bamen kommer med förslag på vad 

de v i l l göra inom temat och de vuxna fördelar sina arbetsuppgifter ut ifrån 
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intresse och kompetens. Varje pedagog planerar sedan och genomfö r sitt ar

bete tillsammans med bamen på de timmar som de ansvarar för. Denna 

"över levnadsgre j" som de kallar temaarbete, innebär att alla kan arbeta med 

det som intresserar dem och på det sätt som passar var och en. Det innebär 

också att de inte i lika stor utsträckning b e h ö v e r konfronteras med varandra. 

Intervjuaren: Vad är det som är så bra med tema? 
Läraren: Jag tror att det är en sådan här överlevnadsgrej. Vi skulle kanske få prata 
väldigt mycket med varandra om vi inte jobbade efter tema. 
Fritidspedagogen: För det funkar bra hos oss just nu. 
Läraren: Om vi inte valde efter intresse när vi väljer våra uppgifter. 
Fritidspedagogen: Just för oss passar det. Det går bra. Och då gör vi det vi är in
tresserade av eller det man känner då. 
Läraren: Och då gör vi vissa saker tillsammans, ser på film och ser på teater när nå
gonting börjar bh färdigt. Jag tycker det är så fint. 
Fritidspedagogen: Jag vet inte varför det fungerar så bra kanske just för att vi är 
ganska olika vi tre. Att det är enda vägen för oss, det här är bara tankar som kommer 
upp. Det behöver ju inte vara så. Kanske är det vägen för oss att nå någonstans att ta 
varsin del. Det är kanske våran grej för att vi ska kunna göra oss gällande. För det 
går inte hka bra när vi är tillsammans, för det tycker jag inte. 
Läraren: Men jag tror att det är bra att kunna förenas i någonting... 
Fritidspedagogen: Då kanske man känner ska jag ingripa här nu eller då får hon ta 
det. 
Förskolläraren: Man har j u olika trösklar och det måste man fa ha. Och därför är 
det här ett bra arbetssätt. För alla kommer till tals men vi har samma mål, men för att 
nå det här målet så har vi ohka arbetssätt och det vinner j u bamen på. 

D e n egna bilden och tankarna kr ing hur man tillsammans skall arbeta far så 

att säga utvecklas fr i t t . Det krävs t id och f o m m fö r att kunna förklara för var

andra vad man menar och hur man v i l l jobba, vilket samtliga anser saknas. 

Förskolläraren förklarar det med att "det b e h ö v e r inte vara lika för att man 

ska få samma resultat." M e n kollisionskurser kan dock inte undvikas senare 

under våren. Läraren uppmärksammar att bamen bHr både oroliga och att 

intresset för själva "skolarbetet" avtar. Barnen far, som hon upplever det, för 

svåra uppgifter och arbetar med alltför likartade uppgifter hos både henne och 

fritidspedagogen. Det bhr för mycket skola med fritidspedagogen, som hon 

uttrycker det och det innebär för hte omväxhng för bamen. 

Det som ha varit farhågan det är j u att det har varit hte för mycket skola för Inger, 
för hon har varit en riktig skolfröken och gjort för svåra saker. Så det har jag fått 
prata med henne om...Och det får hon inte vara for då får dom inte den där omväx
lingen (läraren). 

Lokalerna formas utifrån etablerade begrepp 
Lokalerna som man ska arbeta i är ett tidigare fritidshem. Pedagogerna bör jar 
väldigt tidigt tänka i begrepp som klassrum, fritids osv. Läraren bör ja r inreda 

ett m m utifrån ett klassmmstänkande där alla bord och stolar ska inrymmas. 
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Utan att någon har reflekterat över detta bhr det naturhgt att läraren tar sig an 

ett r u m och fritidspedagogen och forskolläraren tar sig an att inreda de övriga 

rummen. Det bhr också så som förskolläraren uttrycker det, att de strukture

rar m m m e n ut i f rån redan etablerade begrepp såsom klassrum, fritids och vem 

eller vilka av de vuxna som ska bebo dessa m m . 

Jag kände att jag började tänka att köket var som fritids och klassrummet var som 
bara lärarens. Det var så sjukt, tills jag fick tänka om att nej, det här är vårat. Vi kan 
bygga och leka hka mycket här inne i dom lokalerna, som här (förskoUäraren). 

Under hös ten talar även läraren om betydelsen av att inte låsa sig v id ett m m 

utan att kunna arbeta och cirkulera i olika m m . Samtidigt ger hon uttryck för 

att det fö r vissa m m finns förväntningar på hur man arbetar där. 

Läraren: Fast en sak är att vi skuUe som behöva byta mm för nu har jag ju som 
fastnat i det där stora rummet. 
Intervjuaren: Hur kommer det sig? 
Läraren: Ja, vi har som inte kommit all den flexibiliteten ännu för jag skuUe också 
kunna tänka mig att vara i köket och göra någonting. Och [förskoUäraren] skuUe 
kanske kunna tänka sig att vara i stora mmmet och [fritidspedagogen] kunna tänka 
sig att vara där...Och inte göra det tül att det bhr statiskt där. Fast det är j u ändå bra 
att ha det, för det ska ju vara tysta rummet och det bmkar vara tysta mmmet. 

Trots ambitionerna att försöka använda alla mmmen konstaterar fritidspeda

gogen under våren att läraren arbetar mycket i som de kallar klassmmmet 

medan hon själv alternerar mellan olika m m . 

Jag tycker att läraren stänger in sig i sitt klassrum och ibland säger hon att hon är så 
less att hon bara får vara i klassrummet. Jag förstår ju det. Men stäng inte in dig i 
klassmmmet, kom ut. Jag har ju flera lokaler jag går i . Jag är ute, i büd- och form
rummet, i köket och i lekhaUen om det är ledigt. Ibland sätter man sig i haUen. Men 
det har kanske att göra med traditioner det där (fritidspedagogen). 

Fritidspedagogen ser det som att det är lärarens eget ansvar att bryta detta 

möns te r och ta sig ut t i l l de andra mmmen. H o n reflekterar dock inte över 

att hon själv sällan eller aldrig är i klassmmmet och arbetar med bamen. 

Fritidspedagogen kan fritids 
Fritidspedagogen upplever att hon har ansvaret för verksamheten på fritids på 

eftermiddagen. H o n menar att hon också via arbetsledaren fått detta som an

svarsområde. Fritidspedagogen och förskolläraren arbetar tillsammans på ef

termiddagarna. 

Hennes erfarenhet som fritidspedagog har också gett henne insikt o m hur 

hon v i l l jobba och vad hon tycker är viktigt. H o n känner sig därför missnöjd 

över verksamheten på eftermiddagen som numera saknar struktur och inte 

längre är en l ika utåtriktad verksamhet som tidigare. H o n v i l l att bamen ska 
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lära sig handlingsberedskap och ansvar samt att också kunna odla egna f r i 

tidsintressen under eftermiddagarna. 

Fritidspedagogen: Då känner jag när omsorgsbiten tar vid hade vi mera av fritids
intressen, mer utåtriktad verksamhet. For ut på studiebesök, lärde de använda en såg, 
snickeri, symaskin. Sådana saker. Lite mera färdigheter, som gör att de känner att de 
klarar av saker. Vi var ute mera, vi var ute varje dag...att jag tycker att fritidsverk
samheten har förändrats. Det tycker jag. 
Intervjuaren: Det tycker du. På vilket sätt? 
Fritidspedagogen: Just dom här sakerna som jag sa att man var mer ute och en ut
åtriktad verksamhet, det tycker jag. Men det måste ju bero på att vi är helt ohka 
kategorier. Det är j u bara så. 

Fritidspedagogen talar o m att det uppstår en "kul turkrock" på eftermiddagen, 

vilket innebär att förskolläraren inte orkar göra Hka mycket och genomföra 

dessa aktiviteter, eftersom hon arbetar hela skoldagen. Både läraren och får-
skolläraren har en annan uppfattning o m hur eftermiddagarna ska organiseras 

för barnen. Läraren säger att utvecklingssamtalen med föräldrarna visar på 

deras uppskattning av att barnen är mera fria och att det inte är så strukturerat 

på eftermiddagarna. Enligt fårskolläraren har barnen så mycket att göra under 

skoldagen, vilket innebär att de uppskattar när det är mera f r i t t på eftermid

dagen. H o n menar att utflykter såsom bad och cykelutflykter g e n o m f ö r man 

när bamen efterfrågar detta. H o n menar också att bamen har behov av att 

bara vara, när skoldagen i övrigt är fy l ld av aktiviteter. 

Och eftermiddagen har varit fritt och bamen har mått bra.. "Oh är det fritt nu. Då 
får vi spela bandy och då får man göra det." Och jag tror att har vi då, på fritidsdelen 
planerat in att göra utflykter och fara och cykla.. Då har bamen inte mått hka bra 
som dom gör idag... Men dom här barnen har så mycket att göra från morgonen till 
13.15 så att när eftermiddagen kommer, vill dom bara vara (förskoUäraren). 

Enligt fårskolläraren måste fritidspedagogen sluta tänka ut i från att det är en 

barnskola eller ett fritidshem och hur det har varit eller hur det ska vara. 

Istället menar förskolläraren att de ska betrakta verksamheten som någont ing 

helt nytt och som de har möj l igheter att utforma som de själva v i l l att det ska 

vara. 

Fö r fårskolläraren är det inte självklart hur verksamheten på eftermidda

garna ska organiseras. H o n har en b i ld där skola och fritids flyter i n i var

andra. H o n har även med sig sina erfarenheter som förskollärare. H o n talar 

om att utgå f rån bamen och deras behov av att vara mera fria och mindre 

strukturerade. Fritidspedagogen, i egenskap av fritidspedagog på fritidshem, 

känner inte igen den verksamhet hon är van att arbeta i , den har förändrats. 

H o n har en b i ld av hur samverkan brukar vara och en mycket tydlig bi ld av 

vad fritidshem ska vara. Ett traditionsbrott uppstår som också förskolläraren 

b e n ä m n e r som "kulturkrock". Det kan också ses som att när fler yrkesgrup

per arbetar tillsammans under skoldagen, förändras skoldagen, vilket även på-
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verkar verksamheten på ftitickhemmet. Fritidhemmet är inte vad "fr i t ids" 

brukar vara. Det innebär att fritidspedagogen upplever att hennes yrkesiden

titeten "gungar" och vad ska hon då ska bidra med i deras arbete tiUsammans? 

Förskolläraren kan sexåringarna och ansvarar för dem 
O m det är några särskilda problem som dyker upp omkring sexåringarna ska 

förskolläraren ansvara för den kontakten. Arbetslaget anser inte att det varit 

något specieUt omkring sexåringarna, vilket innebär att förskoUäraren arbetar 

lika mycket med aUa bamen. H o n uppfattar att hennes uppdrag och ansvars

område är sexåringarna. Arbetslaget bes tämde dock tidigt under hös ten att de 

är tre vuxna som ska finnas tiUgängliga för aUa bamen under skoltid. Det i n 

nebär att alla vuxna har lika stort ansvar för aUa barnen. I slutet av vår te rmi

nen upplever förskoUäraren en konf l ik t meUan de barn som hon arbetat med 

under ett år och de nya sexåringarna som tiUsammans med nya sjuåringarna 

ska bör ja till hösten. H o n tycker att hon inte kan fullfölja det arbete som hon 

påbör ja t med dessa bam men känner samtidigt att hon bö r och skall finnas i 

den grupp där nya sexåringar ingår. H o n menar att det bhr en alltför stark 

åldersfixering för att definiera förskoUärarens ansvarsområde eUer uppgift. 

Jag tycker det är ett svek mot dem. Samtidigt som det är ett svek mot de sexåringar 
som kommer in om jag inte är där. Så jag är kluven. Jag kan inte vara på två ställen 
samtidigt. Jag måste ju nu finnas för dom här, det är min roll. Jag är förskollärare och 
det står klart och tydligt att jag ska vara för sexåringarna...Om det då har att man 
måste vara åldersfixerad om det har med tjänster att göra. Var man ska sätta in för
skolläraren för att tydliggöra för alla parter, att det är min uppgift, för att det ska bh 
minst konflikter. Det kan ju hända att det är det. Men jag märker ju att jag behövs 
ju för alla. Alla behövs j u för alla (förskolläraren). 

H o n ser inte sin kompetens enbart ämnad för en specifik åldersgrupp, sexår

ingarna, utan någont ing som aUa bam b ö r få ta del av. Där för är hennes v i 

sioner att de också under nästa år ska kunna arbeta tiUsammans. De t här går 

att genomföra menar hon genom att förlägga rastema gemensamt och att l o 

kalerna för de båda barngrupperna finns bredvid varandra. 

Förskolläraren ett komplement till skolan, att bekräfta bamet 
som person 

Förskolläraren är övertygad om, efter att ha arbetat i skolan under första året, 

att forskoUärarna behövs i skolan. Det som hon upplever som mest f ramträ

dande är synen på bamet och hänvisar då tiU en allmän uppfattning som hon 

tycker finns i skolan. M a n fattar beslut åt bamen och "låter dem inte vara 

med och bes tämma" och att "aUa ska göra aUt samtidigt". H o n menar att hon 

som forskoUärare tror mera på bamet och dess förmåga och litar på dem på 

ett helt annat sätt. H o n anser att bam b e h ö v e r spänning och utmaningar. Det 
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handlar också o m synen på barn som "faller ur ramarna", där det finns ett 

t änkande som uttrycks med ord som "han ska minsann inte tro att...". H o n 

menar att man istället måste hitta uppgifter som både stärker dessa barn och 

som de kan känna glädje inför . Redan under hösten har förskolläraren tydliga 

tankar o m att kunna anpassa verksamheten utifrån barnen, vilket kan möj l ig 

göras när de är tre vuxna. 

N ä r v i under hösten talar o m att arbeta åldersblandat och o m hon ser några 

skillnader mellan de yngre och äldre barnen, ger hon uttryck för att inte t än 

ka ut i f rån ålder. 

Intervjuaren: En del säger så här att det finns några typiska sexåringar. Tycker du att 
det finns det? 
Förskolläraren: Nä, så tänker jag inte. Ja, typiskt sexåringar om man ska tänka på 
det här typiska rörelsebehovet som dom har, att inte sitta still. Det finns ju men jag 
tänker inte så. Dom bam som jag har jobbat med på dagis då har jag ju även haft 
femåringar som har varit jätteduktiga om man tänker sig mognadsmässigt. Att sätta 
en ålder på dom det har jag hte svårt. 
Intervjuaren: Men vad tycker du är specifikt med dom här äldre förskolebarnen? 
Förskolläraren: Jag vet inte vad jag ska säga. 
Intervjuaren: Hur ser du på dem? 
Förskolläraren: Som levande material. Den ena dagen är inte den andra Hk. Det är 
som hte svårt att... Jag känner att jag får ut någonting av min arbetsdag när jag har 
varit med äldre bam eftersom det händer saker hela tiden. De kan komma med en 
grej och så kan dagen bh helt annan än det jag har planerat. Man bhr inte så styrd av 
sina planeringar utan det finns så många andra möjhgheter, det är som möjhgheterna 
hela tiden. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Det är så viktigt för de ska j u gå 
vidare här i världen och jag har en viktig roll som pedagog att få in sådana här nor
mer som man behöver veta. Jag har ju all fömtsätrning att kunna påverka dem, det 
har jag ju . Och de tar j u till sig allt. De är ju så vetgiriga så det bara.. De har ju sådan 
tillit tül en så det är ju jätteviktigt att det bhr rätt också på något sätt. 

H o n har en tydlig uppfattning av att hennes uppgift är just att vara ett k o m 

plement t i l l skolan, på samma sätt som hon menar att förskolan är ett k o m 

plement t i l l hemmet. Den kompetens som hon bidrar med ska inte vara det 

som skolan traditionellt står för, utan just ett komplement. Tankarna o m 

komplement handlar o m att stärka bamen som personer så att de vågar vara 

sig själva. Det här innebär att hon inte ser som sin uppgift att korrigera bar

nen i relation t i l l deras skolarbete. Istället v i l l hon bekräfta och stärka bamen 

just ut i f rån att de är människor och individer. 

Och när de jobbar och sitter och skriver. Jag tillrättavisar dem inte om de vänder 
siffrorna fel, för det är inte min uppgift. Utan min uppgift är ju "Vad bra koUa 17, 
det blev det". Utan det är j u Sivs gebit att se tül att de tül slut har vänt siffror rätt 
väg. Det är inte min roll att gå in och säga hur siffrorna ska vara, hur bokstäverna ska 
vara. Det är skillnad på hur vi tänker, för mig. Jag går inte in och suddar i deras 
böcker om de har gjort en stor bokstav och en hten bokstav utan, "Vad bra". Jag ser 
resultatet att det är rätt. Det är min uppgift. Komplement till skolarbetet. För det är 
Sivs [läraren] uppgift: att gå in och se tül (förskoUäraren). 
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A t t korrigera barnen i relation t i l l deras skolarbete menar hon är lärarens 

uppgift, u t i f rån den kompetens som hon besitter. På samma sätt menar hon 

att hon förlitar sig på läraren när denna säger att barnen har lärt sig mycket. 

H o n själv har inte kompetens och erfarenhet att kunna b e d ö m a detta. En 

egen reflektion gör hon dock över att barnen lär sig läsa och söka kunskap 

utifrån böckerna och tror att detta inte skulle ha skett i lika stor uts t räckning i 

en traditionell klass. H o n menar att barnen har fått arbeta i den takt de själva 

har bestämt vilket inneburit att de vuxna ständigt måste vara beredda att 

plocka fram nytt material för att kunna tillgodose deras kunskaper. Det här 

stärker henne att just jobba som ett komplement t i l l skolan. 

Att ge förutsättningar för att kunna lära 
N ä r hon talar o m på vilket sätt hon bidragit till att lära barnen något förklarar 

hon det ungefär på föl jande sätt: För att klara av det specifika lärandet, det 
barnen traditionellt lär sig tillsammans med läraren att, skriva, läsa och räkna 

förutsätter att de tillsammans med henne får lära sig att "sitta stilla vissa stun

der, lära sig att förstå vissa saker" och framförallt att b l i bekräf tade som perso
ner. 

Förskolläraren: Att se dom. Att dom bara får vara. Att dom känner att jag är Klas 
och jag får vara Klas. Jag är Frida och jag får vara Frida. Det är ingen som säger åt 
mig att nu ska du kunna det här. Du vet väl att du är si och så gammal och då borde 
du väl. Utan varje bam, känns det för mig, har fått blivit sedd och fått göra det den 
är bra på. Att bara få vara i hela denna skola, bara fått vara och samtidigt lärt sig så 
mycket av Siv [läraren] som de bara har velat. 
Intervjuaren: Så du tror inte att du har lärt dem någonting? 
Förskolläraren: Oh ja, som förskollärare har jag j u lärt dem, det där att kunna ta till 
sig. 
Intervjuaren: För är det hos Siv de lär sig och hos dig gör det något annat? 
Förskolläraren: Nej, nu ser vi ohka på lärandet. 
Intervjuaren: Ja, få höra då. 
Förskolläraren: Att lära sig kunskaperna att kunna läsa, kunna räkna, att kunna hi
storia och hte bakgrund så där teoretisk. Det är j u det dom lär sig, ta till sig hos Siv 
på ett annat sätt, men de skulle aldrig ha kunnat gjort det, om inte jag som förskol
lärare varit där. Plus Inger [fritidspedagogen] naturligtvis. 

Förskolläraren ger uttryck för att hon bidrar med att skapa vissa förutsät tn ing

ar för att kunna lära sig. H o n talar o m föratsättningar för ett lärande som att 

"kunna ta till sig." N ä r hon planerar sitt arbete utgår hon mycket f rån bi ld 

och fo rm, rörelse, rim & ramsor och musik. H o n menar också att man som 

pedagog inte får vara före barnens tänkande, utan att man genom frågor sti

mulerar bamen till att både förklara och berätta. 

Det här arbetet tiUsammans med bamen, som bör jade formas och utvecklas 

under vår terminen, ser hon svårigheter med att kunna fullfölja nästa år, då 

hon ska ansvara för nya sexåringar som bör jar i en grupp med nya sjuåringar. 
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Att inte få den här pressen på mig att leva upp till någon som jag inte vill vara. Det 
är där jag känner att jag behövs och fått komma in Hte grann och styra och tillåta 
demfbarnen] att få jobba med teater på det här viset...Och så ska jag inte vara där till 
hösten. (förskoUäraren). 

Lärarens "gurnmiband" bevarar lusten, självkänslan och åter
hämtar krafterna 

Läraren ser generellt inte några skillnader på barnen utifrån att de är i olika 

åldrar. En förklaring t i l l det menar hon kan vara att föräldrarna har fått önska 

i n sina barn och därför visste att de var mogna att klara av skolan. M e n hon 

menar samtidigt att " v i har inget facit på att de kanske kroknar". Läraren me

nar att det är vikt igt att se lärande som en process varför hon menar att lära ut 

inte är detsamma som att man lärt i n någont ing . 

Jag tänker på det här att lära in och lära ut, att det är en väldigt stor skillnad. Man 
kan ju stå och lära ut hur mycket som helst och sedan kommer det inte in någon
ting. Nu är det väl inte så många på den här skolan som håller på med det men det 
förekommer. Att man tror att bara man har sagt någonting så då är det så. Då ska det 
vara där och är det inte där då är det någonting fel. Då måste man ta in någon speci
alundervisning. Men så funkar det ju inte. Så det är det viktigaste för mig. Och så 
det här med glädje är också viktigt, att det ska finnas glädje, och det har verkhgen 
funnits. Det har varit mycket skratt bland föräldrarna och bland bamen. Och det är 
det jag känner att då finns det någonting. Vi har fått skratta hemskt mycket. Jag har 
känt när jag har kommit hem att det har varit en höjdare, varje dag som en rohg 
höjdare (läraren). 

N ä r läraren beskriver sitt sätt att arbeta använder hon uttrycket 

"gummiband". H o n har ett g u m m i b å n d i relationen t i l l barnen som innebär 

att när hon ser att barnen verkar trötta föreslår hon dem att göra någont ing 

annat ett tag. Det här menar hon kan möjliggöras genom att de är fler perso

ner tiUsammans runt barnen. Som ensam lärare, instängd i ett r um "är du 

chanslös", menar hon. Det här innebär också att barnen utifrån sitt arbets

schema har stora möj l igheter t i l l egna val, att fa välja det som intresserar dem 

och som de tycker är roligt. Det är framförall t bra för en del barn att fa ett 

sådant utrymme, vilket gör att de inte stör andra lika mycket och på så sätt 

lättare flyter i n i gruppen och arbetet. Läraren känner sig helt övertygad o m 

att dessa barn som gör någont ing annat en stund, återhämtar krafterna t i l l att 

fortsätta arbeta. 

...dom har ett "gummiband". Man kan säga till dom så här att nu ser jag att du är 
trött, gör någonting annat. Och så tar dom sig ett spel eller gör något annat. Sedan 
kommer de igen efter en stund. Och så kör de igång med jobbet igen. De förlorar 
alltså ingen tid eUer slösar bort sig på något vis utan de bara återhämtar krafterna (lä
raren). 
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Läraren ger uttryck för att hon i b ö r j a n brottades med konfl ikten mellan att 

våga släppa barnen och samtidigt kunna lita på att de kommer tillbaka och v i l l 

fortsätta att arbeta. M e n när bamen visar att de kan ta detta ansvar och åter

vänder t i l l sina arbeten, stärker det också läraren. En del bam som exempelvis 

bara väljer att sitta och räkna eller bara v i l l skriva, kan hon känna "lite ångest 

in för" . M e n det visar sig att dessa bam efter sådana perioder av att räkna eller 

skriva tar igen det efteråt. M e n även där brottas hon med en konf l ik t att inte 

helt kunna släppa dessa bam. M e d j ä m n a mellanmm försöker hon få barnen 

intresserade av att bör ja med det som de kan känna en eventuell olust inför . 

Man kan j u känna konflikten. Jag har j u pratat med Kalle lite grann så där att ska... 
försökt påverka honom hte att ska vi kanske ta och börja med dom där bokstäverna. 
Det var väl därför han börja säga att snart ska jag börja med dom (läraren). 

N ä r hon ser tillbaka på det här första året är hon helt övertygad om att bar

nens lust och glädje har bibehållits och att det innebär att bamen återhämtat 

krafterna. Bamen får också behålla sin självkänsla när man jobbar med en 

omväxhng . Arbetslaget är överens o m att bamen inte visar några t rö t thets

tecken. Läraren j ä m f ö r också med tidigare ettor hon arbetat med och förvå

nade sig redan från hösten, att bamen inte verkade så trötta som hon vanligt

vis bmkar uppfatta dessa bam. 

Tycker också att dom har orkat otroligt mycket, jämfört med dom 1 :or som jag har 
jobbat i dom här senaste åren. Och det tror jag har med den här omväxlingen. Det 
är det som gör att dom orkar (läraren). 

Kraven från föräldrarna menar hon självklart påverkar henne men far för den 

skull inte leda t i l l att det ställs orimliga krav på bamen. D ä r menar hon att 

man måste föra samtal med föräldrarna så att förväntningarna och kraven är 

rimliga i förhållande t i l l varje enskilt bam. I annat fall menar hon att man 

förstör lusten och glädjen över att lära sig. Där fö r måste bamet vara i centrum 

och läraren ger följande exempel: 

Ett bam och hennes mamma och pappa hade ju sådana krav på henne att hon skulle 
lära sig läsa, så hon har ju fått höra hemma att "Du kommer ju aldrig att lära dig 
läsa". Så hon har j u blivit ledsen och fått ångest och panik för att varför kan jag inte. 
Så dom har vi fått prata med. Men man kan ju inte ställa sådana krav, for hon kunde 
ju nästan inte prata när hon kom. Då kan man ju inte vänta sig att hon ska kunna 
läsa som en häst tül jul (läraren). 

Efter halva läsåret ger läraren uttryck för att hon inte upplever att hennes 

arbetssätt har förändrats. D ä r e m o t har hennes eget förhållningssätt t i l l bamen 
förändrats. N ä r läsåret är slut utvecklas hennes tankar och hon menar att hon 

fokuserar mera på bamet i relation t i l l människan och personen än i relation 
t i l l uppgiften och ämnet . 
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Jag upplever att det som har hänt för mig är att det har blivit ändrat, inte så mycket 
ett arbetssätt, men ett ändrat förhållningssätt till bamen, som jag känner är så härligt 
(läraren). 

Det blir ju mer som åt det mänskliga hållet. Det bhr som ett förhållningssätt till bar
nen snarare än till det här med kunskapen. För man ser j u om de inte orkar eller om 
dom tar stryk (läraren). 

Läraren blir bekräftad och stärks av förskolläraren 

Läraren säger tidigt under hösten att hon ser f ram emot att fa arbeta med en 

förskollärare. H o n menar att det möj l iggör en anpassning och flexibilitet i 

arbetssättet gentemot de barn som tidigare på grund av behov av lek och rö 

relse förpassades ut f rån klassrummet tillsammans med en annan lärare. H o n 

menar att det tidigare inte "funnits u t rymme" och inte heller "medel" för att 

ta hand om dessa barn. Genom att arbeta tillsammans med en förskollärare ser 

hon möj l ighe terna att utveckla ett arbetssätt där dessa bam inte blir utslängda 

utan naturligt ingår i gruppen med de övriga. 

Att sätta barnen i centrum 
Efter första året upplever läraren att hon bl ivi t både bekräf tad och stärkt av 

förskolläraren att sätta bamen i centrum, att betrakta bamet som en människa 

och person. 

Läraren: Hon [förskoUäraren] bekräftar sådant som redan har funnits här inne nå
gonstans, att hon bekräftar det och säger och visar mig att det är rätt som du har 
tyckt och som du har tänkt. 
Intervjuaren: Kan du säga vad? 
Läraren: Det är med det där med bamen i centrum. För skolan är inte och har ald
rig riktigt varit sådant så att bamen har haft 
Intervjuaren: Utan hur tycker du det har varit? 
Läraren: Jag tycker att man har fått kämpa mycket för barnen i skolan och ta onö
diga fighter just för bamen som människor och personer. 

H o n upplever att hon många gånger under sin t id som lärare har stött på 

kommentarer som "Vad ska du hålla på och träna den där i matte för. Han 

kommer j u aldrig att begripa det, eller han kommer j u aldrig att klara det". 

A t t bekräfta och b e d ö m a barnens fömtsä t tn ingama i relation t i l l skolarbetet 

och inte i relation t i l l dem som person och människa är en alltför vanlig syn, 

som hon upplevt i skolan. Det här innebär enligt läraren att man söker pro

blemen hos bamet, o m det gick dåligt. Idag menar hon att man måste vända 

blicken mot de vuxna och se hur man som pedagog agerar. 

Förr berodde det j u aUtid på bamet eUer om det gick dåligt. Det gör det inte. Vi 
måste j u se på oss själva också hur vi bär oss åt. Man kan förstöra många bam och de 
glömmer det aldrig. Dom glömmer det aldrig (läraren). 
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Att bli tydlig och stark i relationen till både föräldrar och övriga kollegor 
Läraren upplever även att hon lärt sig vara mera tydlig och rak gentemot fö r 

äldrarna. Som lärare upplever hon att man är mer försiktig i sin relation t i l l 

föräldrarna. A t t hon har bl ivi t mera tydlig kan också ha att göra med den 

"tamburkontakt" som hon har under detta år. Genom att hon är kvar på ef

termiddagarna innebär det en daghg kontakt med föräldrarna, vilket hon t i d i 

gare aldrig haft. 

Arbetet anpassas mycket efter varje enskilt barn. Det innebär enhgt läraren 

att en del barn inte har arbetat med traditionella skolsaker. Trots detta upple

ver hon att de har lärt sig en hel del. A t t inte arbeta traditionellt och istället 

försöka anpassa arbetet efter barnen, kan av en del andra kollegor betraktas 

som suspekt och uppfattas som att "dessa problembarn bara får leka och göra 

som de v i l l " . 

Nä, men då höll jag på att få ett hysteriskt anfall. Jag höll på få ett frispel, riktigt or
dentligt. För att jag sa, kom in och titta, innan du uttalar dig. Du har aldrig någonsin 
varit in och tittat (läraren). 

M a n kan säga att läraren delvis brottas med en del andra kollegor och deras 

syn på barn. N ä r man är flera som arbetar ut ifrån en gemensam syn, känne r 

sig läraren också starkare och kan därför lättare gå i n i diskussioner med de 

kollegor som har en avvikande uppfattning. 

Läraren ser med viss oro inför hur andra året kommer att bh. H o n ut tryck

er det: "Det kanske bhr en chock fö r barnen nu när dom ska sitta hela klassen 

och jobba." H o n befarar att förskolläraren försvinner t i l l de nya barnen trots 

att det fortfarande finns barn i gruppen som behöve r hennes kompetens. H o n 

menar att vissa barn fortfarande b e h ö v e r leka, röra sig och har behov av o m 

växling. 

Förutsättningar for att skapa en gemensam praktik 

Läraren upplever att hon är van att samarbeta med andra eftersom hon har 

arbetat i många klasser. D ä r e m o t v i l l hon gärna göra saker på sitt eget sätt. 

Förskolläraren talar o m att hon utåt kan verka bes tämmande men det är när 

hon tror på saker som hon gärna v i l l försöka genomföra , och med det också 

själv lära sig något. Fritidspedagogen i sin tur känner sig ut ifrån sina erfaren

heter, tydlig och säker i sitt arbete som fritidspedagog. Dessa tre personer ger 

uttryck för att de har saknat både tid och f o r u m för att kunna prata med var

andra. Tiden för att kunna planera tillsammans har varit beroende av tillgång 

på personal. N ä r tillgången på personal minskar eller omfördelas t i l l andra, 

minskar eller uteblir planeringstiden. 
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Sedan så under våren har vår speciallärare som har kommit och tagit bam. Hon har 
försvunnit efter påsk. För då fick hon så mycket invandrarbarn som hon måste ta 
hand om. Så då har vi inte haft någon planering på torsdagar. Och det har bhvit taff-
ligt på måndagarna också. Här på slutet har det varit ganska dåligt med planeringar. 

Möj l ighe te rna att kunna skapa t id och f o r u m för att prata med varandra upp

levs som mycket begränsade. D å blir ett schema tiUsammans med temaarbete 

lösningen. Det här reflekterar dock läraren över och menar att schemat inne

bar att det fungerade smärtfritt meUan dem. Det här upplever hon som en 

tillfällig lösning för dem och känner efter första året att de svårigheter som 

finns i arbetslaget inte har kunnat lösas genom schemat. T iden saknas, vilket 

är något som uttrycks mycket tydligt. Det är inte bara tiden som krävs för att 

man ska kunna prata med varandra. FörskoUäraren menar att det också krävs 

att man lyssnar tiU varandra. H o n upplever också att det lätt bHr så att någon 

istäUet intar en försvarsställning. 

Intervjuaren: Eftersom du säger som förskollärare att du har tyckt att det här är så 
viktigt, att se varje bam. Ar det någonting som ni har pratat om så att du har kunnat 
jobba utifrån det? Så Siv har förstått vad du gjort och varför. Eller har ni pratat kring 
dom här sakerna? 
Förskolläraren: Nää, jag måste som tänka nu, men nog har det hänt att vi har pra
tat om det men inte lyft fram det att det här är något som jag specifikt... 
Intervjuaren: Det som du nu säger till mig, det har du inte klätt i ord till de andra? 
Förskolläraren: Nä, näää det har inte funnits tid. Det har inte funnits tid. För oftast 
när vi ska till och diskutera någonting så bhr det alltid att vi lyssnar inte på varandra. 
Jag får inte chans att lägga fram det på det här sättet och då lägger man inte fram det 
alls utan då bhr det som att man är tyst och så jobbar man med det som är bäst för 
bamet och vet ändå att jag kan utföra det här så att jag ser att bamen bhr sedd. Utan 
att göra så stor affär av det och bh så märkvärdigt för. 

A t t utveckla en verksamhet tiUsammans kräver tid, någon som lyssnar, en 

tydlighet i hur var och en tänker. A t t fa m ö t a andra människor som arbetar i 

en liknande verksamhet upplevs också positivt, inte minst för att det ger 

perspektiv på den egna verksamheten. M a n kan faktiskt uppleva att den egna 

verksamheten har utvecklats "r ikt igt bra". Det kan också bidra tül att finna 

ord och begrepp, som blir redskap för att syrfliggöra och tydliggöra verksam

heten för sig själv och för andra. 

...då kände jag att det var någon som satte ord på vad vi gjorde. För dom hade redan 
kommit fram tül att sätta ord på det. Det här med processrelaterad undervisning, och 
det kändes skönt att fara dit. Just för att man fick ord på det vi håller på med. Jag 
fick, tyckte jag mycket argument när man ska prata med folk som inte vet vad man 
håller på med (läraren). 
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Andra året i arbetslag C 

Under andra året byter arbetslag C lokaler i nom skolan för att där igenom 

möjl iggöra ett samarbete med ett annat arbetslag som bör jar arbeta med en ny 

grupp sex- och sjuåringar. I detta arbetslag ingår även förskolläraren från ar

betslag C. I lokalerna bredvid arbetar läraren och fritidspedagogen i arbetslag 

C vidare under det andra året. I anslutning till dessa lokaler finns ett stort r u m 

som benämns som fritids. Under skoltid organiseras arbetet så att halva grup

pen från respektive klass samlas i fritids där de båda fritidspedagogerna och 

förskolläraren arbetar tiUsammans med denna biandgrupp. Det innebär att 

förskoUäraren både arbetar i den nya gruppen och fortsätter arbetet med den 

"gamla" gruppen. Bamen får på så sätt tiUgång tiU aUa kompetenserna även 

under andra året. Fritidspedagogerna och förskoUäraren får möj l ighet att ta 

egen planeringstid under skoldagen för att som de uttrycker det "få luf t under 

dagen". Det b e h ö v e r de fö r att orka hela dagen eftersom de även arbetar med 

bamen på eftermiddagen. Det här sättet att arbeta innebär att de också kan 

utveckla en fadderverksamhet. AUa bamen är under andra året fadder tiU ett 

bam som bör j ade under hösten. Dessa kontakter meUan bamen sker dels 

spontant, nä r bamen så önskar, dels utifrån en medveten planering från de 

vuxna. AUa större arrangemang och utflykter försöker de samordna tiUsam

mans. De nya bamen inspireras av de arbeten som de äldre bamen gör. De 

nya bamen söker sig också t i l l de äldre för att få hjälp med att läsa och att 

söka information i böcker . 

Som det häx med fåglarna. När [en nybörjare]kom in en eftermiddag med en uggla, 
jordugglan och jag satt ensam i köket. Och så sa han "Var är min fadder?" Jag sa att 
han är ute, han hade idrott. "Oj,oj,oj och jag som har så svårt att läsa och jag skulle 
jobba med jordugglan, så jag hade tänkt att han skulle läsa för mig." Så de har ett 
utbyte av varandra. Lilla [en annan nybörjare] kommer och säger: "Kan jag få prata 
med [sin fadder]? Kan du läsa den här boken för mig?"(läraren). 

De t här m e d f ö r inte bara att de yngre bamen inspireras och får hjälp av de 

äldre. Det innebär också att de äldre bamen far utöva de färdigheter som de 

erövrat. Lika vikt igt är det också, enligt pedagogerna, att bamen på detta sätt 

får lära sig att ta ansvar för någon annan. Det bhr därför ingen, som de ut

rycker det "macho-stil" meUan varandra, utan bamen får ta hand o m och 

känna ett visst ansvar fö r varandra. 

Snävare gummibånd 

Läraren menar att hon har ett något snävare gummiband under det andra 

året. Bamen får mera beting som de ska arbeta med. De skaU varje dag arbeta 

med matte och svenska och har därefter mö jhghe t att själva välja vad de viU 

160 



göra. H o n menar att barnen ser "det här andra arbetet" som vila medan hon 

som lärare betraktar det som ett hög t kvalificerat skolarbete. 

De har sina schema och varje dag jobbar de med matte och svenska och sedan har 
dom den här luftiga tiden, som de kan få ta när dom vill, eller man ser ju när dom 
kroknar... De kan j u ex säga: "Nu har jag gjort dom här och nu har jag gjort matten 
och nu har jag gjort den här svenskan. Nu tar jag och jobbar med Europa." För då 
har jag några stycken som är intresserade av geografi. Då sitter de och ritar världens 
länder och de ritar flaggor. De väljer ett arbete som egentligen är skolarbete, alltså 
högkvahficerat skolarbete men som dom tycker är vila (läraren). 

Varför " g u m m i b å n d e t " har bl ivi t snävare beror dels på att barnen inte Hka 

ofta som tidigare väljer att leka utan sitter kvar och kan byta arbete i rummet. 

H o n upplever även att barnen själva gärna v i l l arbeta mera. Förskolläraren 

menar att eftersom barnen vet att de har sin fria t id på fritidshemmet kan de 

därför också gärna arbetar lite mer under skoltid. Läraren upplever dock att 

hon själv känne r ett större krav på att barnen måste utvecklas och att den ut

vecklingen också måste synliggöras tydligare. Framförallt finns det ett enormt 

intresse från föräldrarna hur deras bam utvecklas. M e d dessa förväntningar 

föl jer också krav på att prestationerna ska öka. 

Jag har ju känt det här prestationskravet, har jag j u känt mycket högre det här året 
än förra året. Att det varit hte grann pressad. Jag har känt mig hte pressad av det där 
att det måste j u hända och ske någonting. Bamet måste utvecklas och komma nå
gonstans. Föräldrarna har krav på att de ska kunna skriva och inte bara skriva utan 
skriva vackert och mycket mera av det här. Och jag känner kravet också att de [för
äldrarna] är mycket intresserade av hur det går för dem [bamen] i alla dom där små 
styckena (läraren). 

Barnen tar ansvar och är duktiga på att ta för sig 

Arbetslaget upplever att de har mycket duktiga barn. D å handlar det inte bara 

o m att de är bra på att läsa och skriva, utan pedagogerna uttrycker också att 

bamen är väldigt bra på att "ta för sig". Förskolläraren menar att barnen är 

vana med en rak kommunikat ion från de vuxna och får "frihet under an

svar", vilket också medfö r att bamen bl i r företagsamma. Arbetslaget upplever 

sällan eller aldrig att barnen talar o m att de inte har något att göra. Istället 

menar de att bamen tar ansvar för de arbeten de tar sig an. Det här bhr tydligt 

då hela skolan har en gemensam arbetskväll, där bam och föräldrar går mellan 

olika stationer. Många lärare upplever att bamen bl i r störda och okoncentre

rade och inte klarar av att arbeta. Arbetslaget tillsammans med den nya f r i 

tidspedagogen, förvånar sig däremot över att deras bam klarar av att arbeta 

trots att det var en massa människor m n t omkring dem. Barnen går också 

mellan stationerna och klarar själva av att påbör ja och avsluta sina arbeten 

utan att invänta de vuxnas instruktioner. 
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Förskolläraren: Våra barn är då vana att när man jobbar och är klar då går man. Det 
är inga problem. Det gjorde dom och så gick de iväg. Vuxna säger "Men ni kan inte 
komma ännu vi är inte färdiga ännu". Men våra bam säger "Men jag klarar mig 
själv" säger barnen, som är där redan. Då sägerfnya fritidspedagogen] "Dom här bar
nen dom jobbar på, dom tar för sig, dom slutför, går till nästa". Det är inget så här.... 
Fritidspedagogen: Det är inte så mycket: Vad ska vi göra, vad ska vi göra? 
Läraren och förskolläraren : Näää. 
Läraren: Som man kan frapperas av när de kommer i andra sammanhang. 
Intervjuaren: Att ni ser skillnad? 
Förskolläraren och läraren: Jaa, jajamen. 
Fritidspedagogen: På skolans kväll slog det mig. För jag hörde från andra att för
äldrarna hade inte varit så nöjda, det var rörigt och gyttrigt. Man kunde inte kon
centrera sig och så. Men det kunde våra bam, även fast det var fullt med människor 
runt omkring, i köket. V i visade upp våra arbeten för nybörjarna och föräldrarna 
som var med. Det var så mycket folk så man kunde knappt röra sej mellan borden. 
Och föräldrar som hängde. Men våra barn jobbade och brydde sig inte om. För våra 
bam är van att jobba, fast det springer folk som springer emellan. Så då såg jag det. 
Jag såg det så tydligt då. Jag har ju förstått det tidigare men ändå, det kom precis så 
här som en insikt. När jag hörde hur [andra lärare] sa att bamen blev så störda. Det 
blev inte våra bam. Det tyckte jag var väldigt fascinerande att se. 

Tidigare under intervjun ger de uttryck för att dessa fritidsrum, där barnen 

arbetar i blandade grupper tiUsammans med förskoUäraren och fritidspedago

gerna under skoltid, är en lokal som många passerar igenom. De talar då o m 

att det är svårt att kunna koncentrera sig just på grund av aUa som ska passera. 

Arbetslaget talar v i d det tillfäUet om deras egen upplevelse av svårigheterna att 

koncentrera sig. Det är därför intressant att de senare i intervjun ger uttryck 

för hur väl barnen klarar av att hantera denna situation och inte aUs blir störda 

på samma sätt som de vuxna. 

Förskollärare: Vi har ju har haft lokalerna emot oss. V i har haft köket, så vi har ald
rig kunna gå ifrån i lugn och ro någonstans, för det är j u genomfartsled från alla håll 
och kanter. 
Fritidspedagogen: Som köket, det här fruktansvärda springandet. Det är ju svårt att 
koncentrera sig för du bhr hela tiden avbruten. 
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Trots brist på planering och avsaknad av tydlig ledare finns 
känslan av att ha lyckats 

Tiden för gemensam planering är mycket sporadisk och oregelbunden. Deras 

planeringstid ger möj l igheter att planera något nytt tema men att utvärdera 

och hålla den " röda t r åden" har, som de uttrycker det, "fått ligga på hyllan". 

De har inte haft några hela eller halva planeringsdagar tillsarnmans för sitt eget 

gemensamma arbete. N ä r jag sedan frågar dem vad det beror på att det är så 

olika vad gäller just planeringstid, menar de att det är en ledningsfråga. 

Intervjuaren: Har ni fått någonting för ert eget arbete tillsammans? 
Förskolläraren: Nä, det har vi aldrig fått. 
Läraren: Nä inte det här läsåret 
Läraren, fritidspedagogen: Jo, förra året fick vi, men inte det här läsåret 
Intervjuaren: Vad beror det på? 
Läraren: Har vi några pengar? Vet du om vi har några pengar, vet du? 
Fritidspedagogen: Jag vet aldrig om det finns. 
Intervjuaren: Men jag tänker som planeringstid. Vem är det som styr att en del har 
och en del inte har. Vad är det som kommer sig att ni har det som ni har det? 
Förskolläraren: Det är ledningen och ledningen har varit svag hos oss. 
Fritidspedagogen: Ledningen ger inte direktiv 

Förskolläraren arbetade mycket med rytmik, drama, teater och musik under 

första året. Det har helt eller delvis uteblivit under andra året. Förskolläraren 

och fritidspedagogen talar också om att de far "dra ner på sina egna ambitio

ner" och sänka ribban. A t t försöka utveckla en gemensam verksamhet genom 

att arbeta tillsarnmans med olika yrkesgrupper har varit ett hårt arbete. De 

upplever att rektorn över lämnar allt ansvar till arbetslaget att utveckla arbetet 

tillsammans. Det krävs en tydlighet hos ledaren för att kunna lösa och un 

danröja organisatoriska hinder för att kunna samordna mattider, raster m m 

och även möjl iggöra gemensam planeringstid. Arbetsledaren ger i sin tur ut

tryck för att hela tiden förlita sig t i l l deras profession. 

Då har jag känt den här attityden att "Ni är j u proffs, det klarar ni. N i är j u profes
sionella". Det klarar ju ni. 

Må gud ge oss en starkt ledning så vi får ordning på det här någon gång. 

Trots att de upplever sig ha svårigheter och känner sig tyngda av en stor ar

betsbörda, k ä n n e r de sig ändå tillfredställda med det arbete som de utvecklat 

tihsarnmans. De t beror dels på att det handlar o m att "gå på ru t in . " M e d m t i n 

menar de den erfarenhet som de besitter efter många år i yrket. Dessa erfa

renheter ger handlingsberedskap att kunna hantera oförutsedda situationer. 

Det finns också förklaringar o m att de hela tiden arbetar ut i f rån en tanke att 

just åldersblanda och att alla bamen ska fa tillgång till alla vuxna. En annan 

grundtanke som de menar finns gemensamt hos dem är att ha bamen i cent-

163 



rum. Deras arbete utgår i från och anpassas t i l l hur barnen mår, där varken 

onödig t tvång eller kamper mellan de vuxna och barnen fö r ekommer , utan 
arbetet försöker följa bamen. 

Att vi försöker, att vi gör om oss efter hur bamen mår. Så ser man att barnen mår 
dåligt, då gör vi någonting annat, eller då byter man kurs. (läraren) 

Då börjar inte jag med tvång om jag ser att det är en kamp hela tiden, just av presti
ge. Jag håller aldrig på med sådant och det gör ingen av oss. Ibland är det ju bara 
vissa bam som behöver göra någonting annat. Man ser ju det där. Man får följa bar
nen, (fritidspedagogen) 

Eftersom planeringstid förekommer sparsamt skapar arbetslaget tillfälliga m ö 

tesplatser där de gör varandra uppmärksamma på sina egna iakttagelser av 

bamen. Det här gör att de är övertygade o m att vad den ena inte ser, ser den 

andra, vilket gör att de aldrig undgår att upptäcka om ett bam inte har det 

bra. A t t de arbetar utifrån de förutsättningar de har, leder t i l l ett konstateran

de o m att deras arbete egentligen har gått mycket bättre än det borde ha 

gjort. "Och det går Hte bät t re än det egentligen kanske borde göra. M e n v i 

får arbeta hårt, mycket hår t . " 

Sammanfattande reflektion och teoretisk analys 

Arbetslag C ger tydligt uttryck för vilka svårigheter de har att kunna samver

ka. Varje pedagog ha gjort sig en b i ld av vad denna samverkan skulle kunna 

vara. Dessa bilder konfronteras aldrig på en öppen mötesplats utan bHr oarti

kulerade och också omöjhga att synliggöra. Fritidspedagogen har under de år 

hon arbetat med samverkan anpassat det hon gör med bamen ut i f rån lärarens 

innehåll och de ohka skolämnena. De t är således inte enbart ut i f rån sin egen 

tradition eller med vägledning i det pedagogiska programmet för fritidshem 

som fritidspedagogen arbetar i samverkan. H o n träder istället i n i en tradition 

som är f r ämmande för henne och med föreställningar o m vad hon tror att 

undervisning är (Haug, 1992). Humvida arbetslaget arbetar ut i f rån läroplanen 

eller de pedagogiska programmen fö r förskola eller fritidshem är otydligt. 

Förskolläraren ger dock uttryck för att hon förlitar sig på lärarens b e d ö m n i n g 

av att bamen har lärt sig mycket i relation t i l l vad som förväntats. De t innebär 

att lärarens tolkning av läroplanen bHr vägledande. Förskolläraren ger dock 

uttryck för att ha ett tydligt personlighetsutvecklande fokus i sitt arbete med 

bamen genom att skapa fömtsä t tn ingar för att "kunna ta till sej" och åstad

komma ett lärande. Detta skulle kunna härledas t i l l att det här är förskolans 

tradition och det pedagogiska programmet för förskolan som bhr vägledande 

för förskolläraren. 

Arbetslaget ger dock ändå ett ganska samstämmigt uttryck för att alla bam 

ska ha tillgång t i l l de olika kompetenser som förskolläraren, läraren och f r i -
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dagogen besitter. De är även väldigt tydliga med att de anser att de ska arbeta 

åldersblandat. I enlighet med de statliga intentionerna o m ett gemensamt ut

byte mellan skolans, förskolans och fritidshemmens pedagogik får pedagoger

na också signaler om att fritidspedagogen ska ansvara för fritidshemmet på 

eftermiddagarna, trots att hon där ska arbeta tillsammans med förskolläraren. 

Pedagogerna far också signaler o m att förskolläraren ansvarar för sexåringarna. 

De t här skapar således motstridigheter för arbetslaget. Verksamhetens innehåll 

och organisation under skoldagen bidrar till att "påt ryckningar" kommer från 

föräldrar, läraren och förskolläraren, o m att även fritidspedagogen "mås te" 

vara " v i l l i g " att förändra verksamheten på eftermiddagarna på fritidshemmet. 

Fritidspedagogen arbetar ut i från en tradition och ett pedagogiskt program, 

där hon upplever sig både trygg och säker i den verksamhet som brukar er

bjudas barnen på eftermiddagarna. M e n samverkan i arbetslaget förändrar den 

traditionella verksamheten i skolan som i sin tur innebär att skolan där igenom 

"framtvingar" en förändr ing av fritidshemmets verksamhet. Det här blir en 

konf l ik t för fritidpedagogen som hon på egen hand måste hantera. 

Förskollärarens ansvarsområde är sexåringarna, vilket enligt förskolläraren 

är ett sätt att tydliggöra hennes uppgift fö r de övriga. Samtidigt blir förskollä

rarens kompetens alltför starkt knuten till ålder, vilket skapar motstridiga sig

naler eftersom hon själv anser att hennes kompetens behövs för alla barn och 

fö r att möjl iggöra ett gemensamt utbyte mellan varandra, något som arbetsla

get också arbetar utifrån. De t bHr en konf l ik t att finnas t i l l på två ställen sam

tidigt. Denna konf l ik t får förskolläraren själv hantera och väljer att fortsätta 

samverka i arbetslag C, men även samverka med en ny lärare och fritidspeda

gog-

Samverkan innebär fö r förskolläraren, att de i arbetslaget har möj l igheter 

att frambringa någont ing nytt ut ifrån hur de själva som arbetslag v i l l ha det. 

Fö r förskolläraren innebär det att skapa en ny barnsyn i skolan och dä rmed 

bekräf ta barnet i relation till henne/honom som människa och person och 

inte i relation t i l l skolämnena eller uppgifterna de utför . Läraren i sin tur ser 

n u möj l igheter att kunna utveckla ett arbetssätt som ger varje barn ett u t 

rymme utifrån lust och glädje. H o n talar också o m lärande och att lärande 

inte handlar o m inlärning och utlärning utan hon betraktar lärande mera som 

en process, vilket hon också önskar utveckla i samverkan med arbetslaget. 

Både läraren och förskolläraren ger uttryck för varför de samverkar och vad 

de v i l l utveckla tillsammans. 

M e n varför bl i r aldrig arbetslaget ett f o m m för att ut ifrån intresse och 

kompetens gemensamt fördela arbete och ansvar? Varför bHr aldrig arbetslaget 

ett f o r u m för att gemensamt lyssna, argumentera, reflektera och utvärdera fö r 

att kunna utveckla verksamheten vidare? Pedagogerna menar att de saknar 

tydliga signaler f rån ledningen, som ger stöd för att tid och vägledning skall 

finnas. Istället bl i r pedagogerna " l ämnade" att klara detta själva ut ifrån att de 

betraktas som professionella. Arbetslaget upplever således att det vilar på pe

dagogerna själva att vara professionella för att lyckas ås tadkomma samverkan. 
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Bildning och kunskap (Skolverket, 1994) talar också mycket tydligt om att 

det är de pedagogiskt professionella som ansvarar för att utveckla verksamhe

ten i skolan och att en "professionell lärarverksamhet" innebär ett ställnings

tagande för kunskap, lärande och undervisning samt hur den ska omsättas. 

M e n förutsät tningen för att kunna vara professionella är att få möj l ighe t t i l l 

diskussion, reflektion och kollegiala samtal (SOU: 1997:121). N ä r det varken 

finns t id eller f o m m skapar pedagogerna själva möj l igheter för att kunna ar

beta vidare Lösningen för arbetslaget bHr att finna sporadiska och tillfälliga 

mötesplatser. Vidare skapar de ett schema och organiserar temaarbete för att 

undvika att konfronteras med varandra. Det bhr deras "över levnadsgre j" . De 

får förlita sig på en allmän uppfattning om att de lyckats med arbetet r ikt igt 

bra när de betraktar vad bamen klarar av och uppfattar dem som företagsam

ma barn. De upplever dock att detta sliter hårt på dem och att de får arbeta 

hårt eller t i l l och med mycket hårt. 

O m man nu ut i från en teoretisk analys med Foucault som inspiratör ana

lyserar denna beskrivning och använder Dahlbergs & Lenz Taguchis (1994) 

konstruktioner, "bamet som natur" och "barnet som kultur- och kunskapså-

terskapare" som redskap för analys, kan samverkan förstås utifrån föl jande: 

I arbetslag C finns en tydlighet om att ha bamet i centmm. Fö r pedago

gerna innebär det att vara lyhörd för att bamen mår bra. M e n vad är det för 

bam som pedagogerna ser och därmed vad är det fö r bam som konstmeras i 

arbetslaget? Är det "bamet som natur" eller är det "bamet som kul tur- och 

kunskapsåterskapare" eller är det både och? Vad som tydligt f ramträder i ar

betslaget är att en ganska samstämmig konstruktion utvecklas av vad det är fö r 

bam som pedagogerna ser framför sig. 

Bamet konstmeras varken som en sjuåring eller sexåring. De talar o m att 

bamen har behov av att vara fria och mindre stmkturerade, ett levande ma

terial där den ena inte är Hk den andra. En person b e h ö v e r b l i bekräf tad som 

människa och inte i första hand i relation t i l l ett ä m n e eller uppgift, utan ett 

bam som av pedagogen stimuleras till att tänka och berätta. Detta bam får 

frihet under ansvar och bHr ett bam som därmed kan ta ansvar och som kan 

ta för sig. Det bHr ett bam som pedagogerna följer och som med metaforen 

g u m m i b å n d beskrivs möjHggöra att såväl lusten, självkänslan och krafterna 

bibehåUs och uppmuntras fö r att vilja lära. Det bHr ett bam som också lär 

med varandra och av varandra. 

I enlighet med Dahlberg & Lenz Taguchis (1994) analys o m visionen o m 

en möj l ig mötesplats, framtonar i arbetslag C konstruktionen "bamet som 

kultur- och kunskapsskapare". I denna konstruktion finns idétradi t ioner från 

både skola och förskola och där människan skapar och bildar sig tül något 

som inte på fö rhand är givet. Människan är då delaktig i sitt kunskapande och 

ses som en helhet; en tänkande , kännande och handlande individ . Kunska

pandet handlar o m att sätta sig i relation tül omvärlden, en interaktion genom 

kommunikation, och där en pedagogisk interaktion förutsätter respekt för 

den enskildes självkänsla. De t innebär, enfigt författarna att ständigt befinna 
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sig i ett både-och , för att inte hamna i en dualism och för att bland annat 

kunna förena mål och medel, produkt och process, fr ihet och styrning. Ge

nom att använda konstruktionen "barnet som kultur- och kunskapsskapare" 

kan de föreställningar som framtonar i arbetslaget synhggöras och därmed bh 

tillgängligt för diskussion. 

På skolan brottas arbetslaget dock med andra diskurser o m vad ett bam är, 

kan vara och borde vara. N ä r läraren m ö t e r en del andra kollegor och disku

terar såväl arbetssätt som barn, förvånas hon och även förargas över hur dessa 

barn konstmeras som "kul tur- och kunskapsåterskapare och blir därmed be

traktade som "problembarn som bara får leka och göra som de v i l l " . Det här 

både förvånar och förargar läraren som inte alls "ser" dessa bam. Detta fö r 

stärker också förskolläraren i sin uppfattning att hon som förskollärare är be

tydelsefull på skolan och oe rhör t v ik t ig just fö r bamen. 

Inför det andra året visar det sig också att den utvecklingspsykologiska dis

kursen, med ett dominerande ålderstänkande, styr och påverkar arbetslaget. 

Det råder då en allmän uppfattning o m att förskolläraren är till för sexåring

arna, och man menar att det är på grund av att sexåringarna som förskollära

ren överhuvudtaget finns i skolan. Arbetslaget går i ett mots tånd mot detta 

ålderstänkande, eftersom förskolläraren uppgift i arbetslaget inte så tydligt 

formulerats ut ifrån en specifik åldersgrupp utan hennes kompetens har an

vänts för alla bam. Någo t som också konstituerat deras praktik. Arbetslaget 

känner sig, trots denna gemensamma syn, styrda och begränsade av hur de 

kan organisera arbetet under andra året. Förskolläraren upplever att hon be

hövs även för de äldre bamen under det andra året, samtidigt som hon ska 

finnas t i l l fö r just sexåringarna. Det här bhr en kamp som förskolläraren får 

brottas med. M a n kan säga att förskolläraren tvingas i n i en konstruktion, "att 

finnas till fö r sexåringarna", som hon inte riktigt kan acceptera och gör där

med mots tånd mot den. Istället menar hon att det handlar o m synen på barn, 

där hennes uppgift, som hon ser det, är just att komplettera skolans rådande 

barnsyn. 

Läraren visar också hur hon brottas och för en inre kamp som handlar o m 

att våga lita på bamet och att våga släppa. H o n talar o m "ångest" för att bar

nen inte ska komma tillbaka t i l l arbetet eller "ångest" för att bamen bara 

kommer att räkna hela läsåret. Denna oro handlar o m att våga utmana en rå

dande diskurs som betraktar lärande som udärn ing och inlärning och där bar

net betraktas som en som inte har en egen vil ja t i l l att lära utan måste tvingas 

och styras för att kunna lära. Ett bam som inte kan ta ett eget ansvar. H o n 

utmanar denna diskurs tillsarnmans med de andra pedagogerna och betraktar 

dä rmed lärande som en process, vilket konstituerar en praktik där bam i 

större utsträckning v i l l lära sig, v i l l ta ansvar utan att hela tiden tvingas och 

styras för att lära. Läraren litar dä rmed på sin praktik som visar att bamen 

också lär sig skriva, läsa och räkna och är "duktiga på att ta för sig". H o n 

känner sig dock inte helt opåverkad av andra diskurser kr ing lärande. Föräld

rarna förväntar sig både framsteg och progression och att "det ska ske n å g o n -
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t ing" . Denna progression ska avstämmas gentemot skolans mål att uppnå un 

der barnens femte år i skolan. Läraren brottas således mo t en lärandediskurs 

som har en förväntad och fömtbes tämd progression omkring barnens lärande, 

vilket innebär att hon delvis också har ett htet "snävare g u m m i b å n d " under 

det andra året. Läraren upplever dock att förskolläraren både bekräftar och 

stärker hennes uppfattning om att just se och bekräf ta barnet som människa. I 

relationerna mellan pedagogerna utövas makt i de handlingar de gör eller inte 

gör, i det de säger eller inte säger. I relationen gentemot fritidspedagogen gör 

läraren också mots tånd mot att det där blir för mycket "skola och för mycket 

f röken ". 

Skilda diskurser kr ing barn, kunskap och lärande u tövar således makt över 

pedagogerna och deras föreställningar och handlingar i den pedagogiska situ

ationen, det v i l l säga över vad de säger och gör. Pedagogerna visar också hur 

styrda de är av redan etablerade begrepp och diskurser kr ing hur en pedago

gisk mi l jö ska se ut, vilket också styr hur dessa ska möbleras och även be

gränsar dem t i l l vissa m m . At t inte vara medveten om att man som pedagog 

är inskriven i en komplext nätverk av olika diskurser som utövar makt över 

ens handlingar, gör att det man gör betraktas som någont ing naturhgt eller 

personligt som var och en därför får ta ett eget ansvar för. Fritidspedagogen är 

inte medveten o m den rådande diskurs som påverkar henne, och u p p m ä r k 

sammar därför inte att det är Hka f r ämmande för henne att vistas i klassmm

met som det är för läraren att vara i "köke t . Genom att ingen av dem har ta

git varandras m m i anspråk och använder dem kan man säga att de utövar 

makt på varandra. At t synliggöra rådande diskurser som styr hur varje peda

gog tänker och handlar gör det också möj l ig t för pedagogerna att betrakta 

samverkan som någont ing som de gemensamt konstruerar och gemensamt 

har ansvar för. 

Det råder således mycket oHka och motstridiga diskurser som detta arbets

lag är styrd av och styr sig själva genom, men som de också gör tydligt mot 

stånd mot. Arbetslaget fungerar dock inte som något f o m m för att problema

tisera, krit iskt granska eUer att ifrågasätta det förgivet tagna och självklara i 

praktiken. För detta krävs också stöd f rån ledningen, vilket arbetslaget inte 

erhålht. D ä r m e d konstitueras inte heUer någon tydlig och långsiktig föränd-

ringsvilja. O m detta arbetslag hade haft mer t id tiUsammans för reflektion och 

dokumentation kring sin syn på bamet, kunskap och lärande och kr ing sina 

egna pedagogiska förhåUningssätt i relation t i l l detta, då hade det antagligen 

funnits fömtsättningar för att tydligare utveckla och pröva ett förhåUningssätt, 

som skuUe Hgga nära konstruktionen av "bamet som kul tur-och kunskaps

skapare". Detta skuUe dock förutsätta att pedagogerna också tydligare gick i n 

som utmanare av barnens frågor, tankar, teorier och fantasier. 
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Observationer 

Ovans tående analys får även stöd i observationerna. Det så kallade gummi-

bandet" bl i r tydligt synligt i observationerna. N ä r barnen arbetar med läraren 

i klassrummet byter de arbetsuppgifter och växlar mellan att arbeta enskilt 

och tillsammans med någon kamrat. N ä r barnen arbetar i sina arbetsböcker 

markerar de själva tydligt när de v i l l avsluta sitt arbete och säger också att: 

" n u v i l l jag inte räkna något mer" eller "nu orkar jag inte något mer." Lära

ren visar också v i d ett tillfälle att hon även uppmuntrar bamen att inte sitta 

med arbetsuppgifter under en längre t id , fö r att på så sätt undvika att barnen 

bhr trötta eller okoncentrerade. V i d ett tillfälle går läraren igenom med en 

pojke vad han har arbetat med. H o n säger: " M e n du behöver bara göra halva 

sidan, så länge det känns lätt för dig. N u ser man när du gjort hela sidan att 

du bhvit t rö t t" . Barnen visar även v i d flera tillfällen att de söker hjälp av var

andra för att förstå vad de ska göra i sina arbetsböcker. Bamen uppmuntras 

också av de vuxna att be o m hjälp av någon kamrat som redan har arbetat 

med uppgifter som barnet inte förstår. 

I observationerna synliggörs lärarens förhållningssätt t i l l barnen. Läraren 

använder v i d flertal tillfällen bamen själva som resurser och visar även genom 

ord och handling en respekt för bamen. Läraren läser v i d ett tillfälle ur en 

bok för alla bamen. Efter en stund bör jar några bam prata med varandra och 

är därför inte koncentrerade på vad läraren läser om. Läraren stannar upp och 

vänder sig mot bamen och frågar vad det är. En av flickorna berättar att det 

är en fluga på bordet. Läraren säger då: "Kan jag få läsa färdigt, det är bara 

fyra rader kvar?" Barnen nickar. Läraren läser färdigt och därefter fokuseras 

intresset på flugan. 

N ä r läraren på morgonen v i l l samla bamen för en kort pratstund är det 

flera bam som fortsätter prata när läraren v i l l få talutrymme. H o n tittar på 

Anders och säger: "Anders, nu har v i väntat i 10 minuter. Tvinga oss inte att 

vänta längre" . Anders avslutar och riktar uppmärksamheten mot läraren. V i d 

ett annat tillfälle sitter bamen och arbetar i sina arbetsböcker i klassmmmet. 

Per går omkring. Läraren säger t i l l honom att gå och sätta sig. H o n går fram 

mot honom och han springer undan. Läraren stannar upp och tittar på Per 

och säger: " N u sitter Kalle och väntar på att jag ska hjälpa honom. Tycker du 

att han ska fa någon hjälp? Per funderar en kor t stund och säger: "Jo, jag ska 

gå och sätta mig. Han går t i l l sin stol och sätter sig. En annan gång i klass

mmmet läser läraren ur en bok för alla bamen på morgonen. Halva gruppen 

går sedan t i l l ett annat m m med fritidspedagogen. I klassmmmet forsätter 

bamen att diskutera kr ing innehållet i boken och bamen refererar till sina 

egna erfarenheter. Efter en stund blir Olle Hte orohg på stolen. En kamrat 

bredvid honom tar tag i armen och vrider den. Olle bör jar skratta. Läraren 

säger: "Olle! N u ska du lyssna på Karin för hon har suttit och lyssnat när du 

berä t tade ." Och sedan vänder sig läraren t i l l Olles kamrat som håller honom i 
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armen och säger: "Sven! Släpp armen på Olle och hjälp honom istället." Sven 

släpper armen och pojkarna sätter sig upp på stolarna. 

Observationerna under veckan visar även att fritidspedagogen v id flertal 

tillfällen har ett mer skolrelaterat innehåll när hon arbetar med barnen. Bar

nen får skriva upp ett tal på blädderblock som de övriga barnen får försöka 

räkna ut och säga svaret t i l l . En annan gång far barnen skriva en mening på 

blädderblocket och räkna orden i meningen. De som kan skriva en mening 

själva får också göra det. N ä r barnen är tillsarnmans med fritidspedagogen ar

betar de även i sina arbetsböcker som de har i svenska och matematik. 
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D I S K U S S I O N 

Vad är det egendigen som sker när olika pedagoger med olika yrkestil lhörig
het och ohka, men också delvis gemensamma traditioner sammanförs för att 
samverka i en gemensam verksamhet? M i n avsikt med förel iggande avhand
l ing har varit att försöka förd jupa m i g i detta. Syftet har därför varit att stu
dera hur pedagoger i olika arbetslag formar en samverkan tillsammans i en 
gemensam verksamhet. M e d hjälp och inspiration av Foucault gavs därefter 
möj l ighe ten att fö rd jupa denna analys. Det teoretiska nä rmande t visade sig ge 
möj l igheter att synliggöra de diskurser som pedagogerna var inskrivna i samt 
hur de opererar i dessa och vad diskurserna får för betydelse när det gäller 
synen på barn, kunskap och lärande. Analysen av dessa diskurser kan sägas 
synliggöra hur diskurserna konstituerar det m ö j h g h e t s r u m som pedagogerna 
arbetar i . Det här är dock ingen enkel analys eftersom Foucault talar om ett 
nätverk av diskurser. D ä r m e d kan inte en eller några diskurser enbart sägas 
påverka det resultat som jag ovan skrivit fram. Det är således ett nätverk av 
diskurser som är med och påverkar och möj l iggör detta. Foucault menar 
också att v i ständigt är inskrivna i diskurser. N ä r v i överskrider eller går i n i 
andra diskurser bhr även de opererande maktdiskurser, dä rmed är inte denna 
studie eller jag själv som blivande forskare undantagen. Resultatet som före 
liggande studie frambringar är också en produkt av detta. Vårt tänkande och 
skrivande kan sägas vara inskriven i en modernistisk diskurs. M e d det avser 
jag att ett resultat, så som det f ramträder i denna studie, får en prägel av orsak 
och verkan. Jag menar därmed att jag inte lyckats fånga detta nätverk av dis
kurser i mi t t resultat, vilket delvis kan förklaras med att förel iggande avhand
l ing inledningsvis inte hade för avsikt att vara en Foucault studie. Foucault 
själv skulle knappast heller betrakta denna studie så. I studien ingår tre arbets
lag. Det är svårt att göra en jämförelse mellan arbetslagen, eftersom det är en 
komplex verklighet som var och en av dessa arbetslag befinner sig i . M e n jag 
skulle ändå vilja säga någont ing o m arbetslagen i förhållande t i l l varandra och 
även diskutera resultatet i sin helhet i relation t i l l de förändr ingar som skett 
sedan denna studie avslutats. 

I arbetslag A bl i r det påtagligt att det råder en dominerande skoldiskurs där 
barnet i enlighet med Dahlberg & Lenz Taguchis (1994) analys konstmeras 
som "barnet som kultur- och kunskapsåterskapare". Det finns en domineran
de diskurs som talar om att barnen är i skolan för att lära sig ämnesområden 
som fördelas av de vuxna, där lära handlar om att lära sig läsa, skriva och räk
na. Detta lärande handlar framförallt o m att barnen arbetar med individuella 
uppgifter. Läraren brottas dock med tankar om att förändra denna övervikt på 
individuella arbetsuppgifter men den dominerande diskursen bHr rådande. I 
denna dominerande skoldiskurs gör förskolläraren mots t ånd genom att po
ängterar lekens betydelse och genom att fokusera i ett personlighetsutveck
lande och socialt perspektiv. Förskolläraren och delvis fritidspedagogen kon
struerar i relation t i l l Dahlbergs & Lenz Taguchis analys "bamet som natur". 
Et t bam som måste mogna och f r i t t få utvecklas i sin egen takt och måste 
dä rmed "skyddas" från konstmktionen "bamet som kul tur - och kunskapså-

171 



terskapare". Det innebär att för förskolläraren blir en förskolediskurs normgi
vande och dä rmed förgivet tagen och därmed betraktad som neutral och det 
"enda rät ta" . På samma sätt bl ir den dominerande skoldiskursen fö r läraren 
betraktad som naturhg, forgivet tagen och som det "enda rät ta" . Vad som 
också blir påtagligt i arbetslag A är att det råder en tydlig läroplansdiskurs. 
Denna diskurs styr läraren mot en redan förutbes tämd förväntan på vad bar
nen ska förvärva för kunskaper under sina första år och där det redan finns ett 
klart definierat innehåll för att nå dessa mål. Kunskaperna som barnen ska lära 
sig görs dä rmed inte t i l l föremål för diskussion, varför också böckerna ses som 
ett naturligt och förgivet taget innehål l i barnens lärande, för att förvärva 
kunskaperna att skriva, läsa och räkna. 

I arbetslag B betraktas barnet ut ifrån en dominerande utvecklingspsykolo-
gisk diskurs. Barnets utveckling betraktas därmed ske stegvis där åldern bhr en 
indikator på hur mycket och när barnet är moget för att lära sig. Detta s täm
mer väl med Canneilas (1997) analys där hon menar att vår konstruktion av 
barnet också begränsar barnet t i l l de möjl igheter som passar vår konstruktion 
av dem och barnen förväntas också leva upp t i l l våra förväntningar av dem. 
Sjuåringarna konstrueras därför enlig Dahlbergs & Lenz Taguchis (1994) 
analys som "barnet som kul tur - och kunskapsåterskapare" och betraktas där
med som ett "moget skolbarn". Sexåringarna däremot konstrueras i arbetsla
get som "barnet som natur", där barnet ut i från lust och intresse ska få u t 
vecklas i sin egen takt. Denna takt eller utvecklingsgång visar sig enligt Can
neilas (1997) och Burmans (1994) analys ändå vara konstruerad och måste 
därför övervakas och stödjas. Det visar sig också i arbetslaget att sexåringarna 
därför är med v i d genomgångar som läraren har med de övriga barnen och de 
framhåller också betydelsen av att dessa barn får leka med "de rätta verkty
gen", som läraren uttrycker det. Dessa diskurser och teorier o m vad en sex
åring respektive sjuåring är, kan vara och bö r vara, bl i r styrande och u tövar 
makt över pedagogerna, vi lket m e d f ö r att arbetslaget inte litar t i l l sin egen 
praktik. Arbetslaget forsät ter att konstruera sjuåringarna som "barnet som 
kultur- och kunskapsåterskapare" och med förväntan om att de är "mogna 
skolbarn" trots att det visar sig att sexåringarna både lär sig skriva, räkna och 
läsa fastän att de inte konstrueras som "mogna skolbarn". Istället bl ir en do
minerande mognadsdiskurs rådande och förgivet tagen och dä rmed betraktad 
som naturlig och det "enda rätta". D ä r m e d bhr inte deras praktik föremål för 
att kunna förhålla sig kritisk t i l l åldern utan istället bhr den en indikator på 
hur barnens lärande b ö r utformas. En lärandemiljö iordningställs där barnen 
föreläggs uppgifter av läraren i klassrummet, där det "egentliga lärandet" sker. 
I de övriga rummen där barnen är tillsammans med förskolläraren och fri t ids
pedagogen til lhandhåller mi l jön en förberedelse för lärande eller en variation 
och avkoppling från det "egentliga lärandet" . Diskurserna konstituerar en 
praktik som bhr förgivet tagen och naturhg vilket också pedagogerna själva 
uttrycker när förskolläraren och fritidspedagogen säger att "inlärningsbiten rör 
v i inte" och där förskolläraren arbetar med vad de kallar för " f ö r b e r e d a n d e " 
innan barnen kommer t i l l det "egentliga lärandet" . Diskurserna utövar makt 
över pedagogerna genom vilka de också styr sig själva varför det endast bhr 
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Idassrummet och läraren som betraktas erbjuda ett "egentligt lärande". Lära
ren visar dock hur hon brottas mot denna dominerande diskurs och hur hon 
skulle vilja fö rändra det sätt på vilket hon betraktar barnet, kunskapen och 
lärandet men hur svårt hon upplever att det är att göra mots tånd mot en do
minerande diskurs. Det framtonar även att förskolläraren gör skillnad mellan 
barnen utifrån barnens ålder men att hon är omedveten o m att hon gör dessa 
skillnader. Det här visar hur starka diskurserna är och hur omedveten peda
gogerna kan vara, om hur de själva opererar i dessa. 

O m man ser t i l l vad det statliga förslaget o m att integrera förskola, skola 
och skolbarnsomsorg framhåller, är det en f ö r h o p p n i n g o m att en förändr ing 
ska inträffa och att någont ing nytt ska skapas (Prop. 1995/96:206). En fråga 
som bör ställas är då vad det är för förändr ing som skett hos pedagogerna och 
i arbetslagen och huruvida det har skapats någon t ing nytt och vad det nya 
består av? I arbetslag A ger inte pedagogerna uttryck för att någon större för 
änd r ing har skett. I stället ger pedagogerna ut t ryck för att det har varit 
"mycket skola" och ganska "tradit ionell t" med g e n o m g å n g a r och byte av 
grupper samt att barnen i stor utsträckning arbetar med individuella uppgifter. 
I arbetslag B upplever både förskolläraren och fritidspedagogen att de ut 
vecklats i sitt yrkeskunnande, där det bhvit mer medvetna o m varför och hur 
de arbetar. Bamen erbjuds en variation av f o r m och innehåll i verksamheten. 
Läraren upplever dock inga större förändringar i sitt sätt att arbeta mer än att 
hon kan ägna en större koncentration åt basämnena. Det här kan delvis för
stås ut ifrån att läraren aldrig arbetar tillsammans med förskolläraren eller f r i 
tidspedagogen i de r u m där förskolläraren och fritidspedagogen arbetar på 
basis av sina traditioner. Det innebär att läraren aldrig arbetar utifrån en tradi
t i o n som är f r ä m m a n d e för henne och dä r igenom aldrig m ö t e r eller k o n 
fronteras med en alternativ praktik. Både förskolläraren och fritidspedagogen 
arbetar dä remot tillsammans med läraren i klassmmmet och får konfronteras 
med en annan praktik och således arbeta ut i från en tradition som är f r äm
mande för dem (Haug, 1992). M a n kan fundera över o m det är denna k o n 
frontation med en annan praktik som också bidrar t i l l att de upplever att de 
utvecklas i sitt yrkeskunnande. I arbetslag A och B synliggörs inte denna 
konfrontat ion med en alternativ praktik och görs dä rmed inte heller t i l l f ö 
remål för gemensam reflektion eller kritisk granskning. I stället blir den egna 
traditionen och praktiken som den konstituerar förgivet tagen och på så sätt 
omöj l ig att förhålla sig kritisk t i l l . Det konstitueras således ingen djupare fö r -
ändringsvilja vi lket därför inte heller förmår pedagogerna att utveckla sam
verkan vidare. 

Vad som framkommer och bhr påtagligt i dessa arbetslag är att det varken 
möjl iggörs t id eller f o m m för att arbetslagen ska kunna utveckla ett kollegialt 
arbete. I de fall där tid möjliggörs bhr trots allt inte arbetslaget t i l l ett självklart 
f o r u m för att problematisera, kritiskt granska, värdera och diskutera, vilket 
skulle kunnat innebära att arbetslaget blev ett f o r u m för lärande. L idhol t 
(1999) visar också i sin studie att det kollegiala samtalens i n n e b ö r d och f u n k 
t ion ofta karaktäriseras av akut p rob lemlösn ing och krishantering snarare än 
en aktiv reflekterad pedagogisk handling. Arbetslagen saknar således stöd i 
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fo rm av vägledning och handledning för att kunna förhålla sig t i l l och förstå 
den pedagogiska praktik som konstitueras. Det visar sig att denna praktik som 
konstitueras, också konstituerar frågeställningar som arbetslagen har svårighe
ter att hantera och därmed värjer sig mot. Det är frågor som handlar o m v i l 
ken barnsyn, kunskapssyn och lärandesyn är j ag som pedagog bärare av? Och 
vilken barnsyn, kunskapssyn och lärandesyn konstitueras i vår praktik? H u r 
och på vilket sätt bidrar var och en av oss t i l l ett lärande? Vi lke t innehåll finns 
i verksamheten och hur förhåller det sig i relation t i l l synen på kunskap? Vad 
är det som j a g / v i därmed tar för givet och betraktar som självklarheter och 
som utesluter att alternativa tankar och pedagogiska strategier görs möjliga? 
Det saknas således vägledning och handledning fö r arbetslaget att kunna 
hantera dessa frågor. A r det så, att arbetsledningen förutsät ter att arbetslagen 
redan ifrån bör jan besitter den kompetens som behövs och att de därför även 
har tillgång t i l l de redskap som krävs för att kunna samverka? Eller är det så 
att arbetsledningen är ovetande om den komplexitet och de "kraftfäl t" som 
finns mellan pedagogerna men även i nom pedagogerna själva och som k o n 
stitueras i samverkan? Det kan dock konstateras att en tydl ig avsaknad av 
kompetens hos arbetsledningen föreligger, f ö r att kunna hantera den dialog 
som bö r finnas mellan arbetsledning och arbetslagen. Vad som också blir på 
tagligt är att förskollärarna och fritidspedagogerna arbetar med barnen även 
under eftermiddagen, vilket innebär svårigheter att kunna distansera sig ef
tersom deras arbete pågår hela dagen. Pedagogerna arbetar således utifrån o l i 
ka arbetsvillkor vilket ger en maktassymmetri utifrån ett annat maktperspek
tiv, än Foucaults maktbegrepp och den diskursiva maktens. Det handlar o m 
ägandet av makten där pedagogerna har olika arbetsvillkor. U t i f r ån ett sådan 
maktperspektiv f ramträder även en hierarki mellan lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger, men också mellan förskollärare och fritidspedagoger, där 
fritidspedagogen kan känna sig i underläge gentemot förskolläraren. 

Även i arbetslag C blir det påtagligt att både t id och f o r u m för att kunna 
utveckla ett kollegialt arbete är mycket begränsade. Arbetslaget upplever att 
arbetsledningen är frånvarande och att det därför enbart kommer an på peda
gogerna själva att kunna forma en samverkan. Ändå framtonar det i arbetsla
get en vil ja och ett försök t i l l att förändra synen på barn, kunskap och läran
de. I arbetslaget finns en tanke om att förskolläraren är lika v ik t ig som läraren 
och skall vara ett komplement. Ett komplement vad gäller att i första hand 
betrakta barnet i relation t i l l människan som person och inte i relation t i l l 
uppgiften eller skolämnet . Läraren har också, som hon själv påtalar, utvecklat 
sitt t änkande och sitt förhållningssätt t i l l barn i just den riktningen. De t 
handlar o m att ge barnen utrymme som utifrån lust och intresse främjar deras 
lärande. A t t ge barnen utrymme visar sig i en studie av Haug (1999) även 
bidra t i l l att barnen ges förutsättningar för att få t id att bh intresserade av vad 
de skall lära sig. 

I arbetslaget talar de också om att betrakta lärande som process och inte 
som u t l ä m i n g och inlärning. Läraren i arbetslag C har redan när samverkan 
inleds bör j a t göra mots tånd mot den rådande skoldiskursen. H o n v i l l sätta 
barnet som människa i centmm. Lärande är för henne inte längre u t l äming 
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och inlärning utan utvecklas mer t i l l att betraktas som en process. Et t mot
stånd mot en rådande skoldiskurs innebär också att läraren befinner sig i en 
korsdrag av motstridiga diskurser när hon m ö t e r föräldrarna och andra kolle
gor på skolan, vilket hon själv måste klara av att hantera. 

Vad som bhr u t m ä r k a n d e i arbetslag C är att det framtonar, även om det 
inte är helt tydligt, en barnsyn som arbetslaget t i l l stora delar har gemensam 
och som Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) i sin analys b e n ä m n e r "barnet som 
kultur- och kunskapsskapare". Där bildar och skapar sig människan t i l l något 
som inte på fö rhand är givet. Det handlar o m en större lyhördhe t infor att 
barn kan vara olika och b e h ö v e r mötas u t i f rån denna olikhet. I arbetslaget 
finns således inte förväntningar om det "normala barnet" som en uppenbar, 
etablerad sanning som inte kan ifrågasättas. Haug (1999) använder ut ifrån sin 
studie begreppet heterogenitet, vilket innebär att så många barn som möjligt 
inkluderas i den pedagogiska verksamheten och på så sätt också tvingar fram 
alternativa och därmed inkluderande arbetsformer. 

I relationen mellan förskolläraren och läraren bekräf tar och stärker förskol
läraren detta brott som läraren påbörjat i förhål lande t i l l den diskurs som hon 
är inskriven i . M a n kan dock fundera över hur deras samverkan hade kunnat 
utvecklas vidare o m arbetslaget, med hjälp av en s töd jande arbetsledning, 
hade fått m ö j h g h e t att fördjupa och bygga vidare på den praktik som konsti
tuerats. 

I arbetslag C framtonar även ett försök t i l l att fundera över vad det är för 
innehåll de väljer att arbeta med. Läraren menar att en del barn inte har ar
betat med det som anses vara "traditionellt skolarbete". Arbetslagen som hel
het ger dock ett int ryck av att det redan är klart vad barnen ska lära sig och 
att själva innehållet redan är förutbestämt för att lära sig läsa, skriva och räkna. 
Detta överenss tämmer med Popkewitz (1998) tankar när han menar att kun
skapsbegreppet och hur kunskap har konstruerats sällan bhr t i l l föremål för en 
kritisk granskning. Istället handlar det o m vad Popkewitz b e n ä m n e r som 
"disciplinerande kunskaper" där det redan finns en föreställning om att läro
planens ohka ä m n e n innehåller kunskaper som är både stabila och universella. 
Läroplan och kursplaner är fyllda av kravspecifikationer som därmed bygger 
i n en motsä t tn ing , vi lket leder t i l l att läraren styrs t i l l att anpassa innehållet 
utifrån de krav som finns i de ohka ämnena (Hyltegren & Kroksmark, 1999). 
D ä r m e d bhr inte innehållet föremål för kritisk granskning. En iscensättning 
av en sådan praktik brottas framförallt lärarna med i denna studie. Fritidspe
dagogerna och förskollärarna skulle kunna betraktas som "lyckligt ovetande" 
o m den diskursiva regim som lärarna är inskrivna i . Både förskollärarna och 
fritidspedagogerna har ett annat styrdokument i f o r m av pedagogiska pro
gram. Samverkan mellan pedagogerna kommer därför mer att handla om ar
betsformer än o m vilket innehåll som de väljer att arbeta med. 

Vad som bhr påtagligt i arbetslag A och B och som även framtonar i ar
betslag C, är att både förskolläraren och fritidspedagogen får ett mer utpräglat 
ansvar för det sociala och de barn som b e h ö v e r mera stöd. De barn som be
traktas som oroliga, okoncentrerade eller omogna och inte klarar av, eller 
bara under en begränsad t i d kan vara med i den undervisning som läraren 
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ger, hänvisas t i l l förskolläraren. Vad det är det man tänker sig att en skola 
egentligen är och vad ska i så fall en lärare klara av i sin profession? Kommer 
förskollärarens profession att begränsas t i l l att ta hand om de barn som be
traktas som omogna och som därmed inte klarar av att delta i den undervis
ning som läraren har? Bhr förskolläraren kanske en ny slags speciallärare som 
därmed tar hand om "problembarnen"? 

Sedan pedagogerna i denna studie bör jade samverka i arbetslag har en läro
plan för förskolan arbetats f ram (Utbildningsdepartementet, 1998b). Fö r sko 
leklassen, tidigare sexårsverksamheten, har införts som en skol form i det 
svenska skolsystemet (Prop. 1997/98:6). En omarbetning av lä roplanen för 
skolan har också skett och anpassats för att även omfatta förskoleklass och f r i 
tidshem (Utbildningsdepartementet, 1998a). I direktiven t i l l k o m m i t t é n med 
uppdrag att omarbeta läroplanen framhålls följande: 

Måldokumentet ska syfta till höjd kvalitet såväl i förskolan som i skolan och inom 
skolbarnsomsorgen. Förskolans roll för barns lärande skall stärkas genom att den 
kognitiva processen ges ökad tyngd samtidigt som barnomsorgens erfarenheter och 
förskolepedagogiken ges ökat genomslag i skolan. (Kommittédirektiv 1996:61) 

För att placera studiens resultat i relation t i l l vad som skett efter det att studi
en avslutats kan föl jande formuleringar i kommi t t éd i r ek t iven vara värt att 
fundera omkring. Vad menas med att "den kognitiva processen" ska ges ökad 
tyngd? Vad menas med att " förskolepedagogiken ska ges ökad genomslag i 
skolan"? Vad är "kognitiva processer" och vad är "förskolepedagogik"? Det 
här är frågor som inte har några enkla svar. Ut i f rån vad denna studie visar kan 
man fundera över vad det kan bh i praktiken. Kan "kognitiva processer" be
tyda att barnen far vara med på den undervisning som läraren har och där 
arbetsböckerna är av central betydelse? Skall de barn som av pedagogerna 
konstrueras som "omogna" och därmed visar "brist" på koncentration inför 
de uppgifter som föreläggs dem, hänvisas t i l l förskolläraren? Förskol läraren 
u tövar då en f o r m av "specialpedagogik" för dessa "oroliga" barn och f ö r b e 
reder dem, för att kunna lära. Är det i så fall detta som i framtiden kommer 
att utvecklas t i l l att bh förskolepedagogik? 

O m v i relaterar detta t i l l föreliggande studie vad gäller förskollärarna så blir 
dessa t i l l föremål för diskussion under det andra året. Oklarheter uppstår hu 
ruvida deras ansvar enbart ska koncentreras kr ing en åldersgrupp, sexåringarna 
och vilka konsekvenser det får för framtida samverkan. Arbetslag C försöker 
göra mots tånd mot den rådande diskursen vilket innebär att förskol läraren 
fortsätter att samverka med arbetslaget, men u tökar den t i l l att också gälla y t 
terligare ett arbetslag, där nya sexåringar ingår. I arbetslag A är förskolläraren 
dä remot inte kvar i arbetslaget under det andra året, utan läraren och fr i t ids
pedagogen arbetar vidare utan henne. H u r ska då "förskolläraren som den 
främsta bäraren av förskolepedagogiken" kunna fora i n förskolans arbetsfor
mer och synsätt i n i skolan i enlighet med de statliga intentionerna (Skr. 
1996/97:112)? 
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I arbetslag B finns förskolläraren kvar i arbetslaget men hon koncentrerar sig 
på de nya sexåringarna och samverkar inte nämnvär t med läraren. H u r ska då 
förskolans pedagogik kunna vara med och bidra t i l l att de olika verksamhe
ternas egenart och kvaliteter tas t i l l vara, fö r att kunna skapa någont ing nytt 
(Prop. 1995/96:206)? M a n kan fundera över o m förskolepedagogiken och 
förskolläraren verkligen kan bh den " förändr ingsmotor" som också statsmak
terna ger uttryck för. Vad är det egentligen som de statliga texterna ger ut
tryck för och därmed för diskurser som driver och möj l iggör denna reform? 
Det här är någont ing som jag framledes kommer att diskutera omkring. 

Denna studie visar ett samverkansförsök där förskolan och förskollärarna 
inte har haft en reell läroplan, däremot ett pedagogiskt program. Detta peda
gogiska program tycks dä remot inte i någon större uts t räckning ha tagits upp 
för diskussion i arbetslagen. M e n grundskolans styrdokument och den tradi
t ion som finns där bhr dock mer styrande även en del förskollärare försöker 
göra mots tånd mot den. Eftersom en dominerande diskurs är rådande, som 
innebär att barnet måste vara moget för att lära i skolan, är det som förskollä
raren arbetar med "skolfÖrberedelse". Det förskolläraren gör bhr därmed inte 
kopplat t i l l ett lärande utan bhr betraktat som förberedelse fö r lärande. Bamet 
bhr därmed inte heller betraktat som ett bam som redan från bör jan är i läro
processer. Det finns således en idé om att det är först i skolan som bamen ska 
lära sig och därför bhr det istället att barnen ska förberedas för att lära sig, v i l 
ket då förskolläraren ska arbeta med. Förskolläraren konstrueras som "en som 
förbereder". Vad som framtonar i de statliga texterna i relation t i l l studiens 
resultat, visar att det i dessa texter talas o m förskolans viktiga rol l för den se
nare läs- och skrivutvecklingen (Skr. 1996/97:112; Prop. 1997/98:6). Vad 
man kan fundera över är vad en sådan skrivning egentligen betyder. Vad me
nas med den "senare läs- och skrivutvecklingen" och v i lken i n n e b ö r d får 
den? Kan det vara så att dessa statliga texter indirekt även medverkar t i l l att 
bevara ett synsätt att det förskolläraren gör, dä rmed bl i r förberedelse for 
lärande? Hansen (1999) menar att de statliga texterna fö rmed la r otydliga 
och/eller dubbla budskap, som hon anser bidrar t i l l att lärarna bhr öve ro rd 
nade och förskollärare och fritidspedagoger blir underordnade. Vad är det 
egentligen fö r nätverk av diskurser som driver integrationen? Nedans tående 
textutdrag visar några av de motstridigheter och den ambivalens som där 
framskymtar. 

Syftet med sexårsverksamheten som en egen skolform i det svenska skolsy
stemet och som b e n ä m n s förskoleklass är att: "...ge fömtsä t tn ingar fö r en 
verksamhetsmässig integration..."(Prop.1997/98:6, s. 41) och " . . .under lä t t a 
en eftersträvad integration och bana väg för ett nytt arbetssätt i skolan." (DsU 
1997:10, s. 3). H ä r m e d talas det om att ett nytt arbetssätt eftersträvas i skolan. 
Texten fö rmed la r vidare. " In rä t t ande t av förskoleklasser skall ses som en 
möj l ighet att på ett medvetet sätt föra i n förskolepedagogiken i skolan." (DsU 
1997:10, s. 3). Det nya arbetssätt det handlar om är att sprida förskolepedago
giken i skolan. Samtidigt kan det inte bara handla o m förskolepedagogik ef
tersom texten talar o m integration, där alla kompetenser ska tas tillvara då 
arbetet "...bedrivs i arbetslag, där personalen - förskollärare, grundskollärare 
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och fritidspedagoger - gemensamt planerar och kommer överens o m hur ar
betet skall fördelas så att vars och ens kompetens tas tillvara." (DsU 1997:10, 
s. 4), och att pedagogerna, " . . .ömses id ig t bidrar med sitt professionella k u n 
nande och sina traditioner." (Prop. 1997/98:6, s. 40). Som avslutning kan 
nämnas att texten d ä m t ö v e r skapar ytterligare förvi r r ing när fö l jande f ram
hålls: "...stora möj l ighe te r för både förskolläraren och fritidspedagogen att, 
under skoldagen, utföra pedagogiskt kvalificerade uppgifter som anknyter t i l l 
lärarens undervisning i de olika ä m n e n a . " (Ds 1997:10, s. 45). H ä r handlar 
inte längre den statliga texten o m förskolepedagogik, att gemensamt planera 
och komma överens, att ömsesidigt bidra med och ta tillvara varandras k o m 
petenser och traditioner. N u framhåller texten istället att de övriga pedago
gerna ska anpassa sig t i l l lärarens undervisning i de olika ämnena . Dessa statli
ga texter är således också diskurser som ingår i detta nä tverk . Det visar sig 
således både ambivalens och motstridiga budskap i de diskurser som driver 
integrationen. 

I samband med att nya läroplaner och nya idéer o m reformverksamhet i 
förskola och skola införs har också nya begrepp introducerats. Begrepp som 
"integration", "samverkan", "utvecklingskraft" och " f rämja l ä rande" (Prop. 
1990/91:115; prop. 1995/96:206 ) . Dessa begrepp menar man ska vara 
grundläggande begrepp i den förändringsprocess som pedagogerna gemen
samt ska ha att utgå ifrån i förändringsarbetet . I propositionen t i l l den omar
betade läroplanen (Prop. 1997/98:94) framhålls att den pedagogik som finns i 
förskoleklass och fritidshem ska fa genomslag i läroplanen genom att vissa mål 
kompletteras fö r att underlät ta en samsyn på bam och lärande. Dessa mål är 
bland annat att f rämja elevemas lärande, att utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära ska vara grundläggande, att leken är betydelsefull f ö r att tillägna sig 
kunskaper och även betydelsen av olika uttrycksformer. Dessa mål och be
grepp har u t i f rån förskollärarnas och fritidspedagogernas tradition också en 
tydlig innebörd , men som för lärarna dä remot inte är lika självklara. Vidare 
framhålls i propositionen, några begrepp som regeringen anser inte skall för 
ändras: Elev skall finnas kvar som b e n ä m n i n g på bam och unga. Lärare skall 
finnas kvar när de tre personalkategorierna åsyftas. Skola som begrepp skall 
finnas kvar samt begreppet undervisning. Dessa begrepp har i motsats t i l l de 
tidigare en tydlig i nnebörd för lärarna ut i från deras tradition men är begrepp 
som är mer f r ä m m a n d e och saknar innebörd för förskollärarna och fritidspe
dagogerna. Dessa begrepp och formuleringar introduceras således f rån stats
maktema och förväntas internahseras i pedagogernas sp råkbmk, det v i l l säga 
hur de talar o m och beskriver sin praktik men också i hur de u t fö r en praktik. 
Det ska med andra ord också b l i en praktik där man samverkar och är integ
rerade. Dessa begrepp har ä n n u inte fått någon reell i n n e b ö r d i praktiken. 
Begreppen bhr på något sätt föreställningar som pedagogerna ska inordna sig i 
medan de själva ännu inte har problematiserat vad begreppen står för. Be
greppen som pedagogerna omger sig med korresponderar på så sätt inte med 
de praktiska handlingarna. O m begreppen såsom de gestaltas i läroplanen för
blir tomma, saknar innebörd eller har olika innebörder för pedagogerna me
nar Tiller (1999) att skolan saknar de viktigaste verktygen för lärande. 
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En av anledningarna t i l l att en sådan problematik uppstår framkommer i i n 
ledningen t i l l denna avhandling, där det visar sig att en del av rektorerna själ
va, genom att skriva fram målen, inledde dessa samverkansprojekt. Alla peda
gogerna i arbetslagen fick inte möj l igheter att förankra dessa målformuler ing
ar och ge dem en innebörd , vilka därför inte heller blev möjhga att följa upp. 
Det här blir ett problem i denna undersökn ing eftersom en återkoppl ing t i l l 
målen därför inte är möj l ig att göra. Haug (1992) visar dock i sin studie, ut
ifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv, att trots gemensamma lokala mål 
för verksamheten utifrån de nationella målen, bl ir dessa mål inte ett instru
ment fö r kontrol l . Inte heller påverkar de den pedagogiska praktiken. N ä r 
lokala mål skrivs i relation t i l l de nationella målen bl i r det ofta kompromisser, 
som dä rmed bhr alltför abstrakta för att kunna mötas omkring . Sådana k o m 
promisser kan kopplas t i l l att det finns såväl gemensamma som ohka diskurser. 
N ä r pedagogerna i samverkande arbetslag utifrån olika yrkesti l lhörighet och 
olika traditioner skall försöka mötas omkr ing gemensamma skrivningar och 
som också skall få en gemensam innebörd för dem, kan kompromisser uppstå 
i stridigheter mellan ohka diskurser o m hur dessa skrivningar ska formuleras. 
N ä r såväl lokala som nationella mål för en samverkande verksamhet f o r m u 
leras, sker dessa på en formuleringsnivå. H u r dessa mål och formuleringar se
dan realiseras är vad som däref ter sker på real iseringsnivån (Lindensjö & 
Lundgren, 1986; Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994)). Resultatet från denna 
studie synliggör att realiseringen av dessa mål och formuleringar är såväl pro
blematisk som komplex. Det är därför inte fö rvånande att Skolverket i en 
u tvärder ing av förskoleklasser (Skolverket, 2000) påtalar en avsaknad av re
formens intentioner och kunskaper o m läroplanens (Utbildningsdeparte
mentet, 1998a) innehåll och innebörd på såväl organisations-, verksamhets-
och brukarnivå. Information och implementering anses därför nödvändig. 

Resultatet i denna studie visar att pedagogerna hamnar i ett korsdrag mel
lan formuleringsarenan och realiseringsarenan där pedagogerna själva får bära 
hela ansvaret fö r att en statlig reform ska införas och kunna förverkligas. L i k 
nande resultat visar även Fyhr (2001) i sin studie, där integreringen av ett f r i 
tidshem i en skola har studerats ut ifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. 
Hennes resultat visar att organisationen både är passiv och otydlig och place
rar organisationens brister på enskilda personer vilket innebär att organisatio
nen behandlar symtombärarna. H o n poängterar att åtgärder b ö r vidtagas för 
att identifiera problemen där de hö r hemma vi lket enligt Fyhr återf inns i 
struktur och ledning och inte hos symtombärarna som i Fyhrs studie är peda
goger. Vad som ytterligare framkommer i Fyhrs studie hksom hos Calander 
(1999), är att fritidspedagogernas yrkesidentitet "gungar", vi lket de själva, 
enligt Fyhr, inte är klart medvetna om. Detta visar sig även i resultaten f rån 
m i n egen studie där det blir påtagligt att samverkan förändrar den traditio
nella verksamheten i skolan, vilket i sin tur innebär att skolan framtvingar en 
fö rändr ing av fritidshemmets verksamhet. Det här b l i r en konf l ik t som f r i 
tidspedagogerna själva får hantera när fritidshemmets verksamhet inte längre 
är vad det brukar vara. 
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Slutord 

Vad som blir tydligt mot bakgrund av resultatet i förel iggande studie och t i l l 
tidigare studier jag refererat t i l l är föl jande: Samverkan mellan förskollärare, 
fritidspedagoger och lärare innebär att pedagoger med olika yrkesti l lhörighet 
och olika men också delvis gemensamma traditioner sammanförs fö r att ar
beta tillsammans. I deras arbete som de tillsammans ska utföra finns också en 
fö rvän tn ing o m att pedagogerna ska klara av att ta tillvara på varandras k o m 
petenser i syfte att bibringa en förändring. En förändr ing som där igenom ska 
utveckla arbetssättet i skolan, ut i f rån synen på barn, kunskap och lärande. 
Denna förväntade förändring är pedagogerna inte själva riktigt medvetna om 
och inte heller vad den skall bestå av. 

Samverkan visar sig således härbärgerar en komplexitet med en omfattande 
problematik som fordrar lång t id för att kunna arbeta sig igenom och som 
kräver omfattande och fö rd jupad forskning. Jag v i l l d ä r m e d avslutningsvis 
lyfta f ram vad denna avhandling har kunnat bidra med och återknyter t i l l vad 
ett synliggörande av diskurser har frambringat. I resultatet bhr det tydligt hur 
starka dessa diskurser är och hur pedagogerna blir styrda och styr sig själva 
genom dessa diskurser på grund av att v i tar dem för givna och ser dem som 
neutrala och naturliga. Det kryper på så sätt i n i minsta cell hur v i har k o n 
struerat barnet, hur v i konstruerar oss själva som pedagoger och hur v i kon
struerar mi l jön . Diskurserna genomsyras av ett helt nä tverk som på så sätt 
konstituerar det m ö j h g h e t s r u m som pedagogerna arbetar i . Detta möj l ig 
hetsrum bHr forgivet taget och betraktas som det naturliga och enda rätta. 

Vad är det då som inträffar när statliga intentioner ger uttryck för att vil ja 
ås tadkomma förändr ing och som skall förverkligas genom en samverkansre
f o r m och senare ut i f rån en integrationsreform. O m en fö rändr ing förväntas 
ske hos pedagogerna och i den verksamhet som de bedriver och de inte ser 
detta utan tar allt för givet, kan det innebära att det bl i r olika diskurser som 
står m o t varandra. Det kan således bh en skoldiskurs och en förskolediskurs 
som pedagogerna tar för givet som det enda rätta och som betraktas som san
ning. Vad som är "rät t" syn på barn, vad som är "rä t t" syn på lärande och vad 
som är " rä t t " syn på kunskap. Det här kan vara en bidragande förklaring t i l l 
varför så få förändringar har skett i samverkan sedan 1970- talet och fram t i l l 
idag, trots att en vilja har funnits och så många varit involverade. Dessa dis
kurser, som v i vanligtvis är omedvetna om, opererar hela tiden och är därför 
svåra att ta sig ur. Resultatet av denna avhandling visar därför att diskurserna 
måste synliggöras. V i behöver därför bör ja med att dokumentera och reflek
tera över dessa diskurser för att också där igenom kunna öppna upp och fram
bringa nya eller snarare alternativa möjhghe t s rum. Det här kan då ge ett hopp 
om att en förändring är möjl ig. D ä r m e d är m i n förhoppning med denna av
handling att den bidragit med en liten del i detta synliggörande och som även 
framtonar i Dahlberg & Lenz Taguchi (1994), Haug (1992) samt Lenz Tagu
chi (2000). 

Jag har framhålli t betydelsen av att pedagogerna ska bh reflekterande prak
tiker och synliggöra de dominerande diskurser som de är inskrivna i . Jag har i 
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det tidigare även berör t att detta också b ö r gälla forskningen och forskaren. 
Barnforskningen är således inte undantagen utan forskarna är själva inskrivna i 
diskurser som tas för givna. Ä v e n de måste synhggöras för att inte bl i ett 
mak töve rg repp . Vad gäller samverkansproblematiken och hur den beskrivs 
blir den ofta fö remål för en f ramträdande dualism och som där igenom be
skrivs som ett antingen/eller-problem. D ä r framställs skolans dominerande 
och öve ro rdande ställning gentemot förskolans underordnande ställning, där 
förskolan och förskollärarna blir betraktade som "offer". Det här menar jag, 
ut i f rån det resultatet som förel iggande studie visar, ger en alltför förenklad 
beskrivning av den komplexitet som denna problematik härbärgerar. 
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S U M M A R Y 

This thesis studies what happens when staff f r o m pre-school, primary school 
and recreation centre cooperate to engage i n j o i n t activity w i t h six- and 
seven-year olds. State directives regarding collaboration between pre-school 
and primary school, and transference f r o m one to the other, emphasize the 
importance o f 1) making the transfer as smooth as possible, 2) upholding pre
school pedagogy i n its meeting w i t h primary school methods, and 3) 
achieving closer contact between the w o r k i n g procedures and pedagogy o f 
both institutions. This approach is reflected i n the description o f aims for 
both pre-school and primary school, and has given rise to the development 
o f many collaborative projects over the years. Results f r o m these projects 
have shown, f r o m the 1970s to the present day, that the only achievements 
have been i n the f ie ld o f organizational changes through w h i c h j o i n t 
activities have taken place i n a shared space. W o r k i n g procedures and 
pedagogy, on the other hand, have come no closer to one another. The 
earlier research also shows how differ ing traditions affect the possibility o f 
cooperation. Starting school at age o f six is not a new subject for debate, but 
one w h i c h has arisen regularly at various points i n the past. There are 
historical reasons fo r setting 7 as a suitable starting-age, w h i c h is also 
supported by developmental psychology and its theory o f stages. 

A study o f cooperation between different professional groups — i n the 
present case primary teachers, pre-school teachers and recreation centre 
personnel - is largely a question o f the meeting o f different traditions. The 
groups concerned have been w o r k i n g for a long time i n various social 
institutions; w h y where these institutions established, and what where their 
aims? L o o k i n g back at w h y pree-schools, recreation centres and schools 
where founded, one can see that originally i t was to train and educate 
children. H o w did the people work ing i n these places carry out this träning 
and education? Since the institutions had societal needs and a societal tasks to 
f u l f i l , the pedagogues work ing there developed both aims and methods and a 
specific k ind o f thought and action that became stable and recurrent, and 
consequently not greatly subject to change. Thus is formed an institutional 
tradition. The pedagogues i n such institutions develop habits or patterns o f 
actions that make them feel secure whi le simultaneously signalling their 
identity as - i n the present case - teachers, pre-school teachers and recreation 
centre personnel. This stability may also carry w i t h i t an unwillingness to 
change, w h i c h means that when new pedagogic ideas or reforms are 
developed, they carry w i t h them the remains o f old stuctures and forms. 

W h e n Goverment's decision in 1991 to introduce a flexible school start 
meant that children could enter primary school at the age o f six. O n the basis 
o f this decision, Swedish municipalities were given the opportuni ty to 
prepare themselves unt i l July 1997 for its implemantation, so that they wou ld 
be able to receive those children whose parents wished them to start school. 
A r o u n d the country, various activities were started w i t h six-year-olds in 
school, w i t h the combined efforts o f teachers, pre-school teachers and 
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recreation centre personnel. A n evaluation o f the earher school start (Board 
o f Education, 1993) revealed considerable variation between municipalities 
i n how they had reacted to the decision in practice. I t became clear that 
there were only l imited possibilities o f choice for those parents wishing their 
six-year-olds to start school Instead, i t was more a question o f what 
municipality hoped to achive, and what its real chances were o f put t ing the 

reform into practice. 
One municipali ty i n Norr land began the above-mentioned preparatory 

w o r k i n the mid-1990s. Three evaluation reports (Munkhammar, 1996, 
1997, 1998) described the experiences o f the work- team involved, which 
also formed the starting-point o f present thesis. 

The evaluation results showed h o w complex a pedagogic enterprise is 
where many persons, factors and phenomena are interrelated and can 
influence on another. The evaluations gave me the possibility o f developing 
the questions at issue, thereby enabling me to consider i n greater depth what 
happens when six-year-olds start school. The evaluations thus comprised a 
first analysis. Wha t became very clear, and set me thinking, was the varying 
degrees to w h i c h the description o f aims was established among the 
pedagogues involved i n the work-teams. H o w could aims, formulated by a 
head teacher and only partially established i n the work- t eam as a whole, 
guide and influence practical activities? What was actually the plan o f action? 
Something else wor th considering was the most o f the work- team members 
f o u n d i t very t ime-consuming to hold discussions and make plans for 
collaborative activities. Al though some work-teams were given a great deal 
o f time for such planning, they were unable to develope their collaboration 
further during the second year. A further point that became clear was that 
there was a general feeling that the collaboration or integration w o u l d be a 
self-evident consequence o f simply combining a number o f professional 
experts who w o u l d w o r k together w i t h a number o f choldren i n a mixed-
age group. There was thus no explicit strategy for the development o f this 
work — and the pedagogues made i t clear that the task was not so simple. For 
them i t was a question o f hard w o r k to succeed i n developing something 
together. A n d despite their efforts they felt that they had not managed to 
achive their objective. O n this basis the first aim o f the present w o r k began 
to be formulated to describe how professional experts collaborate to create a 
combined activity, and what the preconditions are for achieving such a 
collegial activity. O n the basis o f Foucault's theory and his v iew o f power, a 
further aim was formulated to attempt to make visible the discourses the 
pedagogues are inscribed i n and how they operate w i t h i n these, and what 
significance the discourses have for the view o f children, knowledge and 
learning. 

The study deals w i t h three work-teams at three different schools, each 
team consisting o f a teacher, a recreation expert, and pre-school teacher. 
Methods used fo r the data collection were individual interviews w i t h the 
team members and group interviews w i t h each team. T h e interviews 
consisted o f a conversation conducted w i t h the support o f an interview 
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guide. In addition, during one week observations o f each team were carried 
out. The main aim o f these observations was to provide a context for what 
the pedagogues said in the interviews, and thus create greater understanding 
o f the "reality" which they spoke about. The observations were descriptive, 
and tried to capture as much as possible o f what happened during the 
schooldays concerned. 

The theoretical perspective is inspired by and based on Foucault's v iew o f 
how power exists i n human relationsships, in that i t both surronds people and 
is wielded by them. The idea that we ourselves exercise power at the same 
time as we are subject to its use by others contributed to a widening o f the 
perspective. Earlier research has frequently shown that school traditions came 
to dominate those o f pre-school, wh ich could be understood and expressed 
as pre-school and its professionals being "victims" o f the powerfu l hegemony 
o f compulsory school and its o w n professionals. Instead o f seeing pre-school 
teachers as a victims, I was able w i t h Foucault's help to extend my view to 
study the exercise o f power between the pedagogues irrespective o f 
professional group. Foucault enabled me to see the importance o f thinking in 
terms o f revealing the discourses the pedagogues are inscribed in . Likewise o f 
revealing the opinions which are taken for granted and w h i c h f o r m the basis 
o f actions, arguments and practices. This view seems to me important since i t 
could contribute to facilitating change. Foucault's perspective thus helped to 
develop m y o w n thinking which contributed to an extension o f my aims and 
m y approach to the problems in question. 

The pedagogues in this study spoke o f the children as "six-year-olds" and 
"seven-year-olds", and also o f mature or immature children. Our view o f 
children and there needs as natural and universal influences h o w we discuss 
them, how they are taken care of, and what those needs are assumed to be. 
Dahlberg & Lenz Taguchi, i n their Foucault-based analysis (1994) o f what 
has characterized the construction o f the child i n the Swedish pre-school and 
school, demonstrate two social contructions: "The child as nature" and "The 
child as re-creator o f culture and knowledge". These constructions became 
both a way i n and a tool, indirectly contributing to an understanding o f the 
pedagogues' views on knowledge and learning and h o w they were self-
evident and taken f o r granted. Burman (1994), Cannella (1997) and 
Walkerdine (1995) fur ther showed i n their analyses, also i n l ight o f 
Foucault's theory, h o w the child had been constructed i n the scientific 
discourse and i n developmental psychology and became thereby viewed as 
biologically determined. This ideas formed in turn a starting-point for also 
v iewing reality as a number o f social constmcts (Berger & Luckman, 1979; 
Gergen & Gergen, 1995). 

I f reality and knowledge are social constmcts, the product o f historically 
and culturally specific ideas, acquiring meaning and significance via the 
interplay between human beings, i t follows that this meaning and significance 
is subject to change. I f meanings can change, then when they do so the 
subject and the surrondings also change, and i t becomes possible for us to 
th ink and act i n another way. I n a given wor ld , on the other hand, most 
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meanings w i l l remain fairly inflexible where even the subject has only hmited 
possibilities o f experimenting w i t h meanings. This v i ew o f reality entails 
asking questions about what a child is, what i t can be or ought to be. I n the 
same way questions can be asked about what a teacher/pree-school teacher 
is, can be or ought to be, and what constitutes a child, a pree-school teacher 
or a teacher. Truths are no longer self-evident, and the way is open for 
"things could be different". The possibility o f change offers itself when the 
unconscious, the silent and the self-evident becomes conscious and visible 
and thereby open to discussion and critical scrutiny. According to Foucault 
we are all as individuals enclosed i n a system o f categories i n which we both 
hve and act, are formed and educated. These categories are somehow taken 
for granted, and we seldom think about them. Even less do we think about 
whether other categories might prevail i n other contexts (Heyman, 1999). 

A l l i n all, i n everything I have described above, Foucault was a source o f 
inspiration. R i g h t f r o m the start, i n the empirical description, contrasts 
between the traditions could be seen. The theoretical starting-points seen in 
a Foucault perspective helped me understand these contrasts, thereby 
extending my aim while at the same time acting as a tool for this analysis. I t 
was possible to reveal what Foucault calls discourses, i n wh ich we are both 
integrated and integrate ourselves. This theory gave me a perspective which 
could help me to understand, and also a possible way o f contributing to 
change and development instead o f merely making statements. I must 
emphasize however that I have used Foucault as a source o f inspiration and 
make no attempt to use his actual theory i n this thesis, wh ich wou ld demands 
a far more detailed study o f w o r k o f this French philosopher than I have 
carried out. 

The result o f this study shows that when pedagogues f r o m different 
professionals categories and varying but also partly shared traditions are 
Drought together to collaborate in a j o i n t activity, there is a lack o f support 
and guidance for the team members to maintain the constructed pedagogical 
practice. I t becomes clear that this construct also itself constructs questions 
which the team has trouble dealing w i t h and thus defends itself against -
questions like: Wha t is the view o f children, knowledge and learning that as a 
pedagogue I carry w i t h me? A n d what v iew o f children, knowledge and 
learning is constituent i n our practice? H o w and by what means does each o f 
contribute to learning? What is the content o f our activity and what is its 
relation to our v iew o f knowledge? What is i t that I / w e take for granted and 
regard as self-evident, that excludes the possibility o f creating alternative ideas 

and pedagogic strategies? 
The result makes clear h o w powerfu l these discourses are, and h o w the 

pedagogues are controlled and control themselves through them, because we 
take them for granted and see them as neutral and natural. Thus every tiny 
cell carriers the knowledge o f how we construct the child, ourselves as 
pedagogues, and the enviroment. The discourses are permeated w i t h a whole 
network wh ich i n this way constitutes the range o f possibilities w i t h i n which 
the pedagogues operate. This range o f possibilities is taken fo r granted and 
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seen as the only right and natural alternative. I f a change is expected o f the 
pedagogues and the activity they are involved in , and i f they are unaware of 
any expectations and take everything for granted, there is a risk that there 
w i l l be different opposing discourses: a school discourse and a pre-school 
discourse each taken fo r granted by its respective pedagogues and regarded as 
the only possible t ruth about the "right" view o f children, the "r ight" view 
o f learning, and the " r igh t" v iew o f knowledge. This may perhaps partly 
explain w h y collaboration has achieved so few changes i n the years since the 
1970s, i n spite o f the w i l l to change and so many people involved. Since we 
are not aware o f these discourses they continue to operate the whole time, 
and thus we find i t diff icult to release ourselves f r o m them. The result o f this 
thesis shows therefor that the discourses must be revealed. W e need to begin 
by documenting and reflecting over them, in order to be able to open up and 
create new or rather alternative ranges o f possibilities. This can then lead to a 
hope that change is possible. I n this way i t is m y hope that this thesis has 
contributed i n some part to such a revelation o f discourses. 

English translation by Jan Robbins 
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