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Redaktören har ordet 
I detta nummer av Utbildning & Lärande behandlas läraryrket som profession ur olika aspekter. De 
olika artiklarna berör frågor om kollegialitet, samverkan, professionalitet och handledarskap. Dess-
utom ställs didaktiska frågor inom religionskunskapsämnet och historieämnet i relation till varandra 
och från förskoleområdet presenteras en analys av reflektionsverktyg samt en studie av föräldra-
undersökningar i relation till förskolechefers professionalitet. 

Lärares uppfattningar om kollegialt lärande undersöks av Jacobsson och Laurell, som bland annat 
visar på vikten av jämlika kommunikationsutrymmen och av att lärare med hög status vågar sätta 
sin status på spel. I artikeln varnar man för risken att kollegialt lärande blir kollegiala aktiviteter. 
Lärarprofessionen studeras av Nordänger och Lindqvist genom en jämförande studie av lärare som 
utexaminerats med 20 års mellanrum. De finner att grad av kvarstannande inom yrket och av för-
väntan på att stanna kvar inte förändrats nämnvärt mellan de två grupperna. Samtidigt finner de att 
lärares förutsägelser om att lämna yrket i låg grad realiseras vilket leder till slutsatsen att skillnader 
mellan olika generationers attityder till arbete har överbetonats. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen, närmare bestämt studenters posi-
tionering av sig själva och handledarna, är fokus för en artikel av Anderström, Manderstedt, 
Bäcklund och Florin Sädbom. Genom analys av sociala representationer som lyfts av studenter inom 
lärarutbildningar mot F-3 och 4-6 finner de att höga krav ställs på handledares flexibilitet och finger-
toppskänsla vad gäller växling mellan rollen som kollega och som handledare.  

I den fjärde artikeln analyserar Deldén och Törnegren filmen Sameblod vad gäller dess potential för 
behandling av frågor om identitet i skolämnena historia och religionskunskap. Författarna kombi-
nerar analysmetoder från etikämnet som akademisk disciplin med en historiedidaktisk analys vad 
gäller frågor om identitetspositioner i relation till den historiska kontexten. Deldén och Törngren 
visar filmens potential för behandling av samverkan mellan tillskrivning och självständiga val i 
identitetsformeringsprocesser som är betydelsefulla för etiska frågor inom ramen för religionsämnet. 
Samtidigt visar de filmens möjliga användning för behandling av frågor om mänsklig identitetsbild-
ning i ett temporalt flöde som redskap för utveckling av historiemedvetande. 

I två artiklar behandlas förskolan i relation till externa aktörer. Larsdotter Bodin och Lundquist un-
dersöker i en litteraturstudie befintliga reflektionsverktyg för utveckling av inkluderande förskolor. 
Författarna jämför de olika verktygen med varandra och finner en potential i deras användning. 
Samtidigt betonar de vikten av att dess användning sker med stöd från professionella samtalsledare. 
Larsen och Vaagan Slåtten lyfter frågan om föräldraundersökningars betydelse i förskolan och hur 
de värderas av förskolechefer. Larsen och Vaagan Slåtten ställer sig frågan hur förskolechefers egna 
värderingar och professionella praxis står sig i möte med externa värderingsformer av detta slag. 

Den avslutande artikeln i detta nummer behandlar förutsättningar för samverkan mellan grundskola, 
förskoleklass och fritidshem. Lago och Elvstrand studerar betydelsen av tid och sätt för samverkan 
utifrån lärarnas tal om densamma. Författarna betonar behovet av en tydlig tids-/rumslig struktur för 
samverkan där lärare ur olika lärarkategorier görs till några som har något gemensamt, och att där-
med schemaläggning och tydlig ledning är viktiga förutsättningar för kollektiv samverkan. 

https://dalarnauniversity-my.sharepoint.com/personal/kla_du_se/Documents/Utbildning%20och%20L%C3%A4rande%20-%20tidskrift/U&L%202020-%20Vol%2014,%20nr%201/D%C3%A4rf%C3%B6r_blir_det#_
https://dalarnauniversity-my.sharepoint.com/personal/kla_du_se/Documents/Utbildning%20och%20L%C3%A4rande%20-%20tidskrift/U&L%202020-%20Vol%2014,%20nr%201/Vi_har_v%C3%A4ldigt#_
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Artiklarna förenas genom sitt fokus på utbildningsvetenskapliga frågor av praktiknära karaktär. Vårt 
samhälle och vårt utbildningssystem har detta år präglats starkt av den pandemi, covid-19, som ställt 
mycket på ända. För forskare med intresse av frågor relaterade till skolpraktiker, till lärarprofession 
och till skolvardagen har detta i många fall inneburit förändrade villkor för forskningen. När delar 
av verksamheten övergått till att bli digital och när elever och lärare endast kunnat mötas fysiskt 
med tydliga restriktioner har forskare ställts inför många utmaningar, kanske främst metodologiska 
och etiska. Vidden av detta kan vi ännu bara ana, och att de knappast återspeglas i de artiklar som 
ingår i detta nummer visar att forskning tar tid och måste få ta tid. De frågor som behandlas i detta 
nummer, om samverkan, kollegialt lärande, förenande av olika ämnesdidaktiska aspekter och om 
professionalitet i relation till externa aktörer är i högsta grad aktuella i samtiden och det är med 
intresse vi kan följa deras utveckling i de förändringar som sker, och kommer att ske, i pandemins 
spår. 

 
 
Å S A  W E D I N  
Huvudredaktör 
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“Därför blir det som det blir, när vi gör 
som vi gör”. En kvalitativ fallstudie av 
lärares uppfattningar om kollegialt 
lärande 

Andreas Jacobsson & Michael Laurell  

ABSTRA CT  

Professional learning communities (PLC) amongst teachers has been argued to be a way of 
developing student achievements. But how does PLC affect teachers’ own learning? The purpose of 
this study is to investigate teachers’ perceptions of resources for their own learning and how their 
learning is expressed in practice when participating in a PLC. During a PLC, qualitative 
questionnaire responses was collected (n=43) and analyzed using content analysis. Hargreaves and 
Fullan’s professional capital and Cochran-Smith and Lytle’s dimensions of knowledge are used as 
theoretical frameworks. Results show that teachers perceive both organizational structure and 
relational structures as resources for their own learning. The learning outcome perceived by teachers 
in this study is changed actions and/or a changed mind-set. We argue that PLC can develop teachers’ 
knowledge for, of and in their own practice if the resources of teachers learning, found in this study, 
are taken into consideration. The contribution of this study is an increased understanding of the 
claims of PLC regarding teachers’ own learning, which can support managing school development 
projects. However, more research is needed to increase knowledge on the sustainability of teachers 
learning by participating in PLC’s.  

Keywords: Professional Learning Communities, Teacher learning, Action research, Professional 
Capital      
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INTRODUKTION  
Under fem terminer mellan hösten 2016 till och med hösten 2018 genomfördes ett skolutvecklings-
projekt på en skola med knappt 1200 elever i en närförort till Stockholm. Utvecklingsprojektet leddes 
av artikelförfattarna och vilade på en form av kollegialt lärande med undervisningsutveckling som 
mål. Denna artikel bygger på en studie som genomförts i slutet av nämnda skolutvecklingsprojekt.  

Kollegialt lärande - En möjlig form för skolutveckling, en 
kollegial aktivitet eller något däremellan? 
För mer än ett decennium sedan beskrevs i den uppmärksammade McKinseyrapporten att det som 
förenar framgångsrika skolsystem är ett systematiskt arbete med former av kollegialt lärande (Barber 
& Mourshed, 2007). I olika delar av världen har former av kollegialt lärande implementerats på olika 
sätt. Ett, internationellt sett, etablerat begrepp för kollegialt lärande är Professional Learning 
Communities (PLC) (Andrews & Lewis, 2007; Vescio, Ross & Adams, 2008; Langelotz, 2014). Det 
saknas dock en samstämmig definition av PLC men det finns vissa nyckelingredienser; Ett 
gemensamt eller förhandlat syfte, fokus på elevers lärande, en samarbetande organisation samt 
systematiska metoder som observationer, analys, ömsesidigt stöd och rådgivning (Hord, 1997; Du 
Four & Reeves, 2016; Day, 2017). Stoll, Bolam, Wallace och Thomas (2006) beskriver PLC som: ”En 
grupp av människor som delar och kritiskt granskar sin egen praktik på ett kontinuerligt, 
reflekterande, inkluderande, lärandeorienterat och utvecklingsfrämjande sätt” (s. 223, vår 
översättning). Gemensamt för många modeller för kollegialt lärande är även att de är iterativa och 
intervenerande, det vill säga cykliska och prövande. Ett par år efter McKinseyrapporten 
presenterades år 2010 ett, internationellt sett, unikt tillägg i Svensk Skollag. Tillägget lyder att: 
“[u]tbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800). Mot 
bakgrund av tillägget menar Skolverket (2018) att det är nödvändigt att yrkesverksamma lärare 
arbetar tillsammans för att kontinuerligt utveckla kunskap i samverkan inom kollegiet, vilket kan 
tolkas som en uppmaning till just kollegialt lärande utan en tydligare definition eller instruktion. 
Skolverket (2019) betonar vidare att den beprövade erfarenheten är en kunskapskälla som behöver 
utvecklas och ges utrymme i skolornas utvecklingsarbete. Skolverket beskriver vidare ett sätt att 
utveckla beprövad erfarenhet: “en idé prövas av en person (erfarenhet). Denna idé prövas sedan av 
flera kollegor, en grupp, genom gemensam reflektion och dokumentation (prövad erfarenhet). 
Slutligen prövas samma idé av flera grupper och dokumenteras samt systematiseras för att kunna 
föras vidare (beprövad erfarenhet)” (Skolverket, 2019). Bortsett från den avslutande delen med 
dokumentation och spridning kan Skolverkets beskrivning kopplas till tidigare nämnda 
beskrivningar av PLC. Därför kan PLC förstås som ett sätt att utveckla en prövad erfarenhet utifrån 
Skolverkets definition där lärare själva producerar kunskap. 

Vid olika former av utvecklingsarbete i skolan har det varit vanligare att passivt konsumera 
forskningsresultat istället för att aktivt producera kunskap genom exempelvis kollegialt lärande och 
praktiknära forskning (Timperley, 2013; Katz & Dack, 2014; Kroksmark, 2016; Skolinspektionen, 
2019). Timperley (2013) skiljer på professionellt lärande och professionell utveckling där 
professionell utveckling endast innebär att lärare konsumerar kunskap och försöker kopiera och 
implementera goda exempel (se även Skolinspektionen, 2019). Effekten av professionell utveckling 
eller kunskapskonsumtion är ifrågasatt; Kan kunskap i en viss kontext överhuvudtaget överföras och 
användas i ett annat sammanhang? (Biesta, 2007; Skolinspektionen, 2010; Rönnerman, 2011). 
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Larsson och Löwstedt menar att: ”[a]tt formulera ett svar på hur en skola bäst ska utvecklas kan 
omöjligt fungera för alla” (Larsson & Löwstedt, 2014, s. 214). I sammanhanget efterfrågar Håkansson 
och Sundberg (2017) robust evidens genom transparens med olika kontextuella förhållanden.  

Under senare tid har centrala satsningar i Sverige fokuserats på professionellt lärande istället för 
professionell utveckling. Exempel på sådana satsningar är Skolverkets olika lyft, såsom matematik- 
och läslyftet, Utveckling, Lärande- och Forskning (ULF-projektet) som är ett regeringsuppdrag för 
att hitta samverkansmodeller mellan akademi och skola (se exempelvis Stockholms universitet, 
2020) och att det beviljats statsbidrag för olika lokala FoU-projekt. Dessutom har det bildats nätverk 
mellan högskolor som bedriver praktiknära forskning med syfte att utveckla och tillgängliggöra 
lärosätens forskning för bland annat skola (Nationellt RUC-nätverk, 2020). Lokalt har även många 
huvudmän och skolor tagit egna initiativ till att bedriva exempelvis aktionsforskning, learning- och 
lessonstudy, vilka bygger på olika former av kollegialt lärande med eller utan en vetenskaplig 
ledning. Framgent i studien används och förstås begreppet kollegialt lärande i likhet med 
professionellt lärande i form av ett kontextuellt (utgångspunkt i identifierade lokala behov), 
systematiskt, kollegialt och iterativt (cykliskt) arbete.   

Trots tillägget i skollagen och ambitionerna med centrala och lokala satsningar påpekade OECD 
2015 att; “många svenska lärare arbetar ensamma och har inte möjlighet att dra nytta av feedback 
från sina kollegor för att förbättra och utveckla sin undervisningspraktik” (OECD, 2015, s.125, vår 
översättning). Skolinspektionens granskning från 2019 ger en liknande bild. Skolinspektionen 
(2019) menar att huvudmän och rektorer behöver utveckla arbetet för att stärka lärares 
förutsättningar att bedriva en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Slutsatsen stärks av Nordgren, Kristiansson, Liljekvist och Berghort (2019) som beskriver 
att: “(S)tora delar av svensk skola inte tycks ha en organisation för att stödja lärare att ta fram 
välplanerad undervisning och systematisk och formativ uppföljning av elevernas lärande” 
(Nordgren, Kristiansson, Liljekvist & Berghort, 2019, s. 46). Ur en svensk kontext kan en av 
anledningarna till den bristande organisationen kring utvecklingsarbete i skolan vara att tillägget i 
skollagen är beskriven som en ramlag som varken definierar eller preciserar begreppet beprövad 
erfarenhet (Kroksmark, 2019), vilket även ger ett tolkningsutrymme för hur beprövad erfarenhet ska 
utvecklas. Den lika otydliga definitionen av begreppet kollegialt lärande kan medföra en risk att 
kollegialt lärande inte blir ett specifikt medel för framgångsrik skolutveckling (Åsén Nordström, 
2017). Larsson (2018) beskriver att kollegialt lärande riskerar att bli ett urvattnat begrepp som 
omfattar i stort sett alla former av samarbeten i en skola. Forskare menar också att Svensk skola 
saknar en forskande kultur, tradition och tid (Carlgren, 2011; Kroksmark 2016). Assarson (2015) 
beskriver exempelvis att lärare har svårt att ”(F)inna mätmetoder som fångar det subtila, det som 
känns mycket bättre” (Assarson, 2015, s. 105). Istället för att använda systematiskt beprövad 
erfarenhet baseras därför undervisning ofta på intuition, tolkningar och improvisationer (Hultman, 
2001; 2018; Assarson, 2015). Trots att kollegialt lärande förmodas svara för att utveckla den svenska 
skolan ifrågasätts sällan vilket lärande och vilka effekter som är möjliga att skapa kollegor emellan 
(Langelotz, 2017). Kollegialt lärande löper en risk att istället bli en kollegial aktivitet, där görandet 
sätts i fokus istället för lärandet (Katz & Dack, 2014). Sülau (2019) beskriver att Skolverkets lyft kan 
uppfattas mer som en metod än medel för att utveckla ett förhållningssätt. Kopplat till detta visar 
Umeå Universitets utvärdering av matematiklyftet (Österholm, Bergqvist, Liljekvist & van Bommel, 
2016) att spåren i klassrummet är kopplade till förväntade förändringar med utvecklingsarbetet. 
Sammantaget är det dock svårt att veta vad i utvecklingsarbetet som gjort avtryck i klassrummet. 
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Majoriteten av studier på kollegialt lärande i skolan mäter effekter i form av förändringar i elevers 
måluppfyllnad (Vescio, Ross & Adams 2008; Vangrieken, Dochy, Raes & Kyndt, 2015), vilket inte 
är konstigt eftersom syftet med kollegialt lärande i skolan kan antas vara att just öka elevers 
måluppfyllnad. Trots att elevers måluppfyllnad till stor del är beroende av lärares kompetens och 
yrkeskunnande (se exempelvis Rockoff, 2004; Desimone, 2009; Hattie, 2009; Håkansson & Sundberg 
2017) identifieras dock sällan aspekter av lärares lärande kopplat till kollegialt lärande. Det uppstår 
ett kunskapsvakum om vad lärare egentligen lär sig genom kollegialt lärande. Rönnström, Johansson 
och Ahlström (2018) varnar för att ett för stort fokus på effekter kan riskera att bidra till: “(M)yter 
och irrvägar än god vetenskaplighet”. Att inte uppmärksamma lärares egna lärande vid kollegialt 
lärande riskerar ge en skenbar bild av verksamhetsutveckling (jmf Katz & Dack, 2014).   

Resurser för kollegialt lärande 
Ett rimligt antagande är att individers lärande påverkas av olika faktorer, förutsättningar eller 
resurser. Begreppet förutsättningar riskerar att endast signalera yttre faktorer som exempelvis tid, 
gruppsammansättning, ekonomi eller plats. Begreppet förutsättning kan även signalera en tvungen 
tillgång för att något ska kunna ske. Genom att framgent använda begreppet resurs breddas istället 
förståelsen till att även omfatta aspekter av exempelvis stöd, interaktion, relationer, sammanhang 
och kommunikation som möjliga bidrag.  

Förutom den övergripande resursen att ges möjlighet till att dela med sig av rika yrkessituationer 
(jmf. Jahnke, 2019) sammanfattar Vangrieken et al (2015) tre kriterier för ett effektivt kollegialt 
lärande: De medverkandes ansträngning, kunskap och anpassade strategier. Archibald, Coggshall, 
Croft och Goe (2011) menar att en betydelsefull resurs, oavsett metod för kollegialt lärande, är att 
sammanhanget bör stimulera till teacher buy-in. Uttrycket kan sammanfattas som en känsla av 
meningsfullhet, eller en uppfattad nytta med att medverka i det kollegiala lärandet genom att 
exempelvis koppla de didaktiska diskussionerna till konkreta och autentiska exempel från 
klassrumssituationer (se även Darling-Hammond & Richardson, 2009; Blossing, Nyen, Söderström 
& Hagen Tonder, 2012; Timperley, 2013). Snow och Martin (2015) beskriver ytterligare resurser för 
lärares lärande i form av gemensamma överenskommelser; det vill säga att de människor som är 
involverade i processerna även är involverade i beslutsfattandet om processerna. Dibiase (2014) 
beskriver att kollegialt lärande bör vara anpassat efter individers behov vilket kan förstås som att 
grupper sammansatta av individer med en samsyn på uppfattade utvecklingsbehov skulle kunna ses 
som en resurs för lärande då de själva upplever att de äger riktningen för det kollektiva lärandet (jmf 
Stoll et al., 2006; Schildkamp, Poortman & Handelhaltz, 2015). Kruse och Seashore Louise (2009) 
beskriver tillit mellan olika grupper i skolan som en viktig resurs för en undervisningsutveckling (se 
även Blossing, 2003; Blossing et al., 2012; Patton, Parker & Pratt, 2013). Utan tillit riskerar didaktiska 
diskussioner i en lärargrupp att å ena sidan endast landa i beskrivningar av framgångar för att 
undvika att uppfattas som dåliga lärare (Cajkler, Wood, Norton & Pedder, 2014). Å andra sidan 
beskriver Cajkler et al. (2014) att lärares deltagande i en lesson study ledde till en ökad vilja att ta 
risker och en ökad vilja att föra diskussioner om utmaningar.             

Resultat av kollegialt lärande  
Genom att delta i former för kollegialt lärande sker en kunskapsförflyttning från undervisning enligt 
recept till ett kollektivt granskande förhållningssätt (Moran, 2007). Lewis (2009) beskriver ökade 
ämneskunskaper, ökad kunskap om interpersonella relationer och förändrad personlig erfarenhet 
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och förhållningssätt som effekter efter att deltagit i kollegialt lärande i form av lesson study. 
Rönnerman (2011) beskriver hur aktionsforskning, vilket kan förstås som en form av kollegialt 
lärande, kan generera olika typer av kunskap – personlig, kollegial och kommunikativ kunskap i 
form av att lärare “blir mer säkra i sin förmåga att främja elevers lärande, mer aktiva att identifiera 
och lösa problem i sin undervisning och att identifiera områden för förbättring genom att ställa 
frågor till praktiken även utanför själva forskningsprocessen” (Rönnerman, 2011, s. 52; Seider & 
Lemma, 2006; Hagevik, Aydenniz & Rowell, 2012).  

Sammanfattningsvis ges bilden av att olika former av kollegialt lärande tros vara ett sätt att stärka 
lärares yrkeskunnande vilket på sikt kan påverka elevers måluppfyllnad. Skolverket betonar 
kollegialt lärande som en möjlig väg för en framgångsrik skolutveckling (Skolverket, 2018; Alvunger 
& Wahlström, 2018). Ansvaret för att organisera för skolutveckling i svenska skolor vilar dock på 
enskilda lärare, skolledare och huvudmän (OECD, 2015; Nordgren et al., 2019; Skolinspektionen, 
2019), vilka kan sakna kunskap om hur exempelvis kollegialt lärande skulle kunna implementeras 
(se exempelvis Carlgren, 2011; Kroksmark, 2016; Skolinspektionen, 2019). Kollegialt lärande som 
metod för skolutveckling löper då en risk att endast bli kollegiala aktiviteter (Sülau, 2019; Katz & 
Dack, 2014, Langelotz, 2017), vilket motiverar att vidare undersöka vad som sker i mellanrummet 
mellan de kollegiala aktiviteter som genomförs och elevers eventuellt ökade måluppfyllnad.  

STUDIENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studiens syfte är att öka kunskapen om lärares uppfattningar av att delta i kollegialt lärande. Dels i 
form av kunskap om lärares uppfattningar av vad som påverkar det egna lärandet, dels kunskap om 
lärares uppfattningar om hur lärandet synliggörs i deras praktik. 

Detta görs genom att försöka besvara följande två frågeställningar: 

• Vad uppfattar lärare som resurser för eget lärande vid deltagande i kollegialt lärande? 
• Hur uppfattar lärare att resultat av kollegialt lärande synliggörs i praktiken? 

LÄRARES PROFESSIONELLA KAPITAL 
I det följande beskrivs studiens teoretiska tolkningsram som använts för att skilja mellan att förstå 
och att bara beskriva vad vi hör och ser. Här beskrivs även de avgränsningar som gjorts av den 
teoretiska tolkningsramen. Studiens teoretiska tolkningsram är delar av Hargreaves och Fullans 
(2013) koncept professionellt kapital. Professionellt kapital består av sammanflödet av tre sorters 
kapital: Socialt kapital, Beslutskapital och Mänskligt kapital (humankapital). Studiens första 
frågeställning kring resurser för lärande kan relateras till förståelsen av socialt kapital. Studiens andra 
frågeställning drivs av förståelsen av beslutskapital. Hargreaves och Fullan (2013) beskriver socialt 
kapital i form av hur interaktioners kvantitet och kvalitet kan förstås som resurser för att utveckla 
lärares kunskap. Beslutskapital beskriver Hargreaves och Fullan som lärares förmåga att: “fatta kloka 
beslut mot bakgrund av strukturerad och ostrukturerad erfarenhet, praktik och reflektion.” 
(Hargreaves & Fullan, 2013, s 126). Humankapital beskriver Hargreaves och Fullan som lärares 
förmåga att begripa olika kultur- och familjeförhållanden och att vara känslomässigt kapabel att visa 
empati. I föreliggande studie undersöks lärares uppfattningar om resurser som påverkar eget lärande 
och uppfattningar av hur det egna lärandet synliggörs. Därför avgränsas studiens tolkningsram till 
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att endast omfatta socialt kapital och beslutskapital. Nedan utvecklas begreppen socialt kapital och 
beslutskapital i relation till studien. 

Socialt kapital bidrar till att kunna dela och utveckla sina förmågor och sin kunskap. Lärares sociala 
kapital kan därför ses som en övergripande förutsättning för kollegialt lärande: ”[l]ärandet är själva 
arbetet och socialt kapital är bränslet” (Hargreaves & Fullan, 2013, s. 122). I en metastudie av 
Holdsworth och Maynes (2017) delas socialt kapital upp i tre underkategorier; Samarbete, 
Skolstruktur och Tillit. En liknande uppdelning har tidigare gjorts av Nahapiet och Ghosal (1998). 
Nahapiet och Ghosal sammanfattar socialt kapital i form av tre dimensioner: Dels en dimension av 
social struktur eller organisation, dels en kognitiv dimension och dels en relationell dimension. Inom 
dessa dimensioner ryms resurser för lärande i form av organisation för och av samarbete, deltagarnas 
olika erfarenheter, normer, tillit och förväntningar på varandra.  

Under en lärares arbetsdag tas en mängd beslut i interaktioner med kollegor och elever. Ett 
antagande är att lärares beslut tas baserat på vad vi tidigare varit med om och vad vi vet – vår kunskap 
och erfarenhet - “men knappast på något forskningsliknande sätt” (Hultman, 2018, s.154). 
Beslutskapital kan förstås som den kunskap och erfarenhet som ligger till grund för att fatta kloka 
beslut i olika situationer (Hargreaves & Fullan, 2013). För att utveckla begreppet beslutskapital 
vidare tar vi utgångspunkt i Cochran-Smith och Lytle (1999) som beskriver fyra perspektiv av lärares 
kunskap som kan antas ligga till grund för de beslut lärare tar i praktiken: Kunskap för praktiken, 
Kunskap i praktiken, Kunskap om praktiken och Granskande förhållningssätt. 

Kunskap för praktiken vilar på antagandet att kunskap om undervisning genereras av de som vet 
mer (forskare) och att det existerar en formell kunskap eller en generell kunskapsbas. Perspektivet 
kunnande för praktiken utvecklar praktiken föder en kunskapshierarki - De som vet mer är också de 
duktiga lärarna. Kunskap för praktiken kan därav kopplas till begreppet kunskapskonsumtion och 
användning av ämneskunskaper, lärandeteorier och metoder.  

Kunskap i praktiken vilar på antagandet om att lärares kunskap främst uttrycks i praktiken, i 
reflektioner, genom ifrågasättanden och beskrivningar av lärande. Ur detta perspektiv är 
undervisning ett spontant hantverk, anpassat och konstruerat som svar på det som för tillfället 
händer i ett klassrum. Ett sätt att förstå kunskap i praktiken kan vara i form av förmågan att anpassa 
och tillämpa kunskap för praktiken efter de komplexa situationer som uppstår i lärares praktik.  

Kunskap om praktiken vilar på antagandet om variation, föränderlighet och elevers (olika) 
tolkningar av situationer. Cochran-Smith och Lytle (1999) menar att kunskap om praktiken handlar 
om att kunna tolka och problematisera olika situationer, det vill säga förmågan att kunna reflektera 
över effekter av egna och andras handlingar. Detta innebär även lärares kunskap om sitt eget lärande 
(knowledge of making knowledge) genom ett självkritiskt och självmedvetet sätt att förhålla sig till 
sin undervisning och förmågan att göra sina klassrum till miljöer för undersökningar. Denna 
förmåga kan ägas av såväl erfarna lärare som nyutbildade lärare.  

Granskande förhållningssätt (Inquiry as stance) kan beskrivas mer som ett kontinuerligt 
förhållningssätt till sin egen praktik. Cochran-Smith och Lytle (1999) beskriver ett granskande 
förhållningssätt som det sätt lärare uppfattar, det sätt lärare handlar och de perspektiv lärare 
använder för att förstå. Granskande förhållningssätt är icke tidsbundet, till skillnad från att anta ett 
undersökande sätt under ett tidsbundet projekt. Kunskapsperspektivet granskande förhållningssätt 
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innebär inte bara kunskap för, i och om undervisning. Ett granskande förhållningssätt handlar även 
om att kunna föreställa sig effekter av sitt handlande, kunna teoretisera praktiken men även tolka 
och granska andras handlingar. Därför menar Cochran-Smith och Lytle (1999) att ett granskande 
förhållningssätt inte nödvändigtvis behöver komma med erfarenhet. 

METOD 
I det följande metodavsnittet förklaras relationen mellan det skolutvecklingsprojekt vi processlett 
och den forskningsinsats som genomförts i slutet av skolutvecklingsprojektet. Här problematiseras 
även författarnas dubbla roller som ledare och forskare. Höstterminen 2016 startades ett 
skolutvecklingsprojekt på en F-9 skola med ca 1200 elever i en närförort till Stockholm. Tillsammans 
med skolledning på den aktuella skolan designade artikelförfattarna (då verksamma lärare på 
skolan) ett fem terminer långt skolutvecklingsprojekt med utgångspunkt i kollegialt lärande som en 
del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Av organisatoriska och schematekniska skäl beslutade 
skolledningen att deltagarna skulle bestå av samtliga lärare i år 4-9. På grund av omfördelning av 
tjänster och personalomsättning har deltagarantalet i skolutvecklingsprojektet varierat. Antalet 
deltagare har över tid dock legat runt 50 stycken lärare. Tillsammans med lärare och skolledning 
beslutades att dela in de deltagande lärarna i 11 stycken ämnesvisa arbetsgrupper, utifrån 
möjligheten för projektarbetet att fortgå på annan tid än de gemensamma träffarna som inföll på 
konferenstid var tredje till var fjärde vecka. Artikelförfattarna själva har inte ingått som deltagare i 
någon av grupperna. Innehållet för de gemensamma träffarna diskuterades tillsammans med 
skolledning. Träffarna iscensattes och leddes av artikelförfattarna. Under skolutvecklingsprojektets 
första termin (fem träffar) låg fokus på att identifiera tolkningar av centrala begrepp som exempelvis 
undervisning, lärande, effekt och att diskutera antaganden, granskning och undersökningsbara 
frågor. Följande fyra terminer introducerades lärarna för ett iterativt arbetssätt inspirerat av 
aktionsforskning (McNiff & Whitehead, 2010; Rönnerman, 2011). Utgångspunkten för den iterativa 
modell som lärargrupperna använt är observera-reflektera-agera-utvärdera-förändra, vilket kan 
jämföras med en “Action-reflection cycle” (McNiff &Whitehead, 2010). Enligt Rönnerman (2011) 
bygger aktionsforskning på antagandet att: “de yrkesverksamma själva har kunskap om sin praktik 
och därför också är bäst lämpade att identifiera områden för utveckling/förändring.” (s. 53). 
Respektive lärargrupp inledde med att diskutera en oro, problem eller något som bekymrade dem 
kopplat till sin praktik (observera-reflektera). Därefter diskuterade och bestämde respektive grupp 
olika sätt att få mer kunskap om problemet (agera). Oftast bestämde grupperna att genomföra 
elevenkäter eller intervjuer med elever. Resultaten från elevenkäterna, eller intervjuerna, 
diskuterades gemensamt i lärargruppen (utvärdera). Till sist diskuterade lärarna möjliga 
förändringar i förhållande till utvärderingen (förändra).   
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Figur 1. Illustration av lärares terminsvisa iterativa arbete under projektet. Fritt från McNiff & Whiteheads (2010) Action-
Reflection cycle. 

Majoriteten av ämnesgrupperna genomförde minst en cykel (se figur 1) per termin. I slutet av varje 
läsår organiserade artikelförfattarna tillsammans med skolledning en lokal forskningskonferens där 
ämnesgrupperna delade sina forskningsfrågor, datainsamlingsmetoder, data och spred sina resultat 
lokalt. Under projektets femte och sista termin genomfördes forskningsinsatsen i form av den 
fallstudie som ligger till grund för föreliggande artikel med syftet att öka kunskapen om lärares 
uppfattningar av att delta i kollegialt lärande.  

Datainsamling och etiska överväganden 
Ingen avgränsning av ämnesgrupper eller individer har gjorts vid datainsamlingen, förutom ett fåtal 
precis nyanställda lärare som i samförstånd med artikelförfattarna ej deltog i enkäterna mot 
bakgrund av att de ej hunnit delta tillräckligt länge i skolutvecklingsprojektet för att kunna ge 
tillförlitliga svar. Urvalet består därför av lärare som över tid deltagit i det fem terminer långa 
skolutvecklingsprojektet. Två stycken kvalitativa enkäter med öppna frågor konstruerades. Den 
första enkäten konstruerades med utgångspunkt i studiens första frågeställning kring resurser för 
eget lärande. Den andra enkäten konstruerades med utgångspunkt i studiens andra frågeställning 
kring synliggörande av det egna lärandet. Enkäterna genomfördes under två separata tillfällen. 
Resultaten i artikeln bygger således på en analys av de medverkandes svar på de två enkäterna (n=43 
och n=43). Samtliga lärare som deltog under skolutvecklingsprojektets sista termin informerades om 
studien och gavs möjlighet att delta i enkätundersökningarna. Ingen av lärarna avböjde att medverka 
(förutom de ovan nämnda nyanställda). Ingen av lärarna har sedan insamlingstillfället heller velat 
avbryta sin medverkan i studien. Lärarna i studien har blivit tydligt informerade om forskningens 
syfte. Enkäterna besvarades anonymt och i artikeln används inga uppgifter som kan koppla citat till 
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enskilda deltagare. På så sätt har genomförandet av datainsamling följt rådande forskningsetiska 
principer gällande informations-, samtyckes-, och konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2019).  

Analysförfarande 
För att kunna besvara frågeställningarna har en kvalitativ innehållsanalys genomförts av enkätsvaren 
(Corbin & Strauss, 2007; Bryman, 2018). Analysen är genomförd utifrån en teoridriven ansats med 
utgångspunkt i tidigare nämnd avgränsning och operationalisering av den teoretiska 
tolkningsramen vid konstruktionen av enkätfrågorna - socialt kapital och beslutskapital (se avsnittet 
ovan Lärares professionella kapital). Kategorierna kopplat till studiens första frågeställning är 
inspirerade av Hargreaves och Fullans (2013) beskrivning av kvantitet och kvalitet i interaktioner 
som aspekter av socialt kapital vilka påverkar tillgången till kunskap. Kvantitet som aspekt av socialt 
kapital kopplas här till organisatoriska förutsättningar, eller resurser, för eget lärande. Kvalitet som 
aspekt av socialt kapital kopplas här till uppfattningar om relationsstrukturer som resurs för eget 
lärande. Kategorin relationsstruktur drivs av Nahapiet och Ghoshal (1999) beskrivning av en 
relationell dimension av socialt kapital. Utgångspunkten för kategoriseringen kopplat till studiens 
andra frågeställning är Cochran-Smith och Lytles (1999) fyra kunskapsdimensioner; Kunskap för 
praktiken, Kunskap i praktiken, Kunskap om praktiken och Granskande förhållningssätt. Samtliga 
kunskapsdimensioner kan förstås som aspekter av lärares beslutskapital (Hargreaves & Fullan, 
2013).  Efter upprepade genomläsningar av data förkortades längre uttryck och beskrivningar till 
kortare, men fortfarande “meningsbärande enheter” (Corbin & Strauss, 2007), vilka placerades inom 
de teoridrivna kategorierna. Genom innehållsanalysen framträdde underkategorier genom att 
likheter och skillnader av de förkortade meningsbärande enheterna analyserades.  

Att både leda och forska om kollegors utvecklingsarbete 
Att genomföra en studie av kollegors uppfattningar av att delta i ett utvecklingsarbete samtidigt som 
vi leder utvecklingsarbetet är inte helt oproblematiskt. Naturligtvis är vi färgade av den miljö vi ingått 
i som processledare under mer än två års tid innan datainsamlingen. Vi har uppfattat innehåll i 
diskussioner, handlett, fått individuella frågor och beskrivningar av konflikter inom grupper. 
Eftersom vi inte följeforskat (Ellström, 2009), eller bedrivit någon form av lärande utvärdering 
(Alvunger & Trulsson, 2016) kan vi dock anta att vi under större delen av skolutvecklingsprojektet 
uppfattats som just processledare och att de medverkande kollegorna har uppfattat projektet som 
ett rent utvecklingsprojekt, mer än ett forsknings- och utvecklingsprojekt.  

Insamlad data ger oss naturligtvis en insyn i kollegors antaganden, kunskap och uppfattade problem, 
vilket möjligtvis skulle kunna kännas obekvämt för en del kollegor och även påverka tillförlitligheten 
i svaren. Exempelvis genom kollegors uppfattning att de förväntas ge positiv feedback på oss som 
processledare av skolutvecklingsprojektet, eller att värdera effekter högre än vad de egentligen är. 
Dock inbjuder studiens syfte inte till att värdera effekter av skolutvecklingsprojektet eller värdera 
beslut som enskilda lärare, eller vi som ledare tagit under projektet. De teoridrivna frågeställningarna 
bjuder inte heller in till att lotsa fram till att bekräfta eventuella egna antaganden.  

Medvetenheten om vår dubbla roll har varit drivande för datainsamlingsmetoden. Kvale, Brinkman 
och Torhell (2014) beskriver exempelvis en intervjusituation som en situation där forskare och 
respondent (i detta fall våra kollegor) tillsammans skapar kunskap. Vår förförståelse av och relation 
till respondenterna hade vid intervjuer riskerat att påverka följdfrågor, tolkning och produktion av 
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kunskap. Anonyma enkäter har därför bidragit till öka tillförlitligheten i svaren och att minska 
risken att påverka vår tolkning. Vi har varit mycket transparenta och tydliga med att enkätsvaren 
endast kommer att användas i forskningssyfte för att identifiera möjliga uppfattningar av aspekter 
av kollegialt lärande.  

Vi menar att relationen till kollegor och vår insyn i deras arbete till och med skulle kunna ge mer 
tillförlitliga svar än om en extern forskare gjort ett par nedslag i verksamheten. Dels då vi, med vår 
förförståelse, kan använda ett språk med gemensamma referenser i de frågor vi använder. Dels kan 
relationen till kollegorna minska risken för att de försöker framstå som något de inte är, trots 
anonymiseringen. Trots detta har en ambition varit att förhålla oss medvetet naiva vid 
konstruktionen av enkätfrågorna (Kvale et al., 2014).     

Analysmetoden där uttrycken förkortades till kortare meningsbärande enheter underlättade till sist 
att distansera uttrycken från ett specifikt sammanhang, eller specifik person som skulle kunnat 
påverka analysen.  

RESULTAT  
Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om lärares uppfattningar av att delta i kollegialt 
lärande. Det görs utifrån frågeställningarna: Vad uppfattar lärare som resurser för eget lärande vid 
deltagande i kollegialt lärande? och Hur uppfattar lärare att resultat av kollegialt lärande synliggörs i 
praktiken? Då lärare beskriver resurser för sitt eget lärande och hur lärandet synliggörs används en 
mängd olika metaforer, begrepp och uttryck. I enkätsvaren återfinns även ett fåtal uttryck och 
uppfattningar som är både är svårtolkade och svårplacerade. Resultaten nedan är en kategorisering 
och visar därför inte samtliga uppfattningar. 

Vad uppfattar lärare som resurser för eget lärande vid 
deltagande i kollegialt lärande? 
Ur enkätsvaren framträder uppfattningar om dels organisationsstruktur, eller fysiska ramar. Dels 
framträder uppfattningar om relationsstrukturer som resurser för eget lärande.  

 
Figur 2. Illustration av resultaten kopplat till studiens första frågeställning 
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Organisationsstruktur som resurs för eget lärande 
Inom kategorin organisationsstruktur framträder uppfattningar om hur möjligheter till interaktion, 
kontaktytor samt gruppsammansättning påverkar lärares lärande. Analysen visar att ett tydligt 
förmedlat syfte med givna ramar som regelbundna träffar, avsatt tid och tydliga förväntningar 
indikerar att uppfattas som resurser för lärares lärande. En av lärarna uttrycker detta i form av: “Att 
det funnits tydlig planering/upplägg och styrning. Detta har också förmedlats i god tid, aldrig kommit 
som en överraskning” (Lärare 23). Få lärare i studien uttrycker brist på tid som en begränsande resurs 
för lärande när de reflekterar över arbetet då projektet pågått. Däremot uppfattas avsatt tid som en 
avgörande resurs vid resonemang om hur arbetet i grupperna ska kunna vidmakthållas: “Jag tror 
tyvärr att det krävs regelbundna träffar/uppdrag och koppling till forskning, för att tvinga mig behålla 
och utveckla förhållningssätt” (Lärare 29, vår betoning).  

Större delen av lärarna i studien uppfattar att de inte hade utvecklat sitt eget lärande i samma 
utsträckning om arbetet hade utförts individuellt. Möjligheten till interaktion i grupp uppfattas som 
den mest betydelsefulla resursen. Analysen visar även att interaktion utanför ämnesgruppen 
uppfattas som en betydelsefull resurs ofta uttryckt som möjlighet till att “bolla idéer”. Många av 
lärarna jämför med individuella reflektioner för att underbygga sin uppfattning. Individuellt arbete 
uppfattas ge konsekvenser som exempelvis högre arbetsbelastning, eller som en av lärarna uttrycker 
det; “Jag skulle haft svårt att begränsa mig själv” (Lärare 34). Samtidigt visar analysen negativa 
uppfattningar om interaktion i grupp. Om gemensamma överenskommelser inte följs uppfattas 
konsekvensen bli att gruppen måste anpassa sig, eller vänta in andra medlemmar. Nahapiet och 
Ghosal (1998) beskriver detta i form av gruppdeltagares förmåga att nå delade representationer och 
att följa gruppens normer, vilket även kan kopplas till uppfattningar om att gruppen varken får vara 
för liten, eller för stor. Lärare i studien uppfattar även att en kontinuerlig närvaro är viktig, speciellt 
av en ”kärna” av medlemmar. Detta blir speciellt viktigt i grupper med färre deltagare.  

Relationsstruktur som resurs för eget lärande 
Inom kategorin relationsstruktur placeras uppfattningar om hur informationsdelning sker, tillit 
mellan deltagarna och förväntningar på varandra som resurser för eget lärande. Nahapiet och 
Ghoshal (1998) beskriver trovärdighet och godkännande som relationella delar av ett socialt kapital. 
Tre underkategorier av resurser för lärande framträder ur analysen; Liknande erfarenheter, Jämlikt 
kommunikationsutrymme och Engagemang. Gruppmedlemmars liknande erfarenheter uppfattas 
av lärarna i studien ge större möjligheter till att dela med sig vilket bekräftar Nahapiet och Ghosals 
(1998) beskrivning av delade representationer som en resurs för eget lärande. Liknande erfarenheter 
som en resurs för lärande förstärks dels av att deltagarna i mer heterogena grupper av lärare som 
exempelvis arbetar i olika ämnen, med olika åldrar eller som inte tidigare samarbetat har svårare att 
ge tydliga beskrivningar av eget lärande. Dessutom beskrivs motiv för att söka sig utanför sin grupp 
i form av brist på just liknande erfarenhet eller avsaknad av gemensamma överenskommelser: “Jag 
har inte upplevt att vi drivits av samma frågeställningar alltid i gruppen vilket försvårat min 
utveckling. Mycket av arbetet har jag gjort själv i gruppen.” (Lärare 1).  

En stark hierarkisk struktur inom gruppen ger ett ojämlikt interaktions- och förhandlingsutrymme, 
vilket därför uppfattas som begränsande för eget lärande. Vikten av ett jämlikt interaktions- och 
förhandlingsutrymme, där deltagarna ges möjlighet att bidra med egna reflektioner utan att 
begränsas av enskilda deltagare, stärks av att metaforer som; “lyhördhet”, “högt till tak” och “öppet 
klimat”. Andra gruppmedlemmars och egen ”prestigelöshet” uppfattas som en resurs för eget 
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lärande. Synonymt med prestigelöshet uppfattas egen eller andras nyfikenhet, i form av ”delar med 
sig”, ”vågar släppa gamla vanor” och “vågar förändra”, som en betydelsefull resurs för eget lärande. 
Ett jämlikt utrymme förstås kunna leda till att kunna exponera erfarenheter vilket uppfattas ge mer 
rika, eller djupare diskussioner: ”Högt i tak = mer meningsfulla diskussioner som ökar lärandet” 
(Lärare 7). Uppfattningen stärks av uppfattningar om att lärandet hämmas då ”högstatus kollegor” 
tillåts ta stort utrymme.  

Ur analysen framträder även andras engagemang som en tydlig resurs för eget lärande. En aspekt av 
andras engagemang är i form av andras handlingar som ”aktivt deltagande”, närvaro och praktiskt 
genomförande av överenskomna uppgifter. En annan aspekt av andras engagemang är 
uppfattningar av engagemang som egenskap i form av ”driv” och ”arbetsmoral”, vilket uppfattas leda 
till mer rika diskussioner och reflektioner. Andras bristande engagemang uppfattas leda till att ”man 
inte tar personens idéer på allvar” och då också ses som en begränsning för eget lärande.  

Hur uppfattar lärare att resultat av kollegialt lärande 
synliggörs i praktiken? 
Vid analysen av enkätsvaren är det möjligt att dela upp lärares uppfattningar av hur deras eget 
lärande synliggörs i två huvudkategorier. Dels uppfattningar som beskriver förändrade handlingar 
där lärares egna görande och metoder står i fokus i undervisningssituationer. Dels beskrivs 
uppfattningar i form av förändrat förhållningssätt i form av beskrivningar av förändrade 
reflektioner. 

 

Figur 3. Illustration av resultaten kopplat till studiens andra frågeställning. 

Lärares förändrade handlingar 
Genom analysen framträder uppfattningar av förändrade handlingar kopplat till specifika 
undervisningssituationer och i interaktion(er) med elever. Förändrat handlande motiveras utifrån 
en ökad kunskap om metoders träffbild på elevers lärande: “hur feedback (…) ska kommuniceras för 
att eleverna ska ta sig till den” (Lärare 16) och utifrån elevers uppfattningar: “Jag vet nu att lärarledda 
lösningar av uppgifter uppskattas av många elever (men inte av alla)” (Lärare 13). Lärares beslut att 
använda specifika metoder motiveras här av ökad kunskap i form av att kunna legitimera och 
bekräfta olika metoders effekt. Kopplat till lärares görande förekommer även uppfattningar om 
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förändrade handlingar i form av omvärderingar av ett specifikt undervisningsinnehåll: “Nu vidgar 
vi texterna till en bredare massa. Ex, faktatexter och artiklar” (Lärare 31) eller en förändrad 
disposition av innehåll: “Resonemangskedjan får nu större utrymme” (Lärare 35). De ovanstående 
uppfattningarna visar en ökad kunskap inom ett specifikt område som en konsekvens av att ha 
deltagit i skolutvecklingsprojektet. Utifrån Cochran-Smith och Lytle (1999) kan en tolkning vara att 
dessa lärare utvecklat kunskap för praktiken då lärare bekräftat eller utvecklat sina egna, eller andras, 
metoder. Analysen visar även uppfattningar av utvecklad kunskap som inte kopplas till en specifik 
undervisningssituation, eller specifikt moment. Den utvecklade kunskapen uttrycks som en mer 
generell handling i form av exempelvis att: “läsa goda exempel för att belysa nivåer av olika förmågor” 
(Lärare 4). Även andra former av generella handlingar framträder i analysen exempelvis 
uppfattningar om att man “vågar pröva mer” (Lärare 16, Lärare 13).  I dessa samband beskrivs ofta 
en utveckling av egna reflektioner, vilket kan tolkas som en utveckling av lärares kunskap i praktiken. 
Ur enkätsvaren framträder även en ytterligare form av förändrade handlingar där resonemang om 
elevers lärande är mer synligt. Dessa kan beskrivas som uppfattningar av ökad kunskap om metoder 
för att granska sin egen undervisning mot bakgrund av elevers lärande: “Jag har fått verktyg för att 
fortsätta undersöka effektiviteten i mina metoder” (Lärare 11) eller “Fått en metod för att kunna 
granska, förändra och testa nytt” (Lärare 19). Uppfattningarna ger uttryck för en ökad säkerhet i val 
av metoder och innehåll men även ökad kunskap och säkerhet vid granskning av 
undervisningssituationer. Detta kan tolkas som en utveckling av kunnande för praktiken eftersom 
lärare uppfattar och beskriver sin nya kunskap i form av metoder som används vid enstaka tillfällen 
mer än ett kontinuerligt förhållningssätt till sin undervisning. 

Lärares förändrade förhållningssätt  
Genom analysen framträder uppfattningar som uttrycker en ökad medvetenhet om aspekter i 
praktiken som lärarna inte tidigare reflekterat över. Detta uttrycks dels i form av förändrade 
individuella reflektioner men även som uppfattningar om hur dessa individuella reflektioner 
påverkat de kollektiva didaktiska förhandlingarna. Analysen visar att uppfattningarna kring 
förändrade individuella reflektioner tar två olika riktningar. Dels reflektioner om sitt eget 
handlande: “Jag har försökt forma undervisningen på en högre nivå (…) tänker mer på varför jag 
väljer vissa aktiviteter/moment” (Lärare 30). Dels visar analysen reflektioner om effekter av sitt 
handlande mot bakgrund av elevers lärande: “Jag funderar ofta på hur jag kan ändra för att förbättra 
deras (elevers) lärande” (Lärare 2). Dessa metareflektioner kan förstås som kunnande om praktiken 
(Cochran-Smith & Lytle, 1999) eftersom lärare då tolkar och problematiserar olika situationer med 
elevers lärande i fokus. Just dessa individuella reflektioner uppfattas även förändra eller påverka 
gruppens didaktiska förhandlingar. Lärarnas uppfattningar ger uttryck för kollegiala diskussioner 
som mer “djuplodande” än tidigare (Lärare 34). “Vi pratar oftare om förändringar” (Lärare 3), “Mer 
avancerade diskussioner” (Lärare 10), “Diskussioner har blivit större” (Lärare 35) eller “vi kommer 
bort från görandet och landar mer i lärandet” (Lärare 14). Uppfattningarna innehåller en jämförelse 
till något tidigare och kan därför ses som en konsekvens av eget lärande.  

Resultaten från föreliggande studie är tydliga; De allra flesta lärarna i studien har uppfattningar om 
resurser för eget lärande som kan kopplas till aspekter av socialt kapital (Hargreaves & Fullan, 2013). 
Dessutom uttrycker lärarna i studien olika dimensioner av utvecklad yrkeskunskap efter att ha 
deltagit i kollegialt lärande.  
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DISKUSSION 
Tidigare forskning visar att kollegialt lärande tros vara ett sätt att stärka lärares yrkeskunnande vilket 
på sikt kan påverka elevers måluppfyllnad. Kollegialt lärande som metod för skolutveckling löper 
dock en risk att endast bli kollegiala aktiviteter (Sülau, 2019; Katz & Dack, 2014, Langelotz, 2017). 
Mot denna bakgrund är studiens syfte att öka kunskapen om lärares uppfattningar av att delta i 
kollegialt lärande. Studiens resultat ger en ökad förståelse för de anspråk som kan ställas på kollegialt 
lärande och resultaten kan därför fungera som ett stöd vid planering och ledning av 
skolutvecklingsprojekt. En anledning till att kollegialt lärande riskerar att bli kollegiala aktiviteter i 
svensk skola kan möjligtvis vara skolledningars och lärares bristande kunskap kring organisation, 
metoder och modeller (Carlgren, 2011; 2013; Kroksmark, 2016). Utan att förespråka en viss metod 
fokuseras följande diskussion därför kring avgörande praktiska implikationer vid planering, 
organisation och styrning av utvecklingsarbete i skolan, utifrån studiens resultat.  

Vikten av att etablera meningsfullhet och jämlikhet  
Resultaten visar att mycket få lärare beskriver tid som en resurs för lärande då de resonerar om sitt 
deltagande i projektet. Paradoxalt nog uppfattas både avsatt tid och tydlig ledning av betydligt fler 
lärare som en viktig resurs då lärarna i studien beskriver vilka resurser de tror krävs för att 
vidmakthålla ett förhållningssätt för att vidareutvecklas. Kopplat till beskrivningen av begreppet 
teacher buy-in (Archibald et al., 2011) kan uppfattningar av tid som mindre betydelsefull resurs 
kunna förklaras med en tydligt uppfattad nytta med sitt medverkande istället för något påtvingat. 
De fåtal uppfattningar av stress eller tidsbrist som trots allt förekommer i enkätsvaren skulle därför 
kunna förklaras med att teacher buy-in inte har etablerats, det vill säga att de lärare som beskriver 
tidsbrist upplever arbetsuppgiften som påtvingad utan att uppfatta en nytta med sitt medverkande. 
De lärare som känner sig stressade eller uppfattar tidsbrist beskriver även att deras grupp saknat 
gemensamma eller liknande erfarenheter (jmf Stoll et al., 2006; Dibiase, 2014; Schildkamp et al., 
2015). I likhet med tidigare forskning (Nahapiet & Ghosal, 1998; Snow & Martin, 2015) visar 
föreliggande studies resultat att lärare tydligt uppfattar liknande erfarenheter eller delade 
representationer som en resurs för lärande. Resultaten visar att lärare som sökt sig utanför sin grupp, 
främst gör det i syfte att söka andras liknande erfarenheter. Ett antagande är att gruppdeltagares 
liknande erfarenheter underlättar diskussioner om ett gemensamt mål och stimulerar då även till att 
se en nytta med att medverka. Ett annat sätt att uttrycka detta kan vara att en grupp av lärare med 
en liknande uppfattning av behov eller lärare med delade representationer har lättare att etablera en 
teacher buy-in - meningsfullhet, eller nytta. 

I likhet med Cajkler et al. (2014) visar studiens resultat att jämlika kommunikationsutrymmen, utan 
en stark hierarkisk ordning där alla kommer till tals och att allas åsikter värderas lika, uppfattas som 
en viktig resurs för möjligheten till eget lärande. Resultaten visar även att de lärare som beskriver ett 
jämlikt kommunikationsutrymme i sina grupper också är de lärare som tydligast kan beskriva hur 
deras lärande synliggörs i praktiken. Ett antagande är att de lärare som tydligt kan identifiera 
konsekvenser av sitt eget lärande också är de som har haft en tydlig kunskapsutveckling. I grupper 
med ett ojämlikt kommunikationsutrymme och en stark hierarkisk ordning kan teacher buy in, eller 
känsla av nytta, möjligtvis bli svårare att etablera eftersom det finns en risk att alla inte kommer till 
tals och att gruppens mål inte ägs av hela gruppen. En stor utmaning för att skapa ett jämlikt 
kommunikationsutrymme kan vara att utmana den hierarkiska ordningen genom att förmå lärare 
med hög status inom gruppen att sätta sin status på spel genom att bli delaktiga i diskussioner om 
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dilemman, eller att exponera sina egna svårigheter. Den iterativa modell, inspirerad av 
aktionsforskning, som lärarna i studien har arbetat efter kan, som även Cajkler et al. (2014) menar, 
stimulera till att exponera sina svårigheter eller dilemman. Det inledande steget i den iterativa 
metoden är att identifiera områden där osäkerhet råder. Den iterativa modellen skulle därför, i sig, 
kunna ses som ett verktyg för att skapa en jämlik miljö eftersom själva poängen är att förhålla sig 
granskande till sin undervisning. Risken med den iterativa metoden kan dock vara att lärare får 
känslan av att riskera sitt anseende eller status och då försöker konstruera, eller hitta på, 
undersökningsbara ”problem” som möjligtvis inte har med elevers lärande att göra och därför missar 
delar av sin egen kunskapsutveckling och nyttan med sitt deltagande. Detta skulle även kunna tolkas 
som att det kollegiala lärandet istället blir till en kollegial aktivitet (Sülau, 2019).  

Kollegialt lärande som katalysator för en latent granskande 
förmåga? 
Studien visar lärares uppfattningar av hur resultat av deras lärande synliggörs i praktiken efter att ha 
medverkat i en form av kollegialt lärande. Vi drar slutsatsen att lärarna i studien tillsammans 
producerat ny kunskap om sin egen praktik genom att prövat sin erfarenhet (Skolverket, 2019). 
Uppfattningar av hur lärandet synliggörs beskrivs av lärarna i studien i form av förändrade 
handlingar och förändrat förhållningssätt men även hur deras lärande resulterat i ”djupare” och 
”mer avancerade” kollegiala diskussioner och förhandlingar. Även om lärarna i studien inte 
producerat en beprövad erfarenhet, enligt Skolverkets (2019) definition, så hävdar vi att lärarnas 
medverkan i projektet lett till en kunskapsförflyttning mot ett kollektivt granskande förhållningssätt 
(se Moran, 2007). En av anledningarna till att kollegialt lärande fått ett litet utrymme vid 
skolutvecklingsarbeten kan vara en brist på kunskap och forskande tradition (Kroksmark, 2016; 
Carlgren, 2011; Assarson, 2015). Resultaten från studien stämmer inte riktigt överens med den 
bilden. En av lärarna i studien uttrycker retoriskt ”Bör inte detta vara en del av yrket?” som svar på 
frågan om vad som skulle krävas för att vidmakthålla ett granskande förhållningssätt. Ett möjligt 
antagande är att många lärare bär på ett latent prövande förhållningssätt men att det krävs någon 
form av katalysator som aktiverar förmågan att systematiskt pröva och granska sina erfarenheter. 
Den organisation och iterativa modell som använts i föreliggande skolutvecklingsprojekt skulle 
kunna vara en sådan katalysator. Man kan anta att många av landets lärare ständigt provar nya 
metoder och modeller i syfte att utveckla sin undervisning. Dock saknas möjligtvis utrymmet, 
ledningen, systematiken och organisationen som möjliggör kollektiva reflektioner och lärande (jmf 
OECD, 2015; Nordgren et al., 2019; Skolinspektionen, 2019). De förändrade handlingar och 
förhållningssätt som beskrivs i resultaten är känsliga för en kontinuitet i just möjligheten för fortsatta 
kollektiva diskussioner i den föränderliga praktik som skolan innebär.  

Resultatens överförbarhet 
Resultaten av studien kan förstås som ett stöd vid utformning av skolutvecklingsinsatser som syftar 
till att utveckla framförallt prövad erfarenhet genom att studien ger kunskap om förutsättningar för, 
och möjliga resultat av, en form av kollegialt lärande. Kopplat till beprövad erfarenhet i skolan finns 
dock en generaliseringsproblematik. Frågan är om det existerar ett bästa sätt som går att överföra 
mellan olika kontexter i skolan? (Biesta, 2007; Rönnerman, 2011; Larsson & Löwstedt, 2014). 
Ambitionen med studien är inte att skriva fram ett bästa sätt, en viss undervisningsmetod eller 
undervisningsmodell. Istället fokuseras på att öka kunskapen om lärares uppfattningar av eget 
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lärande. Resultaten från denna fallstudie kan användas för att visa att det sker någon form av 
utveckling av lärares kunskap vid kollegialt lärande, påverkat av vissa uppfattade resurser. Vilken 
form denna utvecklade kunskap får är naturligtvis beroende av olika kontextuella förhållanden (jmf 
Håkansson & Sundberg, 2017). Eftersom studiens forskningsobjekt är lärare och lärares 
uppfattningar om sin egen praktik saknas empiri för skolutvecklingsprojektets påverkan på 
elevresultat. Vårt antagande är dock att lärare som lär sig mer om sin praktik blir skickligare, vilket 
på sikt förmodligen påverkar elevers lärande och resultat.  

Forskningsdesignen som använts ger endast svar på lärares uppfattningar vid tillfället för 
datainsamlingen. Vi kan därför inte uttala oss om vad som kommer fortgå i praktiken eller i vilken 
form det kommer att fortgå som en konsekvens av att ha medverkat i kollegialt lärande, om en dag, 
en månad eller ett år. De förändrade handlingar och förhållningssätt som beskrivs i resultaten är 
känsliga i den föränderliga praktik som skolmiljön innebär. Därför kan vi inte svara på om 
skolutvecklingsprojektet har lett, eller kommer leda till, ett implementerat förhållningssätt 
(Timperley, 2013). Därför är det även svårt att tolka resultaten utifrån Cochran-Smith och Lytles 
(1999) perspektiv granskande förhållningssätt (inquiry as stance). Ett rimligt antagande är att det 
krävs en fortsatt systematisk och tydlig ledning och styrning i kombination med ett naturligt 
utrymme för kollegiala diskussioner för att vidmakthålla de förändrade handlingar och 
förhållningssätt som studiens resultat visar. Mot denna bakgrund är en rekommendation för fortsatt 
forskning att undersöka hållbarheten och vidmakthållande av konsekvenser av kollegialt lärande 
över tid. 
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Avhopp och framtidstro: En jämförande 
studie av två lärargenerationer 

Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist 

ABSTRA CT  

With support of data from longitudinal studies of two generations of teacher cohorts, this article 
aims to contribute to the discussion on teacher shortages, teacher drop-out and (re) recruitment of 
teachers. The following questions are highlighted: How much of their working time do individuals 
devote to work as a teacher, within the school system and in the education system as a whole? How 
do they view their future as a teacher? To what extent can we see that statements about the future 
career are translated into actual action? Do the generations differ in any of the aspects described 
above, and if so in what way? 

The results of the studies show, firstly, that the horizons for action of different teacher generations 
do not differ significantly. The majority of teachers in both cohorts consider their future teaching 
career as positive. Secondly, intentions of leaving the profession do not seem to be realized to the 
extent that they are pronounced. Despite predictions of future dropouts, most teachers remain in 
the profession. Over time, we also see that those who quit the profession remain in the school world. 
In other words, the effectiveness of teacher education can be seen as relatively good. 

Keywords: Teachers, Career trajectories, Attrition 
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”Allt börjar med en bra lärare”  
(ur Lärarförbundets kampanj, 2019). 

INLEDNING 
Uttalanden där relationen mellan individers framgång eller ett helt lands konkurrenskraft och 
kvaliteten i dess utbildningssystem sätts i fokus hamnar numera högt upp på dagordningen på såväl 
den nationella som den internationella arenan. Förmågan att rekrytera, hålla kvar och stötta lärare i 
allmänhet - och skickliga lärare i synnerhet - blir, i ljuset av detta, en helt avgörande uppgift. I 
artikeln presenteras resultat som genererats ur ett unikt datamaterial. Genom longitudinella studier 
av två lärargenerationer som lämnat utbildningen med tjugo års mellanrum är ambitionen i 
föreliggande artikel att presentera och jämföra hur stor del av den yrkesverksamma tiden under de 
första fem åren efter examen som ägnats åt lärararbete. Data ger oss också möjlighet att visa hur de 
skilda generationerna ser på sin framtid i läraryrket, identifiera skäl till att lämna yrket liksom motiv 
för att återvända till det. 

Studier av hur lärares rörelser till, från och inom yrket - av lärares karriärbanor - baseras oftast på 
statistiska nedslag från stora populationer, insamlade vid ett enstaka tillfälle eller med stöd i 
retrospektiva data. Mycket sällan får vi möjlighet att studera yrkesbanor som processer över tid, där 
vi exempelvis kan följa upp de faktiska utfallen av tidigare gjorda utsagor. På den internationella 
forskningsarenan påtalas därför ständigt behovet av longitudinella studier där mer nyanserade 
förståelser av lärares professionella utveckling och  rörelser in i och ut ur yrket framträder (Borman 
& Dowling, 2008).  

BAKGRUND 
Unesco (2009) visar på en alarmerande framtida lärarbrist i hälften av världens länder och inhemska 
prognoser visar att tillgången till legitimerade lärare i grundskolan inte kommer att täcka det 
framtida behovet. Skolverkets prognos (2017) visar att 77 000 lärare behöver rekryteras de 
kommande fem åren samtidigt som bara ca 8000 examineras årligen från landets lärarutbildningar. 
Man uppskattar alltså bristen till ca 40 000 lärare vilket är lika många som det totala antalet lärare 
som arbetade på lågstadiet under läsåret 2017-18. Dessutom visar undersökningar om hur lärare ser 
på sin framtida karriär att nära hälften av lärarna i Sverige överväger att lämna yrket (Skolvärlden, 
2018). 

De åtgärder som vanligen föreslås för att hantera lärarbrist handlar om att öka rekryteringen till 
yrket genom att på olika sätt öka attraktionskraften eller genom att införa alternativa ingångar 
(OECD, 2005). Internationella studier visar dock att problemet inte bara handlar om att för få lärare 
rekryteras utan kanske mera om att för många redan verksamma lärare väljer att lämna yrket 
(Cooper & Alvarado, 2006, Goldring, Taie, & Riddles, 2014; Morrison, 2019). 

The image that comes to mind is of a bucket rapidly losing water because of holes in the bottom. Pouring 
more water into the bucket will not be the answer if the holes are not first patched (Ingersoll, 2007, s. 6). 

Som ett särskilt problem utpekas ofta avhoppen under de första fem åren, (Ingersoll, 2003; Cooper 
& Alvarado, 2006) varför vi, i denna artikel, valt att fokusera just dem i beskrivningen av de olika 
kohorternas yrkesbanor. I ofta citerade internationella artiklar ( Ingersoll, 2003; Chang, 2009; 
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Skaalvik & Skaalvik, 2011) uppges det estimerade antalet avhopp under de första fem åren efter 
lärarexamen vara närmare 40% i länder som Storbritannien och USA. I Sverige tycks 
lärarbenägenheten, d.v.s. andelen lärare som examineras under en femårsperiod och vid periodens 
slut återfinns i SCB:s lärarregister, minska kraftigt under 2000-talet. (Sveriges Riksdag, 2010).  

Statistiken visar att 235 878 lärare  arbetade i Sveriges för- och grundskolor år 2010. Om man jämför 
med antalet utbildade lärare vid samma tid verkar 37 500 - 16 % - arbeta utanför 
utbildningssystemet. Situationen ser likadan ut tre år senare (SCB, 2016).  Hypotetiskt skulle alltså 
en återrekrytering av dessa, till synes förlorade, lärare i stort sett kunna åtgärda lärarbristen. En 
alternativ åtgärd borde följdaktligen vara att öka ansträngningarna att hålla kvar, stödja och 
eventuellt också återrekrytera redan utbildade lärare. Särskilt som forskningsresultat indikerar att 
det är ”de bästa” lärarna som slutar (Smith & Ingersoll, 2004) liksom att alla avhopp påverkar såväl 
skolan som elevernas skolresultat negativt (Ronfelt, Loeb & Wyckoff, 2013; Carver Thomas & 
Darling Hammond, 2017). Beskrivningar av vad lärare uppger vara avgörande i valet mellan att 
stanna kvar eller lämna yrket, liksom utsagor kring vad som skulle kunna få dem som lämnat att 
överväga att återkomma blir i ljuset av detta viktiga att identifiera. 

Ansträngningarna att hålla kvar, eller försöka locka tillbaka, lärare till yrket måste emellertid bygga 
på en utvecklad förståelse av hur lärare uppfattar och  förhåller sig till sitt uppdrag över tid. Av den 
anledningen är det viktigt att studera hur lärare ser på sin framtid i yrket. Det handlar naturligtvis 
om att rent faktiskt försöka förutsäga graden av framtida avhopp och att få möjlighet att adressera 
de orsaker som anges som skäl för att man tvekar att fortsätta. Men förväntningarna på framtiden 
rymmer också en helt annan dimension. Hur lärare ser på sin framtid inom yrket inverkar på deras 
erövrande (och kvarhållande) av professionellt handlingsutrymme menar Priestly, Biesta & 
Robinsson (2015). De skriver: “…their beliefs and aspirations play a role in the achievement of 
agency” (Priestly et al., 2015, s.38). 

Samtidigt konstaterar författarna att de (skotska) lärare som studerats verkar utmärkas av relativt 
korta förväntanshorisonter: ”Our data suggest that a large proportion of teacher aspirations in 
respect to their teaching are relatively short time in nature…” (Priestly et al.,2015, s.52) vilket i sin 
tur borde innebära att agensen beskärs och möjligheterna att påverka och forma arbetet liksom själva 
viljan att förändra dess villkor minskar. Lärares känsla av handlingsutrymme måste förstås som 
relationell i förhållande till resurser, villkor, begränsningar och möjligheter i kontexten (se till 
exempel Nordänger & Lindqvist, 2015) men samtidigt också som en essentiell ingrediens i varje 
försök till skolutveckling och reformsträvanden, varför korta – eller över tid förkortade – 
framtidsutsikter i läraryrket borde utgöra både ett faktiskt, fysiskt hot mot  verksamheten i sig liksom 
ett mera grundläggande hot mot verksamhetens möjligheter till utveckling. 

Studier av karriärbanor bör möjligen även överväga att koppla attityder till arbete och framtid till 
generationstillhörighet. Resultat från ett antal  studier av lärares arbete visar att det kan finnas 
poänger med att närma sig frågan ut detta perspektiv (Stone-Johnsson, 2009; Wilkins, 2010; 
Inglehart, 1977; PricewaterhouseCoopers, 2013). I dessa diskuteras synen på läraryrket som, kopplat 
till generationstillhörighet, verkar ha ändrats från att ha uppfattats som ett livslångt kall till att 
betraktas som ett arbete av mer tillfällig – explorativ - karaktär (Rinke, 2013). Paralleller kan här dras 
till Lorties klassiska beskrivning av lärararbetet som ett tillfälligt (kvinno)arbete (Lortie, 1977). Med 
utgångspunkt i sociologiska teorier om generationer (Mannheim, 1927/1952; Strauss & Howe, 1991) 
beskriver flera studier dessutom mera generella attitydskillnader till arbete som kopplade till 
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generationstillhörighet (Hansen & Leuty, 2012; Valickas & Jakstaite, 2017) där yngre generationer 
(generation Y eller millenials, som i föreliggande studie representeras av den grupp lärare som tog 
examen 2013) beskrivs som mindre lojala mot sina organisationer samtidigt som de beskriver sina 
framtidplaner inom organisationen som mera kortsiktiga. Medan generation X (som här 
representeras av den grupp lärare som tog examen 1993) beskrivs som lojala mot sin profession, 
beskrivs generation Y som snarare lojala mot sig själva och sin egen karriär. Ett angrepssätt som 
bygger på sådana skillnader mellan generationer kräver dock försiktighet. Ett antal forskare har 
kritiserat sambandet mellan värderingar och generationer. De menar att de verkliga, stora och 
viktiga besluten kring utbildning, yrke, familjeliv o.s.v. inte avgörs av snabba värdeförskjutningar 
mellan två generationer utan av mera långsamma och sega förlopp där värden, livsstil och ideologier 
är långsamt föränderliga (Andersson, Fürth & Holmberg, 1997).  

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Med stöd i data från longitudinella studier av två lärarkohorter som examinerats från en och samma 
lärarutbildning med 20 års mellanrum (1993 respektive 2013) har vi i föreliggande artikel 
ambitionen att bidra till diskussionen kring ovanstående problematik genom att besvara följande 
frågor: 

• Hur stor del av sina första fem yrkesverksamma år ägnar de studerade f.d. lärarstudenterna 
åt arbete som lärare, inom skolväsendet och i utbildningssystemet som helhet?  

• Hur ser de på sin framtid som lärare? I vad mån kan vi se att uttalanden om den framtida 
karriären omsätts i faktisk handling under den tidsperiod som studerats? 

• Skiljer sig generationerna åt i någon av de ovan beskrivna aspekterna och i så fall på vilket 
sätt? 

STUDIEN 
På våren 1993 tog 87 studenter sin 1-7 lärarexamen vid ett av Sveriges lärosäten. En av deras lärar-
utbildare beslöt sig – av ren nyfikenhet - att följa hela gruppen inför och under deras första år i yrket. 
Det skulle visa sig bli de första femton! De första fem åren skedde en årlig utväxling av frågor och 
svar därefter gjordes två datainsamlingar med något längre mellanrum. Insamlingen av data, där 
svaren handlar om förväntningar och förhoppningar inför yrkeslivet, hur tjänster kommit att se ut 
och vilka svårigheter och glädjeämnen lärararbetet bjudit, pågick fram till lärarutbildarens pension-
ering 2008, då hela det insamlade materialet överlämnades till oss. Via den redan etablerade 
relationen med de forna studenterna har vi därefter kunnat göra upprepade datainsamlingar årligen 
mellan 2012-2018. Fram till idag har kohort 1993 vid femton tillfällen, under loppet av 25 år, besvarat 
våra frågor vilket bland annat resulterat i publikationer kring mer nyanserade bilder av rörelser i 
yrket (Lindqvist, Nordänger & Carlsson, 2014b), avbrott och kvarstannande (Lindqvist, Nordänger 
& Carlsson, 2014a), lärares engagemang över tid (Fransson & Frelin, 2016; 2017), skickliga lärares 
beslut att lämna yrket (Lindqvist & Nordänger, 2016), lärares upplevelser av förändrat handlings-
utrymme över tid (Nordänger & Lindqvist, 2015), värdet i de utmanande elevkontakterna (Rytivaara 
& Frelin, 2017) och av värdet av en lärarutbildning (Carlsson, Lindqvist & Nordänger, 2019). Unikt 
är att det rör sig om en totalundersökning (d.v.s. samtliga examinerade från 1-7 lärarutbildningen 
1993 utgör undersökningsgruppen) där svarsfrekvensen har varit - och fortfarande är - anmärk-
ningsvärt hög. Informanterna har - oavsett om de jobbar som lärare, varit sjukskrivna, föräldralediga 
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eller har valt en annan yrkesbana - fortsatt att bevara enkäter. Flera serier av intervjuer med skilda 
fokus ( Lindqvist & Nordänger, 2016; Fransson & Frelin, 2016; 2017) har också genomförts. I dessa 
har strategiska urval av informanter utifrån skilda teoretiska perspektiv utgjort grunden. Samman-
lagt har 48 av de forna lärarstudenterna i 1993-kohorten intervjuats. 

2013 beslöt vi att, i jämförande syfte, följa en ny kohort. Dessa studenter (N=60, samtliga som tog 
examen detta år från grundlärarutbildningen) tog alltså sin examen från samma lärarutbildnings-
campus precis tjugo år efter den första kohorten och tanken har varit att i så stor utsträckning som 
möjligt använda exakt samma frågeställningar som de som använts i kohort 1993 i avsikt att göra 
jämförande beskrivningar samt studera om de mönster som framträder skiljer sig mellan lärargene-
rationer, och i så fall hur. Data från den nya generationen har samlats via enkäter årligen under deras 
fem första år i yrkeslivet 2013–2018. 

I tabell 1 redovisas svarsfrekvensen i de olika kohorterna. 

Tabell 1. Svarsfrekvens i procent i kohort 1993 och kohort 2013 

 År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ko
ho

rt
 1993 100 100 100 100 100 99 93 85 83 86 86 83 80 82 71 

2013          100 100 87 92 85 77 

 

I våra data har vi alltså en unik möjlighet att göra jämförelser över tid mellan såväl individuella som 
kollektiva mönster i två lärargenerationer. För ögat representerar kohorterna två generationer – X 
och Y – vars värderingsmönster och generella förhållningssätt till arbete, i vissa avseenden, tycks 
skilja sig från varandra men också från tidigare studerade generationer. Artikeln har i huvudsak 
deskriptiva anspråk, med något drag av teoritestande (hypotesen är att den nya generationens lärare 
har kortare perspektiv vad gäller framtid i yrket och att de är mera benägna att bryta sina karriär-
banor) och materialet som använts som underlag i föreliggande artikel utgörs av såväl kvantitativa 
som kvalitativa data hämtade ur enkäter och intervjuer. En sådan mixed method ansats gör det möj-
ligt att kombinera specificitet med generalitet och göra kvantitativa och  kvalitativa data ”ömsesidigt 
illuminerande” (Cohen, Manion & Morrison 2011, s.24). I ett första steg i analysen har delar av kva-
litativa data genomgått grundläggande analyser i avsikt att överföras till kvantitativa variabler. 
Därefter har, i föreliggande artikel, individuella utsagor utgjort underlag för kvalitativa illustrationer 
av de individuella karriärbanor som konstruerats med hjälp av TramineR (för mera genomgående 
beskrivning av denna analys se Carlsson et al, 2019). Ur enkätsvaren har, förutom frågan om man 
fortsatt är verksam som lärare och vad man sysslar med istället om så inte skulle vara fallet, följande 
frågor utgjort underlag: 
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Tabell 2. Enkätfrågor i studien 

Kohort Enkät år  
Svars-
procent Frågor 

1993 
2013 

2012 
2018 

83 
77 

Har du någon gång under din lärarbana på allvar funderat på  
att lämna läraryrket (det vill säga under flera månaders 
sammanhängande tid haft allvarliga funderingar över det)? 
 
Vilka var de huvudsakliga motiven till att du hade dessa 
funderingar? 

1993 
2013 
 

2016 
2016 
 

80 
92 

Hur ser du på din framtid inom läraryrket? Kommer du att vara 
kvar inom  
 
Ett år? Fem år? Tio år?  

1993 2018 71 För ett par år sedan skrev du att du (”absolut”, ”troligen”, 
”troligen inte”) skulle vara kvar i yrket om tio år.   
 
Till den som svarat ”absolut”:  
Känner du fortfarande så?  
Vilka, skulle du säja, är de främsta anledningarna till att du vill 
fortsätta som lärare? 
Vad skulle kunna motivera dig i ännu högre grad? 
 
Till dem som svarat ”troligen”   
Känner du fortfarande tveksamhet kring att fortsätta som lärare? 
Vad beror din tveksamhet på? 
Hur skulle en förändring kunna se ut som fick dig att känna att 
”absolut” skulle vilja fortsätta som lärare? 
 
Till dem som svarat ”troligen inte”: 
För ett par år sedan var du tveksam till att fortsätta som lärare. 
Du skrev att du ”troligen inte” skulle vara kvar i yrket på längre 
sikt. Känner du fortfarande så? 
I så fall: vad skulle kunna motivera dig att trots allt fortsätta din 
yrkesbana i läraryrket? Vad ligger i andra vågskålen? 

 
I försök att få en nyanserad bild av i vilken omfattning den nya generationen lärares (2013-kohorten) 
utsagor om framtid i yrket kan komma att verkligen realiseras, kompletteras beskrivningen av lärar-
nas utsagor om hur de ser på de tio närmaste åren i yrket med longitudinella data. Här kan vi se vad 
båda kohorternas lärare i realiteten sysslar med två år efter att frågan ställts. Till 1993 kohorten har 
vi förutom att fråga om de faktiskt arbetar kvar som lärare ställt frågan om hur man nu ser tillbaka 
på sina tidigare planer för framtiden. Dessa utsagor har alltså samlats två år senare och endast från 
1993-kohorten.   

Problemet med den typ av jämförelser mellan två generationer och deras yrkesbanor som vi har 
ambitionen att visa är naturligtvis att de kontexter i vilka de iscensätts förändras över tid. Så har till 
exempel lärarutbildningens utseende förändrats (från att examineras som 1-7 lärare 1993 till att bli 
”tidigare-” respektive ”senare-lärare” 2013), liksom den arbetsmarknad i vilken de båda grupperna 
gjort sitt inträde. Studiens tillförlitlighet och resultat måste därför diskuteras i ljuset av utsagornas 
skilda historiska kontexter, detta gäller all forskning kring generationer. Någon jämförelse i absolut 
mening kan därför aldrig åstadkommas. Frågorna som ställts till de båda kohorterna är emellertid 
identiska liksom tidpunkten i yrkesbanan när de har distribuerats (d.v.s. tid efter examen). De har 
också examinerats från ett och samma lärosäte. Vad vi kan uttala oss om är hur en hel årskull lärare 
beskriver sin yrkesbana och besvarar dessa frågor. 
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RESULTAT 
Hur stor del av yrkeslivet ägnar våra före detta lärarstudenter åt att faktiskt arbeta som lärare? Vem 
stannar och vem väljer en annan yrkesbana?  

En stor del av den första yrkesverksamma tiden ägnas åt 
arbete inom utbildningssektorn 
Det enklaste sättet att mäta lärarbenägenhet är naturligtvis att räkna hur många som faktiskt är kvar 
i yrket efter ett fixerat antal år. De första fem åren pekas vanligtvis ut som de mest kritiska i inter-
nationella studier (Ingersoll, 2003; Cooper & Alvarado, 2006).  I våra kohorter ser siffrorna ut som 
följer: I kohorten som tog examen 1993 (generation X) ser vi att 74 % arbetar som lärare efter fem 
år och i 2013-kohorten (generation Y) vet vi att 72 % av de som svarat gör det. Eftersom vi i den 
första kohorten har en svarsprocent på 100 medan bortfallet i den andra är betydligt större efter fem 
år, kan man emellertid använda sig av ett interpolerat värde, det vill säga statistikprogrammet 
beräknar ett troligt värde utifrån samtliga data som samlats in. Det interpolerade antalet verksamma 
som lärare för 2013 års studenter är, efter fem år i yrkeslivet, 87%. Några tydliga tecken på ökande 
avhopp hos den nya generationens lärare kan vi alltså inte konstatera, om vi låter statistikprogram-
met uppskatta värdet så verkar flera vara aktiva som lärare i generation Y efter fem år i yrkeslivet. 
Men även denna jämförelse kan ifrågasättas eftersom anledningen till att flera ur generation X –
kohort 1993 – inte var aktiva som lärare år fem är att de är föräldralediga just detta år (se figur 1). 
Denna typ av tillfällig frånvaro från yrket leder mycket sällan till permanenta avhopp i den svenska 
kontexten (Lindqvist, Nordänger & Carlsson, 2014a). 

En mera rättvisande bild än att konstatera hur många som fortfarande arbetar som lärare efter ett 
givet antal år är därför att räkna hur stor del av den totala arbetstiden över år som grupperna ägnat 
åt lärararbete. Den mest rättvisa generella siffran är att generation X ( kohort 1993) har ägnat 85 % 
av sin totala arbetstid de första fem åren åt att vara lärare, medan motsvarande siffra för generation 
Y (kohort 2013) är 84 %.  Hur man spenderat sin övriga tid kan vi se i figur 1. 

  

Figur 1. Tid man spenderat inom olika sysselsättningar  
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Som vi ser är andelen tid man ägnar åt lärararbete de första fem åren i princip identisk. I övrigt är 
det på liknande sätt mycket små skillnader, möjligen något mer föräldraledighet i kohort 1993 och 
något mer utbildningsrelaterade jobb (till exempel som elevassistenter) för kohort 2013. Skillna-
derna är små och det rör sig om några enstaka individer för några enstaka år.  

Figur två visar de översiktliga trenderna över tid.  Det vi ser är att det finns vissa skillnader. Kohort 
2013 började arbeta lite senare då en del studerade någon termin extra (i de flesta fall för att få sin 
fullständiga examen från lärarutbildningen) och kohort 1993 var något mer föräldralediga under 
sina första fem yrkesverksamma år. Skillnaderna i trender är så pass lika att det är svårt att uttala sig 
om detta är några meningsfulla trender eller bara slumpmässig variation från år till år (d.v.s. hade vi 
följt kohort1994 kanske den sett lite annorlunda ut också). Några skillnader mellan generationer kan 
alltså inte heller här identifieras. 

 

Figur 2. Översikt sysselsättningar de första fem åren efter examen 

Vem som stannar, vem som går … i huvudsak slumpens 
skördar? 
Vem är det då som lämnar läraryrket? Våra data ger oss en unik möjlighet att i närbild studera 
avhoppen över en dryg tjugoårsperiod. I generation X, det vill säga kohort 1993, kan vi konstatera 
att 44 av de svarande uppger att de fortsatt är aktiva som lärare 23 år efter examen (2016, 63% av 
svarande). Mer än hälften av den ursprungliga gruppen arbetar alltså kvar i klassrummen. Bland 
avhoppen kan vi se några exempel på vad Sjöstrand (1968) kallar påtvingade brytpunkter, det kan 
handla om pensionering eller långtidssjukskrivning av andra anledningar än stress på arbetsplatsen. 
Anledningar som inte direkt kan relateras till läraryrkets karaktär eller villkor.  

24 självinitierade avhopp från läraryrket (27%) kan emellertid identifieras i kohort 1993. Av dessa 
sker sju inom fem år efter examen (8% av den totala kohorten). Samtliga dessa tidiga avhopp leder 
till ett radikalt byte av verksamhetsområde (exempelvis ekonomisk rådgivare, jurist, egenföretagare. 
Se vidare Lindqvist, Nordänger & Carlsson, 2014a; Lindqvist Nordänger& Carlsson, 2014b; 
Lindqvist & Nordänger, 2016) . Mellan fem och tio år in i läraryrket väljer ytterligare sex att byta 
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yrkesbana. Nu börjar de som senare ska bli förvaltningschefer sin skolledarbana. Ett djupt engage-
mang för skola och utbildning driver på. Man vill ha en chans att göra skillnad. 

Min drivkraft att göra något meningsfullt och förhoppningsvis göra skillnad har fått 
ganska stort utrymme, även om man inte vardagligen varken räddar liv eller löser 
världsproblem (ur enkät, individ 66, kohort 93). 

Jag har envist tackat nej i flera år p.g.a. att det har verkat vara ett yrke med framförallt 
administration och operativt arbete, inte så mycket plats för idéer, visioner och 
elevnära arbete. På en studieresa till Kanada fick jag se att skolledarrollen kan vara 
något annat än det jag sett tidigare. Så, nästa gång jag fick frågan tackade jag ja. Nu 
arbetar jag mycket elev- och personalnära med verksamhetsbesök dagligen och med 
många skolutvecklingsprojekt!( ur enkät, individ 76, kohort 93). 

Ett par byter även nu verksamhetsfält och satsar på yrken som journalist eller psykolog medan någon 
haft specialuppdrag inom skolan som lett till att nya jobbmöjligheter dykt upp. Endast en av de lärare 
som lämnar yrket under de första tio åren uppger att brytpunkten på ett tydligt sätt har utlösts av 
arbetsvillkoren i skolan. Det handlar om en föräldrakonflikt som hanterats illa av ledningen och som 
i slutänden leder till att hen slutar sitt arbete i grundskolan och går över till en annan typ av utbild-
ningsverksamhet.  

Ingen svarade upp för mig i de här mötena därför man tyckte, och det fick jag reda på 
i efterhand, att de tyckte det var så absurt. Så någonstans, nu löser vi situationen, 
medan jag satt där och… Jag tycker det här är jobbigt upptäcker jag nu. Men det här 
att jag fick sitta och bära det utan att någon… Och det tror jag också händer väldigt 
ofta i skolan, att rektorer, inte alla, absolut inte. Detta är en grov generalisering. Men 
en del rektorer svarar inte alltid upp för lärarna utan man är så mån om föräldrarna i 
de lägena. (…) Nä, men det var en springande punkt för det var nog en av de största 
anledningarna till att jag inte har gått tillbaka. Så att den historien påverkade väldigt 
mycket (ur intervju, individ 58, kohort 93). 

Efter sexton år i annan verksamhet återvänder hen till läraryrket och skriver nu: 

Jag går idag till jobbet med ett leende på läpparna varje dag. Jag skrattar hjärtligt minst 
en gång om dagen tillsammans med eleverna eller någon av kollegorna. Jag har en 
guldtjänst och är glad att vara tillbaka…….. Hur länge jag stannar är en annan 
fråga….. ……5 år, 10 år eller 15 år? (ur enkät, individ 58, kohort 93). 

Nästa tapp uppstår ungefär tjugo år in i yrkeslivet då sju lärare lämnar sitt värv i grundskolan för att 
satsa på en intern karriär som utvecklingsledare, skolledare eller lärarfortbildare. I vissa fall lämnar 
man läraryrket ganska motvilligt: 

... tills rektorn där frågade mig om jag kunde tänka mig att bli ... vandra vidare och 
lämna lärarbanan ... och fundera på rektorsskap ... näe det kunde jag inte ... för jag 
trivdes så bra  som lärare så det kunde jag absolut inte ... men näe jag ville inte. jag 
ville vara kvar i mitt läraruppdrag. sen blev det så att de skulle rekrytera en ny ... rektor 
och den rektorn valde att hoppa av innan han hade påbörjat ... så det blev liksom lite 
akut där... och då tänkte jag att jag kan väl hjälpa till lite då ... för jag kan ju ändå 
verksamheten ... runtomkring. Så det gjorde jag (ur intervju, individ 26, kohort 93). 
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De som lämnar läraryrket för att helt byta bransch verkar ha stött på erbjudanden om annat arbete 
mera av en slump… 

Trevligt att få pröva något helt annat! Om några år när mina barn blir större går jag 
kanske tillbaka till läraryrket (ur enkät, individ 28, kohort 93). 

Och då dök frågan upp om jag ville ta över den väl inarbetade butik som jag driver 
idag! Sådana erbjudanden växer inte på träd men lärarjobb finns det gott om, om jag 
skulle vilja tillbaka till skolvärlden! (ur enkät, individ 55, kohort 93). 

Ytterligare en vänder tillbaka till ett yrke som hen haft innan lärarutbildningen och använder sin 
lärarerfarenhet i det ny-gamla arbetet. Efter att ha läst en annons i tidningen tar hen steget ut från 
lärarjobbet. 

…och sen fick jag ju detta jobb ganska otippat kan jag tycka, men de tyckte väl att jag 
hade erfarenhet av barn och såna saker … och det hade jag ju. Och jag tänkte att jag 
hade ett bra jobb som lärare. Jag trivdes jättebra med det, så det var inte därför jag 
slutade (ur intervju, individ 41, kohort 93). 

Det vi kan konstatera är att ungefär hälften av de som slutar inom tjugo år gör fortsatt karriär inom 
skolväsendet. ”Jag vill inte att ni beskriver oss som några som hoppat av läraryrket” skriver en av 
dem. Av de övriga som valt att lämna läraryrket är det endast tre som mera specifikt uppger att deras 
val att lämna berott på arbetets karaktär eller dess villkor. Sammantaget konstaterar vi att lärar-
utbildningens utfall kan säjas vara gott. Ur ett skolperspektiv, det vill säja om vi inte ser avancemang 
till skolledarpositioner som avhopp från lärarbanan, tillbringas ca 80 % av den totala arbetstiden 
över alla de 23 åren i skolans verksamhet  (Carlsson et al, 2019). 

Ur ett samhälleligt perspektiv kan man också tänka sig att de som valt att lämna skolan, trots allt 
ägnar sig åt arbeten inom utbildningssektorn och har arbeten som de troligen inte skulle ha fått (eller 
klarat) utan sin lärarutbildning. Vidgar vi perspektivet att inkludera också dessa ökar lärarutbild-
ningens verkningsgrad ytterligare. Av den totala arbetstiden över 23 år tillbringas 85,4% i arbeten 
som handlar om utbildning i en eller annan form. 

Studerar vi den möjliga arbetstid (14,6 procent)  som tillbringats helt utanför utbildningssektorn ser 
vi att ung. fem procent av den handlar om att inte arbeta alls (förtidspension, sjukskrivning) eller att 
ägna sig åt studier. Endast ca 9 % av den totala och möjliga arbetstiden över ett tidsspann på 23 år 
ägnas följaktligen åt arbeten helt utanför utbildningssektorn och utan uppenbar relation till lärar-
yrket. Men även här kan vi se att lärarutbildningen upplevs ha adderat  värde till de före detta 
studenterna. I flera av intervjuerna beskriver man sig fortsatt ”som lärare”. 

Så du är fortsatt – på sätt och vis –  lärare? 

Ja, det är jag verkligen. Det är min passion!  

(ur intervju, individ 35, kohort 93). 

En positiv framtidstro 
Hur ser då våra båda lärargenerationer på sin framtid inom läraryrket?  Efter tre år i yrket är  48 av 
de svarande i den nya generationen fortsatt aktiva som lärare (87%). Av de som valt att svara på 
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frågan trots att de redan lämnat läraryrket menar en majoritet att det är ganska troligt att de kommer 
att återvända. Vi kan också i våra data se att detta har hänt två år senare.  

 

Figur 3. Kohort 2013, efter tre år i yrket. Procent av svarande. 

Här kan vi jämföra med svaren från kohort 1993, som efter 23 år ombeds svara på samma fråga. 

 

Figur 4. Kohort 1993, efter 23 år i yrket. Procent av svarande. 

Vi kan konstatera att skillnaderna är marginella. Även om inga direkta jämförelser kan göras 
eftersom frågan ställts vid så skilda tidpunkter i lärarkarriären, verkar framtidstron hos den nya ge-
nerationens lärare inte skilja sig markant från den gamla. Majoriteten av de verksamma i båda 
generationerna ser positivt på sin framtid i läraryrket. 
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Figur 5. Jämförelse mellan generation X och Y när det gäller framtid som lärare i ett, fem och tio-års perspektiv. Procent av 
svarande. 

Endast omkring 10 % av de svarande (i båda grupperna) uppger att de förmodligen inte kommer att 
vara kvar i läraryrket om fem år. 

 

Figur 6. Jämförelse mellan generation X och Y när det gäller framtid som lärare i ett, fem och tio-års perspektiv. Procent av 
svarande. 
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svarar på hypotetiska frågor och hur vi sedan handlar i det ”verkliga livet” är uppenbar och i det här 
fallet positiv ur lärarförsörjningens perspektiv. Noterbart är emellertid att hälften av de som svarar 
troligen inte eller troligen kommer att vara kvar i yrket om ett år samtidigt uppger att de någon gång 
på allvar funderat på att lämna yrket medan bara en femtedel av övriga i kohort 2013, det vill säja de 
som svarat att de absolut kommer att vara kvar, svarar att de haft såna tankar.   

Vad får lärarna att vilja stanna? 
Mycket har också hunnit hända över två år som påverkar hur vi ser på arbetet. I vissa fall verkar 
beslutsamheten att stanna kvar ha stärkts. I kohort X, examen 1993, menar samtliga de lärare (drygt 
20 procent) som två år tidigare svarat att de absolut kommer att vara kvar i läraryrket om tio år att 
de fortfarande känner så.  

Jag tycker fortfarande, efter snart 25 år i yrket, att det är kul att gå till jobbet. Varje 
morgon. Jag är dessutom nöjd i stort sett varje eftermiddag efter avslutat dagsverke. 
Det tar jag som en kvittens på att jag valt rätt yrke (ur enkät, individ 59, kohort 93). 

Ja, jag har utbildat mig till speciallärare så nu är jag ”ny i yrket” och vill lära mig mer 
(ur enkät, individ 12, kohort 93). 

Att ha tagit en paus, eller att ha utbildat sig vidare verkar också ha påverkat dem som angett att de 
endast troligen kommer att vara kvar i yrket om tio år. När vi två år senare frågar dem om de fortfa-
rande känner sig tveksamma till en fortsatt karriär som lärare svarar närmare hälften (9 av 20) att de 
inte alls längre känner sådan tveksamhet. Flera av dessa har nu fått chans att utvecklas i yrket genom 
till exempel vidareutbildning: 

Nej, nu har jag utbildat mig till specialpedagog och jag kommer att fortsätta med det 
(ur enkät, individ 4, kohort 93). 

Viktigt verkar vara känslan av att fortsatt kunna bidra till att skolan utvecklas. 

Tror visst att jag är kvar i yrket om tio år men det är viktigt att jag får fortsätta utvecklas 
i mitt yrke. Därför är jag glad att jag nu får gå handledarutbildning nu i 
specialpedagogik för lärande och nästa år kommer jag att vara handledare i Läslyftet. 
Det är inspirerande för mig att hålla i detta lyft och se utvecklingen hos mig själv, då 
vidareutvecklas jag själv och därmed skolan (ur enkät, individ 52, kohort 93). 

Att få en tillfällig paus, att få möjlighet att vidareutbilda sig och att få tillfälle att (återigen?) känna 
att man på olika sätt bidrar till verksamhetsutveckling verkar alltså, med utgångspunkt i våra data, 
vara verksamma medel för att få den som är tveksam till att fortsätta sin lärarbana att överge denna 
tveksamhet. 

Vad får lärarna att tveka … 
Närmare hälften av de erfarna lärare som två år tidigare skrivit att de troligen kommer att vara kvar 
upplever att de även nu delvis eller ibland känner sig tveksamma till att fortsätta som lärare. Här 
anges två typer av skäl, dels känslan av att det skulle vara svårt att hitta ett annat arbete som 
motsvarar lärararbetet: 
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Ibland får jag fortfarande den känslan. Men det är svårt att hitta ett annat arbete där 
man får så många intryck och spännande utmaningar! (ur enkät, individ 77, kohort 
93). 

Nej, jag blir kvar. Vet inte vad annars jag skulle göra (ur enkät, individ 61, kohort 93). 

Men här kan vi också se att det är tuffa arbetsvillkor som gör att man är tveksam till sin framtid i 
läraryrket: 

Dålig löneutveckling, trots vidareutbildningar, mycket ansvar i nuvarande tjänst (ur 
enkät, individ 7, kohort 93). 

Den orimligt höga arbetsbelastningen, högre krav på måluppfyllelse, sämre resurser, 
högre elevantal i klasserna, sjukskrivna kollegor och ökad stress (ur enkät, individ 50, 
kohort 93). 

Endast tre av de 20 som 2016 svarade att de troligen  skulle stanna kvar i yrket har verkligen lämnat 
(en som blivit skolledare) eller svarar två år senare ett tydlig ”ja” på frågan om de fortsatt känner det 
så (två individer). I det ena fallet handlar det om ”lönen” i det andra har tveksamheten utmynnat i 
en sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom.  

Jämfört med utsagorna 2016 ser utfallet vad gäller faktiska avhopp betydligt mer positivt ut (ur lärar-
bristperspektiv) än vad utsagorna signalerade även i generation X. Men de negativa utsagorna kan 
för den skull inte nonchaleras. De åtta som två år tidigare menar att de troligen inte kommer att 
fortsätta som lärare i tio år till är mera bestämda i sin uppfattning. Samtliga håller två år senare fast 
vid sin ståndpunkt. Ingen av dem har emellertid ”gjort slag i saken” och lämnat yrket. Här är argu-
menten tydligt kopplade till arbetsvillkoren, som beskrivs som ”hopplösa”. På frågan om vad som 
skulle kunna få dem att ändra uppfattning beskrivs möjligheter till vidareutbildning, sundare löne-
utveckling och minskad arbetsbelastning. En av dem sammanfattar argumenten och ger också sitt 
förslag på en personlig utväg ur situationen, där glädjen i att vara lärare möjligen kan räddas: 

En mindre splittrad arbetssituation, förskrivningsrätt för att ge elever med behov det stöd de behö-
ver, strukturerad och kontinuerlig fortbildning, tydligt pedagogisk ledarskap hos rektor och en 
rimlig arbetsbörda för densamme. Jag har i dagsläget inget tänkbart alternativ till läraryrket, men 
funderar på vad jag skulle kunna göra för att förändra min situation. Har därför sökt och fått ny 
lärartjänst inför höstterminen i en annan kommun för att se om en nystart ger positiv förändring. 
Jag har många yrkesverksamma år kvar och vill inte att jobbet ska knäcka mig eller att jag ska ut-
vecklas till en lärare som inte längre tycker om sitt jobb. Då är det nödvändigt att sluta. Det gnager i 
mig (ur enkät, individ 60, kohort 93). 

Vad skulle kunna få de som slutat att återvända? 
Hur känner de som lämnat yrket? 2016 menar endast två av de före detta lärarna i generation X (N= 
23) att finns en möjlighet att de skulle komma tillbaka (ingen av dem gör det under de två åren) 
medan resten menar att det inte är särskilt troligt att de kommer att återvända. Två år senare visar 
det sig emellertid att två av dem faktiskt återvänt!  

Jag har alltid haft dörren lite på glänt mot skolan. För två år sedan bestämde jag mig 
för att byta jobb och funderade mycket kring åt vilket håll jag skulle söka mig. Ju mer 
jag funderade desto mer landade jag i tanken att det är nu eller aldrig. Om jag inte 
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testar att gå tillbaka till skolan nu, kommer jag aldrig att göra det. Jag funderade länge 
på vad typ av tjänst jag kunde tänka mig. Jag ville ha någon typ av resurstjänst. (…) 
jag fick snabbt svar och blev erbjuden en tjänst som var som klippt och skuren för 
mig! (…) Jag går idag till jobbet med ett leende på läpparna varje dag (ur enkät, individ 
58, kohort 93). 

Har svårt att tro att jag nånsin uttryckt det, men jag älskar att undervisa trots att 
skolledarrollen också lockar. Känns som att steget är ganska nära ändå… (ur enkät, 
individ 74, kohort 93). 

Som tidigare nämnts signalerar flera av de som lämnat läraryrket att de på flera sätt fortfarande 
”känner sig som lärare”, särskilt gäller det dem som fortsatt som ledare för olika typer av utbild-
ningsverksamheter. 

Egentligen är det väl så, att en gång lärare - alltid lärare. Jag har ju fortsatt inom bran-
schen. Det finns mycket i en lärares vardag som jag aldrig skulle gå med på. Det 
handlar om barn i behov av extra anpassning eller stöd, där dagens lärare står helt 
ensamma och kämpar (ur enkät, Rektor Komvux). 

Jag saknar läraryrket ibland och nu känner jag att man skall nog ”aldrig säja aldrig” 
(ur enkät, Jobbar inom utbildningsförvaltning). 

Jag känner att det är mer troligt nu än tidigare att återvända till skolans värld. Jag har 
några yrkesverksamma år kvar och det kanske blir så att jag gör några avslutande år i 
skolan. Vi får se. Det jag saknar i min nuvarande roll är ju att följa elevernas utveckling 
och framsteg (ur enkät, Arbetar på Science Center). 

Men vad skulle vara avgörande för att locka dem tillbaka? Följande citat är representativt för i stort 
sett samtliga: 

Ett nytt arbetstidsavtal, en bra arbetsmiljö med lockande uppdrag och en bra lön (ur 
enkät, individ 32, kohort 93). 

DISKUSSION 
Studiens jämförelser mellan två lärargenerationers kvarstannande och förväntningar på yrket i ljuset 
av longitudinella data har en del att säga till den pågående diskussionen om lärarbrist, läraravhopp 
och (åter)rekrytering av lärare. För det första ser det ut som att de studerade lärargenerationerna 
inte skiljer sig i någon avgörande grad när det gäller kvarstannande de första fem åren efter examen, 
för det andra ser vi att deras förväntanshorisonter inte skiljer sig nämnvärt åt. Majoriteten av lärarna 
i båda kohorterna ser övervägande positivt på en framtida lärarbana! För det andra verkar föresatser 
om att lämna yrket inte realiseras i samma utsträckning som de uttalas. Trots förutsägelser om fram-
tida avhopp stannar de flesta kvar i yrket. Över tid ser vi även att de som slutar i yrket blir kvar i 
skolvärlden. Med andra ord kan verkningsgraden av lärarutbildningen i ett samhällsperspektiv ses 
som förhållandevis god, vilket också ger anledning för nationell forskning inom området att förhålla 
sig kritiskt till resultat från internationella studier som varnar för en stor mängd avhopp från lärar-
yrket (se t.ex. Ingersoll, 2003; Cooper & Alvarado, 2006). 
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Överensstämmelsen mellan de olika lärargenerationernas svar ger dels anledning till att ifrågasätta 
huruvida tidigare forskningsresultat om skillnader mellan olika generationers attityder till arbete har 
överbetonats. (se t.ex. Stone-Johnsson, 2009; Rinke, 2013), dels förhoppning om att den nya gene-
rationen inte kommer att hoppa av yrket i större utsträckning än vad tidigare generationer gjort. 
Särskilt inte med tanke på att bristen på lärare de närmaste decennierna kommer att vara stor samt 
att detta faktum, med nödvändighet, leder till att villkoren och lönen måste förbättras. Utifrån stu-
diens resultat kan man dra slutsatsen att en översyn av arbetstiden samt ett mer systematiskt inslag 
av pauser i yrket skulle kunna gynna lärares kvarstannande i yrket. Ett nytt arbetstidsavtal och för-
bättrad arbetsmiljö verkar också vara det som skulle kunna locka tillbaka dem som lämnat yrket. 

Studien visar att prospektiva undersökningar om hur lärare ser på sin framtid i yrket visserligen har 
något viktigt att säga om hur lärare upplever sin arbetssituation (något som naturligtvis bör beaktas!) 
men troligen inte kan ge valid information om avsikternas framtida realisering. Bara för att en 
undersökning visar att många lärare överväger att sluta i yrket (Skolvärlden, 2018) behöver inte det 
innebära att detta också blir utfallet på längre sikt. Sådana prospektiva studier behöver kompletteras 
med longitudinella data så att uttalanden om en framtid i yrket kan ställas mot lärarnas faktiska 
karriärbanor. Bilden av skolan behöver inte alltid målas med den svarta penseln.  Resultat från fram-
tida studier om lärares uppfattningar om och rörelser i yrket behöver också diskuteras i ett bredare 
och jämförande perspektiv. Till exempel är det först om vi kan konstatera att data skiljer sig väsent-
ligt från andra jämförbara yrkesgrupper som vi kan uttala oss om huruvida uttalanden om att ”lärare 
flyr” yrket (Aftonbladet, 2019) eller att lärare skulle betraktas som ”onormalt” benägna att byta kar-
riär kan anses spegla faktiska förhållanden. Kanske de ingår i en bredare och mer generell diskurs 
kring relationen till arbete? Föreliggande resultat kan till exempel jämföras med studier om hur sjuk-
sköterskor i Sverige ser på sin framtida karriärbana (Vårdfokus, 2019). Där uppger 20 % av 
sjuksköterskorna, fem år efter examen, att de överväger att lämna yrket. Tio år senare är emellertid 
95 % av samtliga kvar i hälso- och sjukvården. 

TILLKÄNNAGIVANDEN 

Studien ”Vägskäl II” har möjliggjorts tack vare medel från Vetenskapsrådet (Dnr 2015-01390). 
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Lärarstudenters utsagor om 
kvalitetsaspekter i handledning under 
den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen 

Helena Anderström, Lena Manderstedt, Johan Bäcklund & 
Rebecka Florin Sädbom 

ABSTRA CT  

Student teachers consider teacher training as an important part of teacher education. Despite this, 
students’ explicit descriptions of quality in mentoring have not been paid much attention in the 
Swedish context. This study aims to contribute with knowledge of student teachers’ expressions of 
quality in mentoring during the teacher training program. Two focus group interviews and seven 
individual interviews were conducted with student teachers specializing in teaching grades F–3 and 
4–6, in teacher training schools that participated in the trial activities in Sweden. Their statements 
have been analysed based on the theory of social representations. The result shows that three social 
representations appear: Qualitative mentoring is characterized by a) student’s professional 
development, b) collegial cooperation, and c) trust. These social representations influence students’ 
expectations of mentoring and its design. Although the students want to be seen as colleagues, they 
expect mentors to decide when, where and how mentoring should be carried out, and to have a 
distinct feeling to use the right type of mentoring at the right time. The mixed professional roles, 
which is highlighted by the students but seem to be implicit, calls for different forms of mentoring 
strategies that need to be explicit for both the mentor and the student. 

Keywords: Student teachers, Elementary school, Quality in mentoring, Teacher training, Social 
representations 
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INLEDNING 
Lärarutbildningens uppdrag är att utbilda lärarstudenter och bidra med kunskaper och utvecklandet 
av relevanta förmågor, såsom allmändidaktiska, ämnesdidaktiska och ämnesteoretiska, för att de ska 
lyckas i sin yrkespraktik.1 Som en del av utbildningen ingår den verksamhetsförlagda delen (VFU) i 
vilken lärarstudenter medverkar i skolverksamhet där redan yrkesverksamma lärare ger dem hand-
ledning. Denna artikel riktar, av flera skäl, fokus mot VFU som arena för utvecklandet av studenters 
professionskunskap. För det första visar tidigare forskning att erfarenheter från VFU är högt värde-
rade av lärarstudenterna eftersom VFU på ett konkret sätt förbereder dem för den blivande 
yrkesrollen (Glenn, 2006; Eriksson, 2009; Nordänger & Lindqvist, 2012). För det andra beskriver 
lärarstudenter att den verksamhetsförlagda delen kan hjälpa dem att utvecklas i sin yrkesroll genom 
att de får delta i en pågående praktik där de till exempel får utveckla förmåga att hantera konflikter 
och disciplinsvårigheter i klassrummet, utveckla sitt ledarskap samt utveckla förmågan att undervisa 
(Smith & Levi-Ari, 2005; Zach, Harari & Harari, 2012). Den högskoleförlagda delen av utbildningen 
ger, enligt studenterna, inte samma möjligheter att utveckla dessa kunskaper och förmågor (Smith 
& Levi-Ari, 2005), även om högskoleförlagda studier ofta har inslag av tillämpningsövningar i syfte 
att utveckla ämnesdidaktisk kompetens samt praktiknära perspektiv och teorier (Manderstedt, 
2013). För det tredje visar forskning att studenters delaktighet under VFU påverkar deras yrkesiden-
titet (Smagorinsky, Cook, Moore, Jackson & Fry, 2004; Izadinia, 2016) samt tycks ha positiv 
påverkan på deras tilltro till förmågan att utöva sitt yrke (Zach, Harari & Harari, 2012).  

Dessa förtjänster med VFU kräver dock adekvat handledning. Handledaren och handledningen 
måste fungera väl för att studenten ska lära och utvecklas i sin yrkesroll (Lawson, Çakmak, Gündüz 
& Busher, 2015). Det förutsätter att förtroende upprättas mellan handledaren och lärarstudenten 
(Nevins Stanlius & Russell, 2000), att det skapas en öppen (se exempelvis Hudson, 2005) och genuin 
(Sheridan & Young, 2017) kommunikation mellan handledare och lärarstudent och att handledaren 
ger ändamålsenlig feedback (Beck & Kosnik, 2002; Sheridan & Young, 2017). Dessa kriterier kräver 
inte sällan att de kunskaper och förmågor studenterna har förvärvat under högskoleförlagda studier 
adresseras. Dimenäs, Gustafsson och Mitiche (2016) argumenterar för att handledning kan över-
brygga skillnaderna mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier. 

Samtidigt visar forskning att handledning är komplex och att denna komplexitet kan leda till att 
handledningen inte når sitt syfte. Slick (1997) talar till exempel om den komplexa roll handledaren 
har, som stödjare, utvecklare och bedömare. Hudson och Hudson (2018) och Bradbury och Koballa 
(2008) beskriver att spänningar kan uppstå mellan handledare och student under handledningen. 
Spänningar kan, enligt dem, exempelvis uppstå när handledare och student inte delar samma upp-
fattningar om handledarskap eller undervisning (Bradbury & Koballa, 2008). Detta visar behovet av 
att inkludera även studenter i studier om handledarskap. Izadinia (2016) betonar också vikten av att 
studera både handledares och lärarstudenters förståelse av handledning.  

De ovan nämnda studierna har dock mestadels fokuserat enskilda aspekter av adekvat handledning, 
exempelvis öppen kommunikation, bedömning eller feedback och de har i dessa utgått från kvali-
teter som visat sig i tidigare forskning om vad som ska räknas som kvalitet i handledning eller hur 
lärande sker genom handledning. Även Niklasson (2015) pekar på behovet av att diskutera kvali-
tetsindikatorer ur olika intressenters perspektiv inom ramen för VFU och övningsskola. Frågor som 
relaterar kvalitetsaspekter, VFU och handledningspraktik har således diskuterats, men i den nation-
ella kontexten inte primärt genom ett studentperspektiv. Det visar i sin tur behovet av kvalitativa 
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studier och en kunskapsdiskussion om vad kvalitet i handledning, ur ett studentperspektiv, under 
VFU skulle kunna innebära. Denna studie låter studenterna formulera sig fritt utifrån deras egna 
perspektiv på kvalitet i handledning. 

Nationell forskning har inte, i någon större omfattning, bidragit med kunskap om studenters be-
skrivningar av kvalitet i handledning. Flera studier visar tvärtom att handledning ofta sker utifrån 
handledarens intuition eller egen erfarenhet av att vara lärarstudent och/eller lärare (Öberg & 
Tuleus, 2008; Hegender, 2010). Handledningspraktiken definieras således ofta genom ett fokus på 
handledaren, vilket på nordiskt håll avspeglas i en mängd böcker om handledning och handledar-
skap (Kroksmark & Åberg, 2007; Aspfors & Hansén, 2011; Løw, 2013; Emsheimer & Göhl, 2014). 
Både internationell och nationell forskning framhåller dock att undervisning i högre utbildning bör 
ta sin utgångspunkt hos den som ska lära, det vill säga studenten (Marton & Booth, 1997; Hennissen, 
Crasborn, Brouwer, Korthagen & Bergen, 2011; Mena, García, Clarke & Barkatsas, 2015).   

Syftet med föreliggande studie är därför att bidra med kunskap om vad lärarstudenter beskriver som 
kvalitet med avseende på professionsrelaterade aspekter i handledningspraktik inom ramen för den 
verksamhetsförlagda utbildningen. De professionsrelaterade aspekterna kopplas till syfte och mål 
med VFU, men relateras inte snävt till lärandemål för en enskild kurs. Handledningspraktik ska i 
det följande förstås som de samtal och relationella aspekter av handledning som studenten erfar 
under VFU. Studenterna svarar under datainsamlingen på öppna frågor om hur de uppfattar kvalitet 
ifråga om handledning och handledningssamtal.2 Fokus ligger således på former för och innehåll i 
de samtal som förs mellan student och handledare, samt de förväntningar på handledarskap som 
framträder i studenternas yttranden. Med detta sagt är avsikten att få kunskap om vad studenter 
uppfattar som kvalitetsaspekter i handledningspraktik och närmare bestämt om a) kvalitet i hand-
ledningssamtal och b) kvalitet i handledarskap.  

STUDIENS KONTEXT 
Denna studie ramas in av att den har genomförts på skolor som deltagit i försöksverksamhet (åren 
2014–2019) för övningsskolor. Syftet med denna försöksverksamhet var att öka kvaliteten på VFU, 
och då också kvaliteten i handledning. För ökad kvalitet skulle en övningsskola präglas av hög kon-
centration av studenter per enhet, vilket förväntades ge ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte 
mellan handledare och studenter, vilket i sin tur rimligen skulle leda till ökad kvalitet. De utvalda 
handledarna skulle ha relevant utbildning, med avseende på både grundutbildning och handledar-
utbildning. Vidare skulle dessa handledare vara välutbildade, särskilt skickliga lärare, med hög 
kompetens i yrket (SFS, 2014:2). Genom att utföra studien vid dessa skolor kan man anta att aspekter 
av handledning är under utveckling och att det lett till att studenter får en bred bild av handledning-
ens möjliga utformning och då också bildar sig en uppfattning om kvalitet i handledning. Studien är 
en delstudie i ett större forskningsprojekt om kvalitetsaspekter av handledning under verksamhets-
förlagd utbildning (Florin Sädbom, Bäcklund, Anderström & Manderstedt, 2019; Manderstedt, 
Florin Sädbom, Anderström & Bäcklund, inskickad efter granskning; Bäcklund, Florin Sädbom, 
Manderstedt & Anderström, inskickad).   
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PERSPEKTIV PÅ HANDLEDNING  
Forskningsfältet som berör handledning omfattas av flertalet teorier och modeller vilka vilar på an-
taganden om lärande och former för lärande, och i förlängningen om den lärande och lärprocessen. 
Løw (2013) delar in dessa modeller, teorier och traditioner om handledning i tre övergripande per-
spektiv, som senare kommer att diskuteras i relation till resultaten.  

Det första perspektivet, handlingsorienterad handledning, kan beskrivas med lärandemetaforen 
“lärande genom handling” (Løw, 2013, s. 19. Se även Hultman, Schoultz, Wedin, Lindqvist, 
Nordänger & Hegender, 2012). Perspektivet understryker att lärandet till en yrkesprofession sker 
genom att den lärande deltar i en yrkesgemenskap. Genom deltagande gestaltas den kunskap som 
finns inbyggd i en praktik (jfr Lave & Wenger, 2005). Kunskap kommuniceras genom handling 
(Gustavsson, 2008).  

Det andra perspektivet, reflekterande handledning kan beskrivas med lärandemetaforen “lärande ge-
nom samtal och reflektion” (Løw, 2013, s. 19). Handledningens primära syfte är att ge studenten 
möjlighet att reflektera på ett fördjupat sätt om de egna handlingarna och den yrkesteori som ligger 
till grund för dessa (Lauvås & Handal, 2006). Fokus ligger på lärarstudenternas tänkande om sina 
handlingar, vilket vilar på antaganden om att kunskap är något som konstrueras av studenten, då 
handledarens kunskaper och erfarenheter inte kan övertas (Lauvås & Handal, 2006. Se även Lucas, 
2001). Det får till följd att studenten, snarare än handledaren, är huvudperson (Løw, 2013), men det 
förutsätter öppen kommunikation mellan handledare och lärarstudent. Den öppna kommunikat-
ionens betydelse har tidigare betonats av studenter (Nevins Stanulis & Russel, 2000).  

Det tredje perspektivet, samskapande handledning kan beskrivas med lärandemetaforen ”lärande 
genom dialog, reflektion och berättelse” (Løw, 2013, s. 19). Det samskapande perspektivet strävar 
efter en syntes av tänkande, handledning och dialog – det sistnämnda i syfte att formulera skillnader 
och hantera dessa i den dagliga verksamheten. Den samskapande processen kännetecknas av en 
ständig utväxling av tankar, känslor, berättelser, synpunkter, förståelser och förklaringar och i en 
sådan korsbefruktning skapas nya meningar, nya berättelser, förståelser, förklaringar och handlings-
mönster. Att samtala är att samtänka (Løw, 2013). Tanken om jämbördighet och kollegialitet inom 
ramen för handledning är inte ny. Flera forskare har pekat på att studenterna önskar betraktas som 
bärare av viktig kunskap (Flavian & Krass, 2015; Sheridan & Young, 2017). En del forskare föreslår 
till och med att det huvudsakliga lärandet under VFU ska ske genom “peer dialogues” och att hand-
ledare enbart ska konsulteras om deras expertis är nödvändig (Knezic, Meijer, Toom, Leijen, Mena 
& Hasu, 2019).   

TEORETISKT RAMVERK  
Studiens teoretiska utgångspunkt är att människor, genom interaktion och dialog i sociala och kul-
turella sammanhang konstruerar kunskap om sin omvärld (Moscovici, 2000), där lärarstudenters 
handledning kan förstås som en socialt konstruerad praktik, som är påverkad av historisk kontext, 
skolans kontext och struktur, handledarens och studentens respektive personlighet och emotionella 
beslut (Lucas, 2001). Dessa epistemologiska och ontologiska utgångspunkter korrelerar med studi-
ens teoretiska perspektiv, teorin om sociala representationer. Utgångspunkten i denna teori är att 
människor behöver förstå och agera i sin omvärld och för att göra detta skapar de, i sociala samman-
hang, representationer av världen. Dessa representationer är sociala i den mening att de skapas och 
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delas genom interaktion och dialog i sociala och kulturella kontexter (Moscovici, 2000) och fyller 
funktionen av att bidra till en social ordning (Chaib & Orfali, 1995). Sociala representationer kan 
således beskrivas som ”en socialt utvecklad och delad kunskapsform som har ett praktiskt syfte och 
som påverkar den verklighetsbild en viss grupp konstruerar” (Jodelet, 1995, s. 32), vilket betyder att 
denna studie avser bidra med kunskap om de socialt delade perspektiv på kvalitet i handledning som 
studenterna ger uttryck för.  

METODOLOGISKA OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Sociala representationer uppstår, som nämnts, när människor deltar i en gemenskap och tillsam-
mans skapar föreställningar om sin omvärld (Moscovici, 2000). De deltagande studenterna, 
mestadels i åldrarna 20 och 30 år, går grundlärarutbildningen i två undervisningsgrupper (F – 3 och 
4 – 6), de genomförde sin tredje VFU-period av fyra möjliga under samma femveckorsperiod och 
en del av studenterna dessutom vid en och samma enhet. Vår utgångspunkt är att studenterna har 
stor erfarenhet av VFU och av vad de betraktar som kvalitetsaspekter under VFU, att de samtalat 
om sin VFU (före, under och efter VFU) samt tagit stöd av varandra under VFU-perioden. I dessa 
samtal och interaktioner skapas sociala representationer. För att undersöka och skapa kunskap om 
de sociala representationer som lärarstudenter utvecklat om kvalitet i handledning genomfördes 
både enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer.   

Inledningsvis tillfrågades lärarstudenten om att delta i studien och om de gav sitt samtycke tillfråga-
des också handledaren (för empiri till en annan studie). Tillvägagångssättet motiveras av att 
studenten kan vara den part som är mest utsatt för negativ påverkan med anledning av deltagande, 
det vill säga att vederbörande kan känna press att delta om handledaren tackat ja först. Totalt blev 
det sju studenter med sina respektive handledare som gav sina samtycken att delta. 14 enskilda se-
mistrukturerade intervjuer, varav sju med handledarna och sju med lärarstudenterna genomfördes. 
I denna studie används enbart studenternas utsagor. Det fanns dock ett antal studenter som hade 
gett sitt samtycke men vars handledare avböjt medverkan (drygt hälften av de tillfrågade handle-
darna) varför studenterna erbjöds att delta i semi-strukturerade fokusgruppsintervjuer med samma 
frågeområden som ställts i de enskilda intervjuerna. Det blev två fokusgrupper med fem, respektive 
sex deltagare. Totalt spelades nära åtta timmars intervjudata in för analys.3 

I studien har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017) styrt såväl design som materialinsamling. Av-
sikten var att skapa en tillitsfull situation och minimera risken för att studenten och handledaren 
skulle känna sig obekväma vilket också innebar att endast en forskare deltog vid varje datainsam-
lingstillfälle. Forskargruppen gick sedan igenom empirin (observatörstriangulering) och analyserade 
den (teoritriangulering). I resultatredovisningen har transparens genom direktcitat underbyggt re-
sultaten. Resultatens validitet behöver dock diskuteras. De resultat som skrivits fram i denna studie 
skulle möjligtvis kunna skilja sig åt från dem man kunnat få om studien genomförts utanför en öv-
ningsskola. Skälet till det är att handledare i övningsskolor, i högre grad än i andra skolor, har 
handledarutbildning och är utvalda för att de är särskilt yrkesskickliga samt arbetar nära andra hand-
ledarkollegor. Respondenterna i denna studie har dock varierande handledarbakgrund och kan 
således sägas vara tämligen representativa. 
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ANALYS AV DATA 
Ett syfte med studier av sociala representationer är att undersöka dess strukturerade innehåll, det 
vill säga att blottlägga de element som bygger upp de socialt delade representationerna. Två typer av 
element, primära och sekundära, utgör den sociala representationen. De primära elementen ger den 
sociala representationen dess mening (essens) och organiserar de sekundära elementen, medan de 
sekundära elementen har funktionen att konkretisera de primära elementen, det vill säga beskriva 
hur de kommer till uttryck i handling (Lahou & Abric, 2011). För att mejsla fram de sociala repre-
sentationerna har lärarstudenternas utsagor analyserats i flera steg med hjälp av analysverktygen 
primära och sekundära element. Först transkriberades och lästes intervjumaterialet noga. I ett andra 
steg kodades de utsagor i materialet som relaterade till studiens frågeställningar, det vill säga vad 
som kännetecknar kvalitet i handledningssamtal respektive kvalitet i handledarskap. De kodade ut-
sagorna analyserades sedan med utgångspunkt i analysredskapen primära och sekundära element 
(se tabell nedan) och ur dessa kodningar framträdde tre sociala representationer om kvalitet i hand-
ledning.  

Tabell 1: Exemplifiering av tolkningsprocessens olika delar (fritt efter Anderström, 2017; Bergmo Prvulovic, 2015) 

Social  
representation 

Primära  
element 

Sekundära  
element 

Kodning av 
yttrande Yttrande 

Kvalitet i 
handledning 
kännetecknas av 
professions-
utveckling 

Handlednings- 
samtal med 
studenten i fokus 

Studentens  
reflektions-
förmåga i centrum 

Reflektion  
leder till 
utveckling och 
lärande och bör 
vara en del av 
handledningen 

Något som får en 
att reflektera 
kanske. Kunna 
göra annorlunda 
nästa gång, alltså 
det handlar om att 
lära sig av det. 

RESULTAT 
I analysen av lärarstudenternas samtal om kvalitet i handledning framträder tre sociala representat-
ioner: kvalitet i handledning kännetecknas av professionsutveckling, kvalitet i handledning 
kännetecknas av kollegialt samarbete samt kvalitet i handledning kännetecknas av förtroende. De 
kommer nedan presenteras utifrån de primära och sekundära element som bygger upp dem. I den 
löpande texten är de primära och sekundära elementen kursiverade. 

Kvalitet i handledning kännetecknas av studentens 
professionsutveckling 
I den första sociala representationen, kvalitet i handledning kännetecknas av professionsutveckling, 
återfinns beskrivningar om kvalitetsaspekter gällande studentens professionsutveckling. Sådana 
beskrivningar återkommer i samtliga intervjuer och representationen tycks således genomsyra 
genom hela materialet. Nedan beskrivs, i tabellform, de primära och sekundära element som bygger 
upp den första sociala representationen. Tabellen följs av en kartläggning och analys av elementen.  
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Tabell 2: Tabellen beskriver de element som bygger upp den sociala representationen kvalitet i handledning kännetecknas 
av professionsutveckling 

Social representation Primära element Sekundära element 

Kvalitet i handledning 
kännetecknas av 
professionsutveckling 

Handledningssamtal med 
studenten i fokus 

Studentens praktiska förmågor i fokus 

Studenters egna frågor i fokus 

Studentens reflektionsförmåga i fokus 

Handledningssamtal med tydlig 
struktur och genomtänkt innehåll 

Planerat och genomtänkt innehåll 

Tydligt strukturerat 

Kontinuerligt och schemalagt 

Ad hoc - samtal 

Den kunniga handledaren 

Kunskap om lärarutbildning 

Ämnesteoretisk kunskap 

Erfarenhetsbaserad kunskap 

Yrkesspråk 

Reflektionsförmåga 

Den handledande handledaren 

Individualiserar handledning 

Ställer utvecklande frågor 

Tillhandahåller konstruktiv feedback 

Organiserar handledningssamtal 

 

Representationen bärs upp av fyra primära element, varav det första primära elementet har 
benämnts handledningssamtal med studenten i fokus. De sekundära element som bygger upp denna 
betonar att olika aspekter av students förmågor och frågor ska utgöra innehåll i handlednings-
samtalet. Det innebär för det första att handledning ska innehålla samtal som lyfter studentens 
praktiska förmågor, det vill säga de kunskaper studenten visar i praktisk handling i verksamheten. 
Det framträder i studenternas beskrivningar att de önskar få tala om sitt praktiska arbete, till exempel 
om den egna undervisningen, sitt ledarskap, sin förmåga att hantera konflikter mellan elever eller i 
kollegiet samt bemötande i eventuella föräldrakontakter. Lärarstudenterna understryker därför att 
deras egna frågor och funderingar ska vara centrala i handledningssamtalen. Det leder, enligt stu-
denterna, till utveckling. 

Samtidigt beskriver lärarstudenterna också att handledningssamtal bör ge utrymmer att utveckla 
förmågan att reflektera kring de erfarenheter som de erhållit under sin VFU.  Denna förmåga till 
reflektion ska leda till att studenten utvecklas genom att kunna problematisera yrkesrollen, se utma-
ningar ur fler perspektiv och resonera om möjliga handlingsalternativ. David talar om sin 
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föreställning om vad som kännetecknar kvalitet i handledningssamtal: ”Något som får en att reflek-
tera kanske. Kunna göra annorlunda nästa gång, alltså det handlar om att lära sig utav det” (Enskild 
intervju 4–6). David kopplar alltså samman reflektion och utveckling. 

I det andra primära elementet, handledningssamtal med tydlig struktur och innehåll, lyfts aspekter 
av hur ett samtal bör organiseras för att studenten ska utvecklas. Att utformningen av samtalen är 
viktiga och att det finns ett förberett och genomtänkt innehåll är återkommande i samtalen. Beatrice 
representerar många studenter när hon beskriver att hon önskar en lathund för handledningssamtal 
efter exempelvis en genomförd lektion. Hon säger:  

Jag skulle nog vilja ha, att få lite mer nyans på samtalen. Speciellt då när man har hållit 
i en lektion. Att det kanske finns nån sorts lathund. Det här var din inledning, det har 
var din genomgång, det här var ditt arbetsblad eller din uppgift som de skulle jobba 
med, det här var din typ avslutning och så här fångade du upp dom (Beatrice, 
Fokusgrupp F–3). 

Det bör alltså finnas ett givet fokus i samtalet; ett tydligt Vad? (innehåll) enligt lärarstudenterna. 
Samtidigt efterfrågar de också ett Hur? (genomförande) i termer av en mall. Det finns en önskan om 
tydlig struktur för handledningssamtalen som båda parter, handledare och studenter, kan förbereda 
sig inför. Vidare efterfrågas ett När? i termer av att handledningstillfällen är schemalagda och att de 
sker kontinuerligt. Det möjliggör för lärarstudenterna att förbereda och planera sina frågor, vilket 
ger samtalet ett tydligt fokus. Vidare möjliggörs att handledningssamtalen verkligen blir av och ges 
utrymme under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Anna exemplifierar vikten av att 
samtalet schemaläggs och att tid avsätts för detta:  

Sen är det ju viktigt att de förstår att tiden är viktig, så att de avsätter tid, det behöver 
ju inte vara varje måndag, en timme, men att de markerar för kollegor och elever 
också, nu är vi upptagna, nu ska vi prata om det här. För ibland kan man ju bli, 
åsidosatt, kanske. För att andra kommer emellan (Anders, Fokusgrupp 4–6).  

Det är, enligt lärarstudenterna, handledaren som bör vara ansvarig för att på ett bra sätt organisera 
handledningssamtal både med fokus på innehåll och form. Ytterligare en kvalitetsaspekt som lärar-
studenterna lyfter är så kallade ad hoc-samtal, det vill säga handledningssamtal som sker i stunden, 
i relation till det som sker i undervisningspraktiken. Det ger studenten svar på frågor som väckts 
direkt i anslutning till verksamheten, vilket medger att frågorna blir aktuella. Detta betyder således 
att lärarstudenterna önskar två typer av handledningssamtal: kontinuerliga, strukturerade och pla-
nerade handledningssamtal samt handledningssamtal som sker i stunden, gärna i anslutning till 
avslutade lektioner.  

I det tredje primära elementet, den kunniga handledaren, poängteras att handledaren besitter teore-
tisk och praktisk kunskap om lärares professionella kompetens och skolans praktik för att de ska 
kunna stödja studenternas utveckling. Kunskaper om professionell kompetens kan förstås på olika 
sätt, exempelvis som en förmåga att urskilja vari det professionella består. I det här fallet handlar det 
om att handledaren dels själv behöver vara professionell i förhållningssätt och yrkesutövning, dels i 
att handleda studenten mot en yrkesprofession i enlighet med de krav som ställs i högskoleförord-
ningen och, mer lokalt, i kursplanen. Det betyder att handledaren för det första behöver ha kunskap 
om den nuvarande lärarutbildningen och den kunskap som studenten tillägnat sig tidigare under sin 
utbildning, vilket också innebär en uppdaterad ämnesteoretisk kunskap. Vidare lyfts betydelsen av 
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att handledaren har en bred erfarenhetsbaserad kunskap som utvecklats genom arbete i skolverk-
samhet, som i följande exempel:  

Men man ska absolut inte förringa den som har jobbat och sett många olika 
klasskonstellationer, och mött så många typer av elever. En erfarenhet som hon kan 
föra vidare. Det är också god kvalitet på handledare (Hanna, Enskild intervju F–3).  

Handledaren har, enligt Hanna, kunskaper som kan föras vidare. Hon positionerar därmed handle-
daren som kunskapsbärare. Ytterligare en förväntning är att den kunniga handledaren har god 
förmåga att reflektera över sitt yrke och har ett välutvecklat yrkesspråk som möjliggör att handleda-
ren kan kommunicera dessa reflektioner med studenten.  

I det fjärde och sista primära elementet, den handledande handledaren, understryks vikten av att 
handledaren har förmåga att handleda studenten, genom att kunna individualisera handledning med 
fokus på vad studenten kan och vad som behöver utvecklas. Angelica och Andreas beskriver detta 
som en tillgång hos handledaren:  

Det är väldigt viktigt med lyhördhet och [att handledaren] känner in [...] vilken nivå, 
eller vilken typ av frågor eller vad det är studenten har för bagage med sig in, liksom, 
vad utgångspunkten är (Angelica, Fokusgrupp 4–6).  [---] Mm, de gav sådana frågor 
att man själv kom på att det här måste jag förbättra, det här kan jag göra annorlunda 
(Andreas, Fokusgrupp 4–6). 

Förmågan att identifiera relevanta utvecklingsområden hos den enskilda studenten är alltså viktig. 
Vidare är det viktigt att handledaren har en förmåga att ställa utvecklande frågor som leder till att 
studenten får reflektera och själv ges möjlighet att resonera sig fram till nya sätt att tänka eller göra. 
Samtidigt ska handledaren också kunna ge konstruktiv feedback på studentens handlingar. Handle-
daren ska därför uppmärksamma studentens nuvarande styrkor. Frida säger:  

Kanske lite mer, vad man gör bra så att man ändå lägger till det extra, så att det inte 
blir: ”Ja, men jag gjorde det men jag fick ingen respons på det så jag vet inte om jag 
ska förkasta det eller ha det kvar” (Frida, Enskild intervju F–3). 

Det betyder att lärarstudenterna efterfrågar bekräftelse på när de gör ”rätt”, men de behöver även 
motiveringar till varför dessa handlingar eller kunskaper är viktiga och vad det är som gör att dessa 
är ”rätt”. Bianca ställer sig dylika frågor: “Varför är det bra? Är det för att det är lätt för eleverna att 
förstå eller för att man sa det på ett engagerande sätt? Så att man får lite mer kött på benen, så att 
man förstår varför det är bra” (Bianca, Fokusgrupp F–3). En del i professionsutvecklingen är således 
att få en förståelse för varför ett visst handlande är motiverat. Bonnie för nedan en diskussion om 
att handledaren måste våga ta upp det som studenten behöver tänka på för att hon ska kunna ut-
vecklas: 

Det sa jag till min handledare [...] jag vill att du vågar säga vad måste jag tänka på [...] 
Det är ju olika men just att säga liksom vad behöver jag öva på, alltså att våga säga det 
som inte är så bra. Att inte vara rädd för det, för det är ju då man utvecklas (Bonnie, 
Fokusgrupp F–3). 
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Bonnies önskemål innebär att handledaren behöver lyfta utvecklingsområden och tillhandahålla 
konstruktiv kritik som leder till utveckling. Det värderas högt av lärarstudenterna, som följaktligen 
önskar att handledaren ska ge framåtsyftande vägledning. 

Kvalitet i handledning kännetecknas av kollegialt samarbete 
Den andra sociala representationen har benämnts kvalitet i handledning kännetecknas av kollegialt 
samarbete och på samma sätt som i den första sociala representationen genomsyras flertalet 
intervjuer i den andra representationen av beskrivningar om relationen mellan handledare och stu-
dent. Nedan presenteras i tabellform de element som bygger upp den sociala representationen. 
Sedan följer en beskrivning och analys av representationen. 

Tabell 3: Tabellen beskriver de element som bygger upp den sociala representationen kvalitet i handledning kännetecknas 
av kollegialt samarbete. 

Sociala representation Primära element Sekundära element 

Kvalitet i handledning 
kännetecknas av 
kollegialt samarbete 

Handledningssamtal som  
kollegiala lärandesamtal 

Samarbetar 

Delar kunskap  

Lär tillsammans 

Den kollegiala handledaren 

Ser VFU som möjlighet för eget lärande 
och egen utveckling 

Vågar ta till sig ny kunskap och pröva 
nya strategier 

Ser studenten som en kunskapskälla 

 

I samtalen med lärarstudenterna framträder att kvalitet i handledningssamtal för dem innebär att 
handledningssamtalen kännetecknas av ett kollegialt samarbete. Det första primära elementet, hand-
ledningssamtal som kollegiala lärandesamtal, byggs upp av idéer om att handledningssamtal bör 
kännetecknas av kollegialt samarbete, där båda parter tillsammans resonerar sig fram till hur man 
kan göra och tänka om den praktiska verksamheten och sin yrkesroll. Nedan talar Bea om hur hon 
uppskattar när handledning kännetecknas av samarbete: 

Och jag tyckte det var väldigt bra handlett så att det inte bara blir på mig eller på dom 
utan att vi samarbetar och de sa att vi vill att det ska vara tre kollegor [...] att vi är tre 
kollegor som pratar tillsammans så att det blir ett samarbete (Bea, Fokusgrupp, F – 3) 

Det betyder att lärarstudenterna efterfrågar ett samtal där handledare och lärarstudent vill dela kun-
skap och lära tillsammans. En förutsättning för att detta ska ske är, enligt studenterna, att 
handledaren inte tror sig veta svaren på hur yrket ska praktiseras utan förhåller sig ödmjuk och 
öppen till deras kunskaper och erfarenheter. Daniela säger: 

Det är inte den här höga hästen som: ”nu kommer jag här och ska säga så här”, vilket 
hon har all rätt att göra, för hon har så mycket mer erfarenheter än jag, men hon gör 
inte det (Daniela, Enskild intervju, F–3). 
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Det handlar om att båda parter har viktigt kunskap att dela och framför allt om att handledaren inte 
automatiskt, genom sin erfarenhet har den ”rätta” kunskapen. Utsagor som pekar mot att kvalitet i 
handledningssamtal, för studenterna, handlar om ett ömsesidigt utbyte av kunskap genomsyrar som 
nämnts materialet. Studenten bör vilja dela med sig av aktuell kunskap från sin utbildning och sam-
tidigt vilja ta till sig handledarens erfarenhetsbaserade kunskap. Handledaren i sin tur bör visa 
intresse för den kunskap som studenten tillägnat sig under utbildning och också vara villig att dela 
med sig av kunskapen som denna tillägnat sig under sin tid som lärare. Kvalitet i handledningssamtal 
skulle kunna beskrivas som ett kollegialt samtal där handledare och student beskrivs som två jäm-
bördiga parter som är intresserade av att lära av varandra: 

Det skulle vara bra om man trycker just på det att det är ett utbyte, att man kan byta 
tankar, det är många av er [...] som har sagt det [...] men jag tänker ännu mer att man 
verkligen kan lära sig av varandra (Belinda, Fokusgrupp, F–3). 

Handledaren ses här snarare som en likvärdig part som bidrar till utveckling men dennes kunskap 
ses inte nödvändigtvis som mer värdefull utan studentens kunskap utgör en lika viktig resurs. 

Studenten har, inom den här sociala representation, en mer aktiv roll i handledningen och vill dela 
med sig av den kunskap som denna har: 

Samtidigt är det ju roligt att komma då och så pratar jag [...] kommunikativa lagen. 
"Vad sa du att det hette, sa du?", säger hon då. Hon har liksom inte fått den kunskapen 
eller fått den undervisningen då om kommunikativa lagarna och associativa lagarna. 
Jag kan få ge det till henne, och att hon faktiskt är öppen för att faktiskt lära sig det då. 
Och att jag får ge det till henne det är ju lite spännande (Hanna, Enskild intervju F–
3). 

Hanna beskriver ovan vikten av att handledaren har uppdaterade ämneskunskaper men beskriver 
samtidigt att handledaren också behöver vara öppen för att lära sig av studenten. Studenten beskri-
ver också att det känns viktigt att få vara den som bidrar med kunskap. Det förutsätter ett samarbete 
mellan mer jämbördiga parter där handledaren vill ta till sig ny kunskap medan studenten kan dela 
sin kunskap.  

Det andra primära elementet, den kollegiala handledaren, handlar om att studenter påtalar handle-
darens förhållningssätt gentemot lärarstudenterna och även gentemot det egna lärandet och den 
egna utvecklingen. Det betyder att handledaren behöver inta ett särskilt förhållningssätt mot lärar-
studenten och handledning där handledaren ser VFU som möjlighet för eget lärande och egen 
utveckling. Ingrid beskriver ett förhållningssätt där även handledaren lär:  

Och att hon tänker igenom det hon själv gör, och då vet jag att hon ser det också som 
ett lärande i sig själv, och då kommer hon bemöta mig på ett sätt så att det handlar om 
att jag lär mig också, likväl som det handlar om att hon lär sig (Daniela, Enskild 
intervju, F–3).  

Den kollegiala handledaren vill och är öppen för att ta till sig ny kunskap och prövar denna för att 
utveckla sin praktik och i denna lärandeprocess ses studenten som en möjlig kunskapskälla. 

Genom den sociala representationen, kvalitet i handledning kännetecknas av kollegialt samarbete, 
framträder ett alternativt sätt att beskriva kvalitet i handledning. I utsagorna som placerar studenten 
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i fokus framträder beskrivningar om handledaren som den som har vetskap om studentens kun-
skaper och utifrån dessa förväntas leda ett samtal som bidrar till studentens utveckling. Inom den 
sociala representationen om ett ömsesidigt samarbete framhålls att båda parter ska dela med sig 
kunskap som bidrar till utveckling och lärande för dem båda.  

Kvalitet i handledning kännetecknas av förtroende 
Den tredje sociala representationen, kvalitet i handledning kännetecknas av förtroende, understryker 
värdet av att studenterna har förtroende för handledaren. Det ses som en viktig kvalitetsaspekt för 
att lärarstudenterna ska kunna tillägna sig de kunskaper som förväntas under VFU men också för 
att de ska våga ställa frågor utan att förtroendet mellan handledare och student går förlorat. Nedan 
presenteras i tabellform de element som bygger upp representationen.  

Tabell 4: Tabellen beskriver de element som bygger upp den sociala representationen kvalitet i handledning kännetecknas 
av förtroende 

Social  
representation Primära element  Sekundära element 

Kvalitet i handledning 
kännetecknas av 
förtroende 

Handledningssamtal 
kännetecknas av trygghet  

Öppenhet 

Dialogicitet 

Ärlighet 

Den förtroendeingivande  
handledaren 

Omtänksam 

Lyhörd 

Har tilltro 

 
För att skapa ett förtroende mellan handledare och lärarstudent understryks trygghet i 
handledningssamtal vilket också visar sig i de beskrivningar som bygger upp det första primära ele-
mentet handledningssamtal kännetecknas av trygghet. För att skapa trygghet i samtalen belyser 
lärarstudenterna vikten av öppenhet, det vill säga att båda parter ska vilja dela med sig av tankar, 
idéer och erfarenheter. Det förutsätter i sin tur dialogicitet. Båda parter ska vilja skapa och upprätt-
hålla en dialog där båda ger och tar i samtalet.  För att båda parter ska bidra till en öppen dialog talar 
lärarstudenterna om ärlighet vilket relaterar till att både handledare och student vågar delge 
varandra reflektioner om den pedagogiska verksamheten. Annelie exemplifierar detta när hon till-
frågas om kvalitet i handledningssamtal:  

Nej, men att båda är öppna och ärliga mot varandra, att man vågar säga. Jag vågar ju 
fråga henne vad jag tänker på och det märks att hon också vill fråga och kan säga till 
mig vad hon tänker och tycker, om både mig, om skolan och om eleverna (Annelie, 
Enskild intervju F–3). 

Annelie poängterar värdet av öppenhet och ärlighet för att båda parter ska känna trygghet.   

Lärarstudenterna beskriver följaktligen att en viktig kvalitetsaspekt i handledarskapet är att hand-
ledaren är förtroendeingivande.  För att skapa detta förtroende lyfts omtanke fram som centralt – att 
handledaren bryr sig om och visar att studenten är viktig, samt genom att studenten och studentens 
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utbildning prioriteras både i ord och handling. Lärarstudenterna betonar också lyhördhet och att 
handledaren lyssnar till studenten och försöker vara följsam för studentens utveckling och frågor 
under VFU. Nedan talar Frida om hur viktigt det är att sätta studenten och utbildningen i centrum 
och hon gör det genom att beskriva handledare som inte gör det:  

Men man har ju hört liksom om andra i klassen som har haft det jobbigt på sina 
praktiker där handledarna [...] inte har brytt sig så mycket om. Alltså verkligen sett 
studenten som en svans mer. Utan att man fått reflektera och prata så mycket med 
studenten utan mest bett dem följa med och sådan är min handledare absolut inte 
(Annelie, Enskild intervju, F–3).  

Att handledaren visar omtanke om och intresse för studentens utveckling ses som viktiga kvalitets-
aspekter av handledning. I andra utsagor indikeras att handledaren förväntas vara den som bär 
ansvar för att skapa en förtroendefull relation genom att visa tilltro till studentens förmåga och våga 
låta studenten, i handling, pröva sina idéer och tankar samtidigt som den bör vara lyhörd så att 
studenten ges tillräcklig utmaning.  

Genom denna sociala representation uttrycker studenterna förhoppningar om att handledaren ska 
iscensätta ett sådant förtroendeskapande arbete, men de positionerar inte sig själva som aktiva i den 
processen. Inom representationen har alltså handledaren ansvaret för att ett förtroende skapas, 
medan studenten intar en passiv roll och inväntar och följer handledaren. Studenterna vill dock 
bidra till denna förtroendefulla relation när den väl initierats av handledaren. 

SAMMANFATTANDE RESULTATDISKUSSION  
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av utbildningen som framhålls som mycket viktig 
av studenterna (Smith & Levi-Ari, 2005; Glenn, 2006; Eriksson, 2009; Zach, Harari & Harari, 2011; 
Nordänger & Lindqvist, 2012; Manderstedt, 2013) eftersom högskoleförlagda delar av utbildningen, 
enligt dem, inte ger samma möjligheter att utveckla de praktiska förmågor som sätts i rörelse i yrkes-
praktiken (Smith & Levi-Ari, 2005). Genom att låta studenters utsagor om kvalitetsaspekter av 
handledning framträda avsåg vi i denna studie ytterligare granska och kritiskt diskutera dessa kvali-
tetsaspekter. Inledningsvis diskuteras de sociala representationer som studenterna lyft fram som 
viktiga kvalitetsaspekter. Därefter diskuteras dessa sociala representationer relaterade till teoretiska 
perspektiv på handledning i lärarutbildning. 

Studentens professionsutveckling är den första centrala 
kvalitetsaspekten  
En central del av resultatet är studenters höga förväntningar om professionsutveckling. Professions-
utvecklingen förväntas ske genom samtal, reflektion och prövande i praktiken. Studenter önskar 
vara delaktiga aktörer som aktivt agerar där handledare snarare handleder och stödjer än visar och 
demonstrerar. Samtidigt talar lärarstudenterna om vikten av att handledaren kan visa hur yrket bör 
praktiseras. Här intar studenten snarare en passiv än en aktiv roll. Det primära elementet, den 
handledande handledaren, betonar betydelsen av feedback. Studenterna önskar regelbunden och 
strukturerad feedback (jfr Izadinia, 2016), initierad av handledaren.  
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Att studenten ska stå i centrum vid handledning, och att feedback är en viktig del i detta, är således 
en uppenbar förväntning. En sådan förväntning speglas även i andra, internationella studier av lärar-
studenters perspektiv på handledning, där handledning bör innehålla feedback på prestation (se till 
exempel Tang, 2003; Izadinia, 2016). I svenska utvärderingar framhåller dock studenterna att det 
har sett olika ut. En del studenter beskriver att de har fått konstruktiv och utvecklande kritik medan 
andra framhåller motsatsen. På samma sätt upplevdes bara en del handledare som engagerade och 
inkluderande (UKÄ, 2015:24). Det faktum att studenterna fått olika grad av och innehåll i feedback 
är kanske just det som motiverar att denna sociala representation behöver lyftas fram, utifrån ett 
studentperspektiv. 

När lärarstudenterna talar om handledning och sin professionsutveckling framträder alltså att de 
uppfattar handledaren som den som har ansvar för handledningen, som har goda kunskaper samt 
den som genom samtal och genom att visa i handling kan förmedla hur studenten ska utvecklas i sin 
yrkesroll (jfr Lave & Wenger, 2005; Gustavsson, 2008). Det betyder att studenter förvisso beskriver 
sig själva som aktiva aktörer och påtalar att de vill vara delaktiga, men ansvaret för deras profess-
ionsutveckling tycks vila på handledaren. Det motsägs inte av Lauvås och Handal (2006), men där 
poängteras tydligare att studenten ska vara huvudpersonen, vilket både handledare och student ska 
medverka till. Dessutom, vilket tangerar den tredje sociala representationen, ska handledaren hjälpa 
studenten att själv reflektera djupare över de egna handlingarna (Lauvås & Handal, 2006). Detta 
innebär att handledaren behöver ha ett förtroende för, men också från, studenten för att bidra till 
studentens professionsutveckling.  

Det kollegiala samarbetet är den andra centrala 
kvalitetsaspekten 
Ett alternativt sätt att beskriva kvalitet gäller de förväntningar lärarstudenterna har på sina handle-
dare i ett kollegialt perspektiv. Handledarna är de som förväntas besitta kunskapen och utifrån den 
bedöma studenterna för att vidareutveckla studenten genom samtal. Samtidigt framträder, i studen-
ternas beskrivningar av kvalitet, en stark betoning på ett ömsesidigt kollegialt samarbete; ett 
samarbete där båda parter delar sin kunskap samt bidrar till utveckling och lärande för dem båda 
(jfr Flavian & Krass, 2015, som framhåller att studenten vill ses som en kollega och att relationen 
mellan handledare och studenter bör präglas av en tanke om jämbördighet).  

Detta fokus på ett kollegialt samarbete får betydelse för hur lärarstudenterna definierar rollerna mel-
lan student och handledare. Studenter förväntar sig att deras kunskaper, tankar och reflektioner ska 
ges lika stor betydelse som handledares i ett gemensamt lärande – de vill bli sedda som professionella 
och då också dela sina idéer och erfarenheter med sina handledare (jfr Sheridan & Young, 2017). 
Studenterna ger exempel på när de känner sig kollegialt tilltalade och deras utsagor kan jämföras 
med resultaten i ett par internationella studier, där man kommit fram till att en handledning som 
präglas av kollegialitet kan utvecklas om handledare och lärarstudenters relation kännetecknas av 
öppenhet i samtal, respektfullhet, återkoppling och empati (Bradbury & Koballa, 2008). I dessa tolk-
ningar av hur kvalitetsaspekter i handledning ska konstrueras pekar studenterna på att kunskap om 
skolans praktik förväntas samskapas mellan handledare och student.  
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Förtroendet är den tredje kvalitetsaspekten 
Det sista centrala resultatet visar att den förväntade professionsutvecklingen inte medges utan att 
studenten känner förtroende för sin handledare (jfr Hudson, 2005). Kvalitet i handledning handlar 
således om att vinna studentens förtroende och att utveckla en god relation. Sheridan och Young 
(2017) skriver att en god relation, enligt studenter, kännetecknas av vänlighet, respektfullhet, öppen, 
ärlig kommunikation och positiv feedback. Vidare handlar det också om att studenter behöver 
känna att handledaren även fokuserar på studentens behov i ett vidare perspektiv; att se till det in-
dividuella i handledningen. Det handlar både om att se till de omedelbara behoven men även att se 
till de långsiktiga för att kunna utmana samt våga lita på studenten. Sådana förmågor ställer krav på 
handledares personliga egenskaper. Hudson (2005) visar att studenters tilltro till sina förmågor och 
utvecklandet av en positiv syn på verksamheten i hög grad beror på handledarens personliga drag 
och på att studenterna öppet och ärligt kan reflektera med handledaren.  

Studenters perspektiv på kvalitet i handledning:  
en teoretisering av resultaten 
Lärarstudenternas sociala representationer går att ställa i relation till de teoretiska perspektiv på 
handledning som beskrivits inledningsvis. Dessa perspektiv kan ge en fördjupad bild av deras be-
skrivningar, men också verifiera resultat av andra studier. Det kan konstateras att lärarstudenternas 
sociala representation, kvalitet i handledning kännetecknas av kollegialt samarbete, kan relateras till 
det perspektiv på handledning som i artikelns inledning har benämnts samskapande handledning. 
Inom detta perspektiv betonas vikten av handledare och studenter är aktiva medskapande aktörer 
som tillsammans genom samtal och interaktion skapar kunskap om praktiken (Løw, 2013). Det 
gemensamma ansvaret för en positiv samskapande relation gynnas, enligt en studie av Sheridan och 
Young (2017), genom en öppen kommunikation som präglas av stöd, vänlighet och ett icke-
dömande förhållningssätt som utvecklats genom tillit och respekt. En öppen kommunikation värd-
eras högt av studenter, såväl i denna studie som i andra internationella studier om studentperspektiv 
på handledning (se till exempel Nevins Stanulis & Russel, 2000; Izadinia, 2016). Detta sätt att se på 
ett samskapande lärande genom handledning blir alltså tydligt i lärarstudenternas beskrivningar av 
kvalitet. De eftersöker kollegialt lärande där båda aktörerna är samskapare av kunskap om skolans 
praktik.  

Samtidigt eftersöker lärarstudenterna en handledningssituation som bygger på att handledare har 
större kunskap och genom att ställa utmanade och reflekterande frågor till studenten låta denna 
utveckla kunskap som handledaren redan har. Dessa föreställningar kan relateras till det perspektiv 
på handledning som har benämnts reflekterande handledning. Handledares förmåga att på olika sätt 
utmana studentens tankar och kunskaper genom reflektion leder studenten till utveckling. Denna 
förmåga understryks även i internationella studier om efterfrågade förmågor hos handledare. 
Anmärkningsvärt är dock att studenterna i denna studie, inte på något explicit sätt efterlyser ämnes-
didaktisk kompetens hos sina handledare – något som hänger intimt samman med den efterfrågade 
teoretiska kunskapen. Måhända tänker studenterna inte på skillnaden när de uttalar sig, men 
eftersom ämnesdidaktiken oftast är frånvarande i forskning om VFU och handledarskap förtjänar 
den ett omnämnande. VFU ligger ofta i anslutning till ämneskurser och examinerar då ämnesdidak-
tiska mål. Således torde den ämnesdidaktiskt inriktade prägeln på VFU:n också genomsyra de 
diskussioner som förts mellan student och handledare, men av dessa återfinns alltså inget i intervju-
erna – därav avsaknaden av ämnesdidaktiska perspektiv i artikeln.  
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Att handledare behöver skapa möjlighet till en öppen dialog som möjliggör för studenter att uttrycka 
sina egna idéer (Hudson, 2005) och att handledare lyssnar till och ger studenterna möjligheter att 
diskutera sina frågor fritt (Izadinia, 2016) lyfts inte bara fram av studenter i denna studie. Det tycks 
därmed som om studiens resultat bekräftar tidigare studier om kvalitet i handledning, men tidigare 
forskning har i större omfattning riktat in sig på mer specifika delar av handledningen, med en given 
idé om vad kvalitet är eller hur lärande sker genom handledning. I denna studie har studenterna 
själva initierat talet om öppen dialog och vikten att bli lyssnade till. 

Denna studie utgår från studenternas förståelse av kvalitet i handledning vilket öppnar för en annan 
utgångspunkt. Genom att studenterna svarade på öppna frågor om hur de uppfattar kvalitet i fråga 
om handledning och handledningssamtal möjliggjordes analys av hur de positionerar sig själva 
relativt de olika sociala representationerna. I två av tre sociala representationer positionerar sig stu-
denterna som tämligen passiva medan de i den tredje representationen, det kollegiala samarbetet, 
positionerar sig som en aktiv kollega. Det faktum att studenterna intar olika positioner innebär olika 
förväntningar på handledaren relativt de handledningsområden som beskrivs. Detta kan potentiellt 
sett skapa friktion och eventuellt motstånd i handledningssituationer (jfr Bradbury & Koballa, 2008; 
Hudson & Hudson, 2018). Det som ytterligare komplicerar saken är att de positioner studenterna 
intar tycks vara outtalade och intuitiva. Det medför att även en skicklig handledare kan underlåta 
att diskutera dem vid de “öppna samtal” som studenterna efterfrågar. De mer eller mindre outtalade 
förväntningarna på hur handledaren, enligt lärarstudenterna, ska positionera sig gentemot studen-
ten ställer stora krav på en handledares förmåga att vara flexibel, lyssnande och medveten om dessa 
outtalade förväntningar (jfr Slick, 1997, som betonar den komplexa rollen som både stödjare, 
utvecklare och bedömare). Det finns skäl att peka på det faktum att studenternas (och naturligtvis 
även handledarnas), ofta outtalade, förväntningar skulle behöva synliggöras i olika sammanhang, 
varav ett är handledarutbildningen och ett annat i VFU-kurserna. Studenterna bör bli varse om det 
ansvar de själva har att påtala sina behov och förväntningar, medan handledare kan behöva fundera 
över såväl sina egna som studenternas förväntningar och hur dessa kan bli uttalade och kommuni-
cerade i handledarskapet.  

Vi har tolkat det som att det i lärarstudenterna utsagor framträder flera sociala representationer om 
kvalitet i handledning, som till viss del krockar och som kräver helt olika handledningsstrategier. 
Handledaren ska å ena sidan vara en kollega där denna och studenten tillsammans skapar en 
gemensam kunskap, å andra sidan eftersöker studenterna en handledare som har en bredare kun-
skap och genom denna kan låta dem utvecklas genom reflektion men också genom att beskriva hur 
lärarens uppdrag kan praktiseras. Det kan förstås som om lärarstudenterna ger uttryck för sociala 
representationer som inte går att förena men vår slutsats är att de uppmanar till olika strategier för 
handledning. De tycks förvänta sig att handledaren kan praktisera samtliga dessa handledningsstra-
tegier men också att de har förståelse för vid vilka tillfällen de olika typerna av handledningsstrategier 
bör användas. Handledaren förväntas ha förmågan att avgöra när, var och hur handledningen ska 
genomföras. Det handlar om en fingertoppskänsla om att vid rätt tillfälle använda rätt typ av 
handledning.  
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IMPLIKATIONER FÖR SKOLVERKSAMHET  
OCH LÄROSÄTEN 
Resultatet i denna studie bidrar med kunskap om studenters utsagor om kvalitetsaspekter i hand-
ledning. Denna kunskap är inte bara viktig för de handledare som handleder lärarstudenterna utan 
även för andra involverade aktörer inom lärarutbildningarna, så som VFU- ansvariga, VFU-
samordnare och handledare vid lärosätena. Resultaten ger möjlighet att både förbereda, reflektera 
och planera för en handledning som tar sin utgångspunkt i lärarstudentens förståelse och förvänt-
ningar (jfr Marton & Booth, 1997; Tang, 2003; Hennissen, Crasborn, Brouwer, Korthagen & Bergen, 
2011; Mena, García, Clarke & Barkatsas, 2015; Knezic, Meijer, Toom, Leijenm Mena & Hasu, 2019). 
Kunskap om lärarstudenternas förväntningar medför sannolikt större möjlighet att möta och stödja 
dem under den verksamhetsförlagda utbildningen. Den kunskap som studien ger om hur studenten 
förstår kvalitet i handledning, i synnerhet ifråga om de rollförväntningar som uttrycks angående 
handledarna, blir därför viktig för att fortsatt utveckla metoder och förhållningssätt som gynnar de 
blivande lärarna och handledarna.  

Avslutningsvis vill vi relatera studiens resultat till den kontext där studien är genomförd, det vill säga 
den försöksverksamhet med övningsskolor, som genomfördes åren 2014 – 2019. I denna studie 
framkommer inte i någon större omfattning utsagor om kvalitetsaspekter av handledning och hand-
ledningssamtal som vittnar om att kvalitet är relaterat till utformningen av övningsskolor. Kvalitet 
tycks snarare vara relaterat till den interaktion som pågår mellan student och handledare. Ytterligare 
studier är därför nödvändiga för att utvärdera och undersöka hur kvaliteten i handledning ökat inom 
ramen för övningsskolor. 

TACKORD 

Tack Jönköping University, som finansierat denna studie.  

1 Yrkesverksamheten, praktiken, ska inte förstås som väsensskild från den högskoleförlagda delen av utbildningen (HFU) 
även om studenter ibland talar om ett “verklighetsgap” (Manderstedt, 2013). HFU och VFU ska ömsesidigt bidra till att 
studenten utvecklar sin yrkesroll. I forskningssammanhang har ansträngningar gjorts för att överbrygga dikotomin teori och 
praktik, bland annat genom begrepp som professionsrelevant forskning (Hultman, 2015), praxisnära forskningsmodeller 
(Carlgren, 2011) och praktiknära forskning (Rönnerman, 2018). Även om denna studie inte är praktiknära i den meningen 
att lärare är medforskare vill vi placera in oss som professionsrelevanta.  I enlighet med Kemmis och Grootenboer (2008) 
avses här med begreppet praktik görande, sägande och relationer (se Rönnerman & Olin, 2013, som översatt begreppet 
”relatings” och därmed avser relationer mellan människor och artefakter) i en viss social och situerad kontext (eller ett visst 
projekt, som författarna benämner det), exempelvis handledning under verksamhetsförlagd utbildning. Fokus ligger alltså på 
vad som händer eller sägs i praktiken, samt hur den formas eller omformas genom de olika aktörerna, inte på vad individer 
gör. 
2 Vi har under intervjuerna inte på förhand utgått från en given definition av kvalitet utan lärarstudenterna har i sina utsagor 
själva definierat vad kvalitet innebär i form av både något som de värdesätter i handledning men också något som de uttrycker 
kan förbättras.  
3 Inspelningarna transkriberades för innehållsanalys med korrekt återgivna ord, men utan tvekljud etc. 
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Identitet, etik och historiemedvetande: 
En analys av filmen Sameblod som 
potentiellt undervisningsmaterial i 
ämnena religionskunskap och historia 

Maria Deldén & Gull Törnegren 

ABSTRA CT  

Feature film as teaching material has previously been investigated in relation to the teaching of 
history but is also relevant for investigations on teaching and learning in religion studies. Amanda 
Kernell's film Sameblod (2016), Sami Blood, raises questions about identity, a theme that has a 
prominent place in Swedish course syllabuses for both History and Religion. The purpose of this 
article is to investigate the narrative of the film Sami Blood and what it offers for teaching and 
learning about identity in the subjects Religion and History, in secondary and upper secondary 
school.  Depending on the different contexts of the two school subjects, the comprehension of 
identity differs. A theoretical analysis of the film's narration is made, which is related to central 
syllabus themes such as historical consciousness and ethics, in relation to identity. The analysis 
culminates in a comparison of how the theme of identity in Sameblod can be understood as teaching 
and learning content in the context of the two school subjects in question. 

Keywords: identity, narration, feature film, ethics, historical consciousness 
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INLEDNING 
Spelfilm används som undervisningsmaterial inom såväl historie- som religionsundervisning. Där-
för är kunskap om hur populärkulturella narrativ kan analyseras angeläget (Dahl, 2013; Deldén, 
2017). Med artikeln vill vi bidra till kunskap om hur analys av narrativt material kan ligga till grund 
för att utveckla undervisningen i de båda ämnena. Det görs med utgångspunkt i temat identitet som 
har en framträdande plats i ämnesplanerna för såväl historia som religionskunskap. Trots vissa lik-
heter i formuleringarna runt identitet erbjuder de båda skolämneskontexterna olika 
tolkningshorisonter, gentemot vilka identitetstemat kan förstås.  

En spelfilm som väcker komplexa frågor om hur såväl individers egen som omgivningens förståelse 
av identiteter påverkar individers liv är regissören Amanda Kernells uppmärksammade film Same-
blod från 2016. Det kan därför vara intressant att undersöka om filmen Sameblod skulle kunna 
utgöra underlag för undervisning om identitetsfrågor inom de båda skolämnena i relation till två 
centrala ämnesspecifika begrepp, nämligen etik och historiemedvetande. Syftet med denna artikel 
är sålunda att undersöka vilken potential narrationen i Sameblod kan erbjuda för undervisning om 
temat identitet i religionskunskaps- respektive historieämnet i grundskolans årskurs 7-9 samt gym-
nasieskolan. De frågor som ställs och besvaras i artikeln är:  

Hur framträder identitet, genom filmens narration, som såväl socialt tillskriven som självvald i för-
hållande till de ämnesteoretiska etiska begreppen social rättvisa och det goda livet?  

Vilka möjligheter erbjuder narrationen i Sameblod för utveckling av elevers historiemedvetande i 
förhållande till identiteter i ett historiekulturellt perspektiv?  

Vilka gemensamma aspekter respektive skillnader framträder i förståelsen av identitet när narrat-
ionen i Sameblod relateras till ovanstående centrala begrepp i dessa båda skolämneskontexter? 

Material och metod 
Den för artikeln aktuella filmen Sameblod utspelar sig under svenskt 1930-tal. Den berättar historien 
om två systrar, Elle Marja och Njenna, som på olika sätt formar sina identiteter mot bakgrund av 
den koloniala relationen mellan den samiska kulturen och det svenska majoritetssamhället under en 
tid då rasbiologisk forskning och nomadskolans begränsande utbildning för samiska barn satte 
agendan. Filmens tematik aktualiserar därmed etiska frågeställningar knutna till huvudpersonernas 
identitetsförståelser i relation till en för historieundervisningen betydelsefull historisk kontext.  

Föremål för artikelns analys är filmens narration, det vill säga både vad som berättas i filmen och 
hur detta berättas. Religionsdidaktisk och historiedidaktisk analys, skiljer sig åt både i form och 
fokus. Därför genomförs analysen i två steg. Det första steget utgörs av en närläsning av filmens 
narration, med utgångspunkt i två för etiken centrala begrepp, nämligen social rättvisa och det goda 
livet, samtidigt som frågor ställs om hur dessa teman är kopplade till de identiteter som uttrycks av 
respektive tillskrivs filmens huvudkaraktärer. En sådan analysmetod med utgångspunkt i etiska be-
grepp har en förankring i etikämnet som akademisk disciplin, och ligger inom ramen för 
religionsämnets kunskapskrav i etik. Analysens andra steg har en historiedidaktisk ansats. I denna 
upprättas en distans till filmnarrationens kronologi, för att istället uppmärksamma filmnarrationens 
växlande uttryck för temporalitet. I detta analyssteg ställs frågor om hur dessa uttryck kan erbjuda 
underlag för förståelse av huvudkaraktärernas identitetspositioner relaterade till den historiska kon-
texten, och till en utveckling av betraktarens historiemedvetande. Slutligen genomförs en jämförelse 
mellan hur identitet framträder i en etisk respektive historiedidaktisk analys, följt av en avslutande 
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reflektion över möjligheter och utmaningar med att kombinera de båda perspektiven inom ramen 
för ämnesövergripande undervisning. 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning som behandlar spelfilm och meningsskapande i relation till individers identitets-
formerande processer visar att spelfilm kan vara redskap för livstolkning och för utveckling av 
moralisk föreställningsförmåga (Axelson, 2014). Detta hänger samman med att filmupplevelsen 
aktiverar både tankar och känslor hos åskådaren, vilka samspelar på ett komplext sätt när åskådaren 
skapar mening i upplevelsen av filmens narration. Religions- och medievetare Tomas Axelson talar 
här om förtätade filmögonblick för att beskriva det komplexa meningsskapande som sker när åskå-
dare skapar sin berättelse (Axelson, 2014). Känsloupplevelserna är ofta starka och växelverkar med 
den mer kognitiva reaktion som framkallas (Carroll, 2003). Åskådarens meningsskapande hämtar 
vidare näring inte bara från det som utspelar sig i filmen utan också från personliga erfarenheter.  
Användning av spelfilm i undervisningen aktualiserar därför frågor om spelfilmers specifika sätt att 
berätta en historia och om hur åskådare skapar mening till filmupplevelsen, utifrån såväl estetiska 
som moraliska och existentiella dimensioner (Axelson, 2014; Deldén, 2017).  

När en berättelse gestaltas genom film är det relevant att förhålla sig till både vad filmen berättar och 
hur det berättas (Carroll, 2003; Axelson 2014; Bordwell, Thompson & Smith, 2017). Formen för 
berättandet samspelar med innehållet och filmskapare använder olika stilgrepp för detta såsom 
iscensättning, kamerans roll och funktion, klippning eller redigering samt ljud (Bordwell m fl, 2017). 
Berättelsen och stilgreppen samspelar i ett meningserbjudande till åskådaren. Åskådarens menings-
skapande påverkas på detta vis av filmskaparens intentioner, men är också fritt i betydelsen att 
meningsskapandet färgas av åskådarens egna erfarenheter och föreställningar (Axelson, 2014; 
Deldén, 2017). Således är kunskap om spelfilmers specifika sätt att berätta en historia betydelsefull 
för att förstå vilka tolkningserbjudanden som filmers narration rymmer (Rosenstone, 2001).  

Tidigare forskning om spelfilm som redskap i SO-klassrummen har framför allt bedrivits inom det 
historiedidaktiska fältet. Slutsatser där visar bland annat på spelfilmens förmåga att möjliggöra 
arbete med komplexa frågor kopplade till exempelvis identitet och etik (Stoddard, Marcus & Hicks, 
2017; Dahl, 2013; Deldén, 2014), och på möjligheterna att utveckla och utvidga elevers tänkande 
(Stoddard, 2012). Som exempel kan lyftas Steven Dahl studie av elevers upplevelser av filmen Hotel 
Rwanda. Studien belyser hur den starka filmberättelsen om folkmordet i Rwanda 1994 fick elever att 
känna starkt med de utsatta rwandiernas situation och också hur denna känslomässiga upplevelse 
var sammanvävd med moraliska omdömen om västvärldens handlande och ansvar (Dahl, 2013). 
Tidigare forskningen tar även upp de svårigheter som arbete med spelfilm kan innebära i form av 
förenklade och ibland naiva föreställningar hos eleverna utifrån spelfilmers gestaltningar av svåra 
och komplexa skeenden i det förflutna (Metzger & Suh, 2012; Dahl, 2013; Deldén, 2014). Religions-
didaktisk forskning om spelfilm som redskap i undervisningen saknas i stort sett. Utifrån detta är 
vår studie ämnad att ge ett kunskapsbidrag.   

TEORI 

Identitetsformering som narrativ konstruktion 
Identiteter förstås i artikeln som något dynamiskt och föränderligt, både i förhållande till tid och till 
kontext (Taylor, 1989; Rüsen, 2004). Förståelsen bygger på ett narrativt synsätt på individuell och 
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kollektiv identitetsformering (Arendt, 1998), där identiteter ses som moraliskt och politiskt betydel-
sebärande narrativ, som är insatta i ett temporalt perspektiv (Taylor, 1989). Denna syn på 
identitetsformering skapad i dialog med omgivningen har politisk-filosofiska rötter ända tillbaka till 
Hegel (Benhabib, 1997), och den rimmar väl med artikelns ärende, att analysera ett narrativt 
material. Identitetsformering betraktas som en aktivt pågående dialogisk process i förhållande till de 
vävar av förväntansberättelser som föregår och omger individen, det vill säga kollektiva normerande 
identitetsberättelser, som individen föds in i. Det handlar om alltifrån familjeberättelsen, till den 
etniska, religiösa eller nationella identitetsberättelsen, liksom förväntansberättelser med utgångs-
punkt i klasstillhörighet och genus. Från individens perspektiv formas och omformas den personliga 
livs- och identitetsberättelsen i en fortlöpande process i dialog med dessa förväntansberättelser, och 
de normativa implikationer som dessa rymmer. Den dialogiska processen kan rymma såväl bekräf-
tande som kritiska inslag (Benhabib, 1997; Törnegren, 2013; Törnegren, 2015). De personliga 
livsberättelser som gestaltas i en sådan process formar de moraliska förståelsehorisonter utifrån vil-
ken individer orienterar sig i världen som ett moraliskt rum (Taylor, 1989; Törnegren, 2013; 
Törnegren, 2015). 

Individen är dock aldrig enbart huvudperson i berättelsen om sitt eget liv. Hen är också alltid rela-
terad till andra människor, och därigenom aktör i andra människors berättelser. Maria Lugones 
(1991) diskuterar detta förhållande utifrån färgade amerikanska kvinnors erfarenheter av vita kvin-
nors rasism. Hon framhåller att jagets närvaro i världen inte enbart manifesteras genom de sidor av 
jaget över vilka individen själv har kontroll.  Närvaron manifesteras också genom de berättelser som 
andra konstruerar om individen, utifrån ofta stereotypa föreställningar (Lugones, 1991). 

I de narrativa vävar utifrån vilka individuella identitetsberättelser formas, ingår även olika populär-
kulturella berättelser. Dessa kan betraktas som representationer av människors och gruppers 
kulturella minnen. På så vis sammanflätas det personligt upplevda med erfarande av olika represen-
tationer för kulturellt minne, såsom narration genom spelfilm (Sturken, 1997, Axelson 2014). 
Därmed är spelfilm av intresse för undervisning i både historia och religionskunskap. 

Etiska begrepp - det goda livet och rättvisan 
Etik är en central del av religionsämnet både i årskurs 7-9 och gymnasiet. Det finns goda skäl att 
koppla etik och identitetsfrågor till varandra i ett undervisningsperspektiv där identitet ska förstås 
på ett mer komplext sätt utifrån ett intersektionellt perspektiv (Skolverket, 2011a-c; 2017a).  

Frågan om det goda livet har sitt ursprung hos de klassiska grekiska filosofer som definierade etikens 
kärnfråga som frågan om hur människan ska leva, och vad som utmärker ett gott mänskligt liv. I 
Aristoteles etik är svaret förbundet med en föreställning om att människan har en potentialitet, ett 
telos som hon bör sträva efter att uppfylla, för att uppnå mänsklig blomstring, eudaimonia 
(Aristoteles, 1988). Trots att senare tiders tänkare har lämnat föreställningen om ett förutbestämt 
telos, så har dygdetiken, och med den frågan om det goda livet överlevt, som ett starkt spår inom 
samtida etik. För den katolske moralfilosofen Alasdair MacIntyre framträder frågan om vilka värden 
som är vägledande för ett gott mänskligt liv som en funktion av att människor förstår sina liv narra-
tivt, som en strävan om att förverkliga det goda, som föreskrivs av de olika traditioner som deras liv 
är inskrivna i. Frågan om det goda livet blir en funktion av olika religiösa och livsåskådningsmässiga 
tolkningsramar, mot vilka individens livshistoria utvärderas (MacIntyre, 1981). Detta synsätt kan 
kontrasteras mot upplysningsfilosofen Immanuel Kants uppfattning att människans autonomi 
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utgörs av hennes fria vilja att själv välja sina livsmål, det goda liv som hon strävar efter att förverkliga 
(Kant, 2017). 

Den samtida politiska filosofen Iris Marion Young skriver att social rättvisa handlar om i vilken mån 
ett givet samhälle tillhandahåller de institutionella verktyg som krävs för att dess medborgare ska ha 
möjlighet att förverkliga de värden som de själva ser som en nödvändig del av det goda livet (2000). 
Young definierar dessa värden mera generellt som “möjligheten att uttrycka och använda sina för-
mågor och att uttrycka sina erfarenheter” och “möjligheten att ha inflytande över det man gör och 
över de villkor som påverkar det man gör” (2000, s. 45). Mot dessa värden ställer hon de sociala och 
institutionella orättvisor som förhindrar människor som tillhör vissa sociala grupper att förverkliga 
dessa värden i sina liv. Hon identifierar fem distinkta former av sådant strukturellt förtryck, som i 
olika kombinationer drabbar individer utifrån social grupptillhörighet (Young, 2000). Två av dessa, 
kulturell dominans och våld, lyfts fram i analysen nedan.  

Kulturell dominans utgör en form av förtryck som samtidigt osynliggör och framställer kulturellt 
marginaliserade grupper utifrån stereotypa föreställningar. Osynliggörandet beror på att domine-
rande grupper projicerar sina erfarenheter, normer och perspektiv som allmängiltiga. Grupper vars 
erfarenheter inte stämmer med dessa normer kommer därigenom att framstå som underutvecklade, 
okunniga, obildade, ociviliserade, och som ett latent hot mot majoritetssamhällets förment högre 
stående värderingar. En särskilt destruktiv effekt av kulturell dominans är när den dominerande 
kulturens nedvärderande föreställningar om den egna gruppen ”äter sig in” i medvetandet hos med-
lemmar av den förtryckta gruppen. Young beskriver vidare en form av strukturellt våld, som 
godtyckligt riktas mot individer enbart utifrån deras tillhörighet till en viss social grupp, såsom kvin-
nor, invandrare eller bögar. Hon pekar på hur detta begränsar friheten och värdigheten även för de 
medlemmar i gruppen som inte själva blivit direkt utsatta, eftersom det leder till en ständigt närva-
rande medvetenhet om risken för att bli offer för sådant oprovocerat våld (Young, 2000, s. 78ff).  

I analysen nedan används det etiska begreppet det goda livet för att beteckna de individuellt och/eller 
kollektivt omfattade ultimata värden, som människor strävar efter att förverkliga genom sin levnad, 
medan det etiska begreppet social orättvisa används för de strukturella hinder för detta som drabbar 
människor på grund av social grupptillhörighet. I den följande närläsningen av filmens narration ur 
ett religionsdidaktiskt perspektiv läggs ett analytiskt fokus på hur dessa båda begrepp samspelar med 
framställningen av identiteter som självvalda respektive utifrån tillskrivna. 

Identitet, historiemedvetande och historiekultur  
Identitetsfrågor är en viktig aspekt även inom historieämnet I ämnesplanerna för historia både för 
årskurs 7-9 och gymnasium kan identitet kopplas till det centrala begreppet historiemedvetande 
(Skolverket, 2011a, b, d; 2017b). Historiemedvetande som begrepp är väl omskrivet inom historie-
didaktiken och en central tolkning med tydlig framskrivning av narrationens betydelse finns hos 
den tyska historiefilosofen Jörn Rüsen. Enligt Rüsen rymmer begreppet historiemedvetande en mul-
titemporal förståelse av att människors medvetande om sin egen existens sträcker sig utanför den 
egna livstiden och att vi genom att leva är förbundna med det som varit före oss och det som kommer 
efter (Rüsen, 2004). Människors historiemedvetande föds således ur ett meningsskapande som 
handlar om förmågan att orientera sig i tid. Ett utvecklat historiemedvetande rymmer också en för-
ståelse för att historia inte är synonymt med det förflutna utan tolkande berättelser om det förflutna. 
Det förflutna är för alltid borta och det som är kvar är berättelserna om det som varit, berättelser 
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som alltid formas genom ett levt nu. ”’Historia’ är genom tolkning aktualiserat förflutet”, som Jörn 
Rüsen skriver (2004, s. 154).  

Genom att skapa historisk mening orienterar sig människan i tiden och genom denna orientering 
blir det historiska meningsskapandet en viktig del av mänsklig identitetsformering. En problemati-
sering behövs av vad detta betyder för en tolkning av den historia som berättas i filmens form och 
vilka möjligheter till att utveckla elevers historiemedvetande som finns i det historiska meningsskap-
ande som utgår från spelfilmers narration. Spelfilmers berättarspråk inverkar på åskådarens 
emotionella upplevelser och tankar om den historia som berättas (Zander, 2014; Landsberg, 2015; 
Deldén, 2017). Genom att utveckla historiefilmslitteracitet kan en medvetenhet om sambandet mel-
lan historiskt meningsskapande och spelfilmers berättarspråk utvecklas. Historiefilmslitteracitet 
definieras som förmågan att analysera, tolka och värdera historiska spelfilmer så att åskådarens 
historieförståelse stärks (Marcus 2003; Deldén, 2017). I detta ryms således kunskap om att historiska 
spelfilmer är fiktionella och att den historia som gestaltas i film inte är synonym med det som faktiskt 
skedde, men att den kan ge en tolkning av hur det kunde ha varit.  

Förmågan att utveckla historiefilmslitteracitet kan kopplas till historikern Alison Landsbergs teori 
om närhet och distans i åskådarens meningsskapande utifrån historisk spelfilm. Landsberg menar 
att själva filmspråket kan hjälpa åskådaren till både närhet och distans och det är just i samspelet 
mellan upplevelsen av närhet och distans som historieförståelse kan utvecklas. Historieförståelse nås 
både genom att bilder av det förflutna återskapas och upplevs, ’re-enactment’, och att åskådaren är 
medveten om att det som hen upplever är just återskapat och inte identiskt med det som varit, 
eftersom det är en omöjlighet. Spelfilmers sätt att berätta, genom ett språk som inbjuder till både 
närhet och distans, har därmed potential att förmedla och möjliggöra historisk kunskap, och däri-
genom hjälpa elever att utveckla sitt historiemedvetande (Landsberg, 2015). Det specifika med 
historiska spelfilmers narration är att de leker med tiden, och åskådaren kan upplevelsemässigt 
befinna sig i olika tider samtidigt. Gränsen mellan då, nu och sedan upphör att vara linjär och tids-
lagrens samtidighet blir framträdande. Detta kan ha betydelse för förståelsen av historiemedvetande 
(Dahl, 2014; Zander, 2014). 

Historiemedvetande relaterar också till individers och kulturers historiska minne. När något som är 
personliga minnen för någon representeras i ett gemensamt sammanhang kan det bli ett delat 
minne. För denna process är det som Marita Sturken benämner skärmminne, screen memory, sär-
skilt intressant. Den samtida kulturens representationer genom fotografier, filmer och tv-program 
bidrar till skapandet av det kulturella minnet, vad som ingår och vad som stängs ute (Sturken, 1997). 
Genom denna syn på historia och minne kan vi förstå hur populärkulturella uttryck som spelfilmer 
kan vara en ingång till frågor om människors identitetsformering, både vad gäller hur identitet be-
handlas av filmskaparna och hur identitet kan tolkas och förstås av åskådaren genom de tankar och 
känslor som spelfilmer väcker. 

Gruppers eller nationers kulturella minnen kan förstås som delar av en historiekultur.  En historie-
kultur kan beskrivas som alla de områden och aktiviteter där historiskt tänkande kommer till uttryck 
och där människors och gruppers historiemedvetande växer fram. Det kan vara inom historieveten-
skapen likaväl som i historieundervisningen men också i det vardagliga livet genom exempelvis 
populärkulturen och den historiska spelfilmen (Rüsen, 2004).  
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Ett närliggande begrepp är kulturarvsbegreppet. Det intar en stark ställning i skolans läroplaner där 
det i de inledande avsnitten närmast skrivs fram som essensen i skolans uppdrag:  

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 
traditioner, språk, kunskaper – från en generation till en annan. (Skolverket 2011a) 

Här finns en logisk koppling till skrivningen i skolans värdegrund om att skolan ska gestalta och 
förmedla de demokratiska värderingar som samhällets liv vilar på ”i överensstämmelse med den etik 
som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” (Skolverket 2011a; 2011b). Kultur-
arv knyts vidare till etnisk och nationell identitet på ett sätt som kan tolkas som essentialiserande 
och som omskrivs oproblematiserat i positivt värderande termer, som utgörande grunden för en 
”trygg identitet” vilken ska hjälpa eleverna att kunna leva sig in i ”andras villkor och värderingar” 
(Skolverket 2011a; 2011b; Nordbäck, 2018; Persson, 2005). I en artikel av Nordbäck (2018) proble-
matiseras läroplanens snäva syn på kulturarv genom kontrastering mot den värdemässigt neutrala 
och avsevärt vidare definition av begreppet kulturarv som Riksantikvarieämbetet har tagit fram till 
vägledning för museisektorns verksamhet med att bevara, använda och utveckla kulturarv. 
Nordbäck finner att medan läroplanstextens förståelse av kulturarv är begränsad, statisk och värde-
rande, så inrymmer RAÄ:s definition ”den mångfald av materiella och immateriella spår som 
tidigare grupper, verksamheter och hela samhällen har efterlämnat, och som samtidigt utgör viktiga 
förutsättningar för det nuvarande samhällets villkor och självförståelse” (Nordbäck, 2018, s. 300). 
En sådan mera öppen och icke-värderande förståelse av kulturarv ligger enligt vår mening betydligt 
närmare det historiekulturella perspektiv som ligger till grund för historieämnets ämnesplan, vilket 
kan exemplifieras med nedanstående skrivning i läroplanen för gymnasiet:  

Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor 
och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för 
identitets- och verklighetsuppfattning (Skolverket 2011b, s. 66). 

I jämförelsen mellan läroplanen för grundskolan och RAÄ:s kulturarvsförståelse framhåller 
Nordbäck (2018) att ett bredare kulturarvsbegrepp inkluderar även det som kan betecknas som 
”svårt kulturarv”, i form av föremål, platser och berättelser, som bär spår av trauman, lidande, för-
tryck och marginalisering, i syfte att ”ge människors upplevelser av förtryck och marginalisering 
legitimitet och erkännande” (Nordbäck, 2018, s. 302).  

SAMEBLOD I ETT RELIGIONSDIDAKTISKT 
PERSPEKTIV  

En berättelse om identitet, social (o)rättvisa och sökandet 
efter “det goda livet” 
I Sameblods narration framträder ett nära förhållande mellan huvudpersonen Elle-Marjas/ 
Christinas individuella identitetsformeringsprocess och den etiska frågan om vad som utgör ett gott 
mänskligt liv. Detta utspelar sig i ett spänningsfält som konstitueras av maktrelationen mellan 
minoritets- och majoritetskulturen. Den personliga och individuella identitetsfrågan Vem är jag och 
vem skulle jag vilja vara ställs i en samhällelig kontext, som reser frågor om rättvisa och människo-
värde. Parallellt med Elle-Marjas/Christinas livsberättelse framträder systern Njennas livsberättelse 
som en alternativ tolkning av frågan om vad som utgör ett gott mänskligt liv.  
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Två systrar - två hållningar till samisk identitet 
I början av filmens ramberättelse möter åskådaren den åldrade Christina, på bilresa med sonen och 
sondottern. Ur bilens högtalare ljuder en jojkande kvinnoröst. Christinas ansikte är bortvänt från 
högtalaren, med blicken riktad mot fjällandskapet utanför.  Sonens röst är uppfordrande, då han 
försöker fånga hennes uppmärksamhet. “Hördu. Sanna och jag köpte den här åt dig. Den är från där 
du kommer ifrån.” Christinas hållning är avvisande, hon skakar på huvudet. “Jag har ingenting där 
att göra, med de där.” “Jag tycker inte om det. Det är ju så skrikigt. Och de stjäl, och de ljuger. Och 
de… tja, de gnäller.” Scenen gestaltar en resa tillbaka till ett förflutet, som tycks fylla Christina med 
obehag.  Det framgår att sällskapet är på väg att bevista hennes systers begravning. Sondottern är 
ivrig, sonen manar på och Christina stiger motvilligt ur bilen. Hon träder in genom kyrkporten. 
Begravningsgudstjänsten är redan i full gång, kyrkan är fylld av människor klädda i kolt, och de 
första ord som möter Christina i officiantens tal om systern Njennas liv blir en bekräftelse på hennes 
position som utanförstående: “Hennes pappas död och förlusten av hennes syster var en smärtsam 
tid i hennes liv.” Christina står vänd med ryggen mot officianten, för att släppa in sonen och son-
dottern i kyrkbänken, blickar riktas mot henne, medan officianten fortsätter: “Jojken blev hennes 
sätt att överleva, ett sätt att finna kraft, ett sätt att komma bort och att komma hem. Hem till som-
marvistet, som hon älskade så mycket.” Officiantens tal avlöses av en man som jojkar medan 
begravningsdeltagarna går fram och tar ett sista farväl. Christina förblir sittande. Begravningsscenen 
ger en tydlig bild av systern Njennas förståelse av vari det goda livet bestod för henne; en förståelse 
förankrad i upprätthållandet av en samisk kultur och identitet.    

Liksom Christina står utanför och betraktar den gemenskap som upprättas mellan deltagarna i rum-
met, lämnas filmens betraktare utanför de tankar och känslor som utspelas inom Christina. Vem är 
hon, vem skulle hon vilja vara, och vad bär hon med sig för erfarenheter som skapat detta till synes 
självpåtagna utanförskap i förhållande till den samiska gemenskapen? 

Tillhörighet och gemenskap 
I den retrospektiva berättelsen förs åskådaren tillbaka till centrum för den samiska kulturen, och 
relationen mellan Elle-Marja och Njenna, hennes yngre syster. Här framträder de båda systrarnas 
förhållningssätt till den samiska kulturen och det svenska samhället. Åskådaren görs delaktig i en 
följd av känslomässigt laddade nyckelscener. I den inledande kalvmärkningsscenen etableras en nära 
gemenskap mellan systrarna i händernas samarbete där den ena varsamt håller om renkalvens mule, 
medan den andra för kniven som snittar kalvens öra, för att därefter med fingrarna sluta blodflödet. 
Den enda replik som faller i denna scen, “nu är han din”, gestaltar systrarnas gemensamma tillhö-
righet till ett samiskt kulturarv.  I nästa nyckelscen manar modern på Elle-Marja på samiska om att 
döttrarna måste bege sig av till den avlägsna sameskolan.  Elle-Marja, vars händer fortfarande är 
upptagna av att binda den nyss öronmärkta kalven invid tältet, svarar sin moder på svenska: “Ja.” 
Svaret möts av en skarp tillrättavisning; “Tala samiska!”. Det samiska språket framträder här som en 
tydlig markering av tillhörighet till den samiska gemenskapen, medan Elle-Marjas bruk av svenskan 
blir en symbol för att hon i denna stund befinner sig i transition mot en värld, där normen konsti-
tueras av det svenska språket. 

Frågan om tillhörighet aktualiseras återigen i den följande scenen, där en man från samebyn över-
lämnar en kniv i Elle-Marjas händer, med orden “Det var din pappas märkkniv. Han hade velat att 
du fick den.”  Samspelet mellan ord och handling i kombination med märkkniven som materiell 
artefakt, framträder här som bärare av den kulturella förväntansberättelse som är förbunden med 
Elle-Marjas samiska identitet. Filmberättelsen låter åskådaren förstå att Elle-Marjas pappa inte lever 
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längre, och Elle-Marja blir påmind om att hennes mamma inte kommer orka så länge till. I denna 
scen talar Elle-Marja samiska. Hon svarar att det inte är så lång tid kvar av terminen, och på frågan 
om hon kommer tillbaka svarar hon fortfarande på samiska “jo”, en bekräftelse på att hon är beredd 
att leva i enlighet med den samiska gemenskapens förväntansberättelse om vad som konstituerar ett 
gott liv genom förvaltandet av det samiska kulturarvet. 

I nästa scen befinner vi oss åter tillsammans med Elle-Marja och Njenna i en övergång mellan den 
samiska kulturen och det överordnade svenska samhällets normsystem. Scenen gestaltas som en färd 
över vatten. Elle-Marja sitter vid årorna medan den yngre systern ligger i aktern och gråter. Elle-
Marja betraktar systern: “Du klarar dig inte en dag på internatet om du håller på sådär.”  Njenna 
replikerar att hon inte vill dit. Elle-Marja mjuknar i tonen och inträder i rollen som vägvisare för 
den yngre systern i att hantera den ofrivilliga övergången mellan samebyns och skolans skilda värl-
dar. Hon instruerar henne att blunda, för att se Norra Storfjället framför sig, och frågar henne hur 
det låter. “Om du kan jojka det så är det som om du är hemma”. Njenna minns inte. Elle-Marja 
jojkar till vattnets kluckande mot båtens reling och ler mot Njenna som ler tillbaka. Men när Elle-
Marjas jojkande tystnar inträder hon åter i rollen som förmedlare av internatets kulturellt domine-
rande svenskhetsnorm: “Jojka inte på skolan.” 

Sameskolan - ett rum för växande och begränsning 
I sameskolans klassrum råder en hård disciplin, psalmverserna ska läsas “högt och på ordentlig 
svenska”, och en pojkes misslyckande att bemästra svenskhetsnormen såväl som barnens viskande 
på samiska bestraffas med händerna på bänken och piskrapp över fingrarna. Kameran visar hur 
barnets ansikte dras ihop när piskrappet faller, men reaktionen är snabbt övergående, som om den 
blivit till en vana inför den skolkultur där kulturell dominans och fysiskt våld har ingått förening. 

Men Elle-Marja erfar ännu inte sameskolans klassrum som begränsande. När lärarinnan omedelbart 
efter de utdelade piskrappen vänder blicken mot och uttalar hennes namn, deklamerar hon hela 
psalmtexten ”Ett litet fattigt barn jag är” med klart och tydligt uttal. Elle-Marjas blick är fäst vid 
lärarinnans, som följer Elle-Marjas läsning med en uppmuntrande blick. Kameran växlar mellan 
deras ansikten. Elle-Marja ler när hon kommit till slutet av versen. Hon bemästrar den svenska 
språkkoden, och är stolt över att få visa upp vad hon kan. Lärarinnan ler tillbaka i det att hon säger: 
“Bra! Då blir det Elle-Marja som får hälsa gästerna från Uppsala välkomna imorgon!” Hon sätter sig 
vid orgeln och tar upp psalmsången. Elle-Marja sjunger mjukt och hennes och lärarinnans leende 
blickar möts i öppet samförstånd. Njenna sneglar på systern från sidan, med läpparna väl förslutna. 
Filmnarrationen tydliggör här med subtila medel som blickar och minspel en diskrepans mellan de 
båda systrarnas emotionella responser på sameskolans normsystem.  

Samma kväll utspelar sig en scen, av avgörande betydelse för Elle-Marjas fortsatta identitetsforme-
ring. Elle-Marja står gömd bakom ett träd utanför lärarinnans fönster. Hon lyssnar förundrat till 
lärarinnan, som sjunger och spelar piano.  När Elle-Marja springer därifrån får lärarinnan syn på 
henne, ropar henne tillbaka och bjuder in henne. Sittande vid kaffebordet frågar hon om Elle-Marja 
tycker om böcker. Elle-Marja nickar tyst, och lärarinnan överräcker en bok till henne med orden: 
“Du kan få den. Jag får egentligen inte göra så, men jag tycker att du ska ta den.” Elle-Marjas mot-
fråga “Varför då?” lämnas obesvarad. Lärarinnan frågar om Elle-Marja gillar poesi, och då Elle-
Marja nickar slår hon upp en sida, och uppmanar henne att läsa: “Den var min favorit när jag var i 
din ålder.” Elle-Marja läser med förundran i rösten: “Jag längtar till landet som icke är, ty allting som 
är, är jag trött att begära.” Blickarna möts igen och Elle-Marja frågar vad man måste kunna för att 
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bli lärarinna. Lärarinnan svarar leende att man behöver kunna lite om allt, och Elle-Marja ler tillbaka 
i samförstånd. 

För Elle-Marja innebär mötet att en dörr öppnas på glänt till en annan värld, vilken fyller henne med 
längtan. Den leende vackra lärarinnan som med en sådan självklarhet rör sig i musikens, poesins 
och kunskapens landskap förkroppsligar i detta möte en livs- och förväntansberättelse buren av en 
vision om det goda livet, som sträcker sig långt bortom samebyns och nomadskolans världar. 

Vändpunkten - en skildring av dominans och förtryck 
Besöket av forskarna från det rasbiologiska institutet i Uppsala blir en traumatisk upplevelse, där 
Elle-Marja drabbas hårt av omgivningens syn på samisk identitet. Barnen har klätt upp sig och Elle-
Marja har övat på välkomstorden, då hon ska överräcka en gåva och berätta att det är en riegka, ett 
traditionellt samiskt föremål tillverkat av renhorn. Gästerna tar emot gåvan, fingrar på barnens klä-
der och hår med exotifierande blickar och kommentarer. Därefter blir det marsch till klassrummet, 
där förnedrande scener av skallmätning, hårdhänt undersökning av tandstatus och kroppsfotogra-
fering tar vid. Elle-Marja protesterar men tvingas med lärarinnans goda minne underkasta sig 
forskarnas övergrepp på hennes fysiska integritet. På väg därifrån blir Elle-Marja utsatt för ytterli-
gare ett övergrepp från några äldre pojkar. Det hela börjar med att en av pojkarna fäller en 
kommentar om att “här kommer cirkusdjuret”, “dom är på ett lägre stadium, det är därför som dom 
ser ut som dom gör”. Elle-Marja reagerar med ilska, kräver att pojken ska ta tillbaka det han sagt, 
och när han fortsätter håna henne drar hon pappans märkkniv. Det hela slutar med att pojkarna 
gemensamt övermannar henne, fråntar henne kniven, håller fast och märker henne i örat som en 
renkalv. 

För Elle-Marja leder såväl Uppsalaforskarnas som ynglingarnas övergrepp till en smärtsam medve-
tenhet om omöjligheten att som same undkomma majoritetssamhällets berättelse om samer som 
lägre stående och mindre värda, en berättelse som inte enbart medför en mental degradering av Elle-
Marja utifrån hennes samiska identitet, utan även tjänar som legitimering för kränkande behandling 
i form av dubbla fysiska övergrepp. Med utgångspunkt i Youngs beskrivning av social orättvisa, ser 
vi i båda dessa scener hur kulturell dominans och fysiskt våld uppträder sammantvinnade och drab-
bar Elle-Marja liksom de andra samebarnen på grund av deras etniska identitet.   

På väg mot en ny identitet 
I skuggan av dessa erfarenheter börjar den resa som kommer att föra Elle-Marja bort från nomads-
kolan som institutionellt säte för kolonialt förtryck och kulturell dominans, men även bort från 
samebyns gemenskap och den nära relationen till systern. Under resan kommer hon att anta sin 
lärarinna Christina Lajlers identitet, ett namn som visar sig fungera för att kunna passera som svensk 
i det Uppsala där hon drömmer om att kunna utbilda sig till lärarinna. 

 Det första steget i detta gränsöverskridande skildras i en scen, där betraktaren får se Elle-Marjas 
händer, som varsamt rör vid det blanka blommiga klänningstyget i ett plagg som hänger bland lära-
rinnans tvätt utanför huset. Betraktaren ser Elle-Marja dra tyget till sig, borra in sin näsa i det, dra 
in dess doft och låta sig uppfyllas. Hon ser sig om, och då ingen tycks iaktta henne drar hon, som i 
stundens ingivelse av sig kolten, och ikläder sig lärarinnans klänning. Som av en händelse passerar 
just då några unga värnpliktiga på cykel och ropar till henne att hon kan hänga med på dans till 
kvällen. Elle-Marja ger sig iväg till fots, gömmer kolten på vägen, och når fram till dansbanan, där 
hon dansar med och inleder en trevande relation med den värnpliktiga Niklas Wikander från 
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Uppsala. Scenen slutar med att Elle-Marja hämtas och förs tillbaka till sameskolan, där hon bestraffas 
med piskrapp på ryggen. 

 I en följande scen söker Elle-Marja upp lärarinnan för att tala om att hon vill studera vidare i 
Uppsala. Lärarinnans attityd till Elle-Marja är nu förbytt. Hon svarar kort att det inte går för då 
behöver man papper, intyg och examen. Hon lyfter upp en skrivbok från bordet och riktar sin upp-
märksamhet mot den. På en direkt fråga från Elle-Marja om hon kan skriva ett intyg svarar lära-
rinnan att det kan hon tyvärr inte. Elle-Marja ger sig inte utan frågar varför.  Lärarinnan svarar, utan 
att lyfta blicken från arbetet, att man inte kan studera vidare om man har gått på sameskolan. ”Ni 
kan inte samma saker som de svenska barnen”. Elle-Marja replikerar att hon haft rätt på allt, men 
lärarinnan vidhåller att de svenska barnen lär sig andra saker. Så lyfter lärarinnan blicken mot Elle-
Marja, och säger: “Elle är väldigt duktig, men hon behövs här uppe för sin familj. Det är bara ni som 
kan det som krävs för att vara här uppe.” Elle-Marjas omedelbara replik: “Om jag inte vill vara här?” 
leder till ett märkbart pressat svar från lärarinnan att det kan hon inte göra något åt. Vid Elle-Marjas 
fråga om vem som bestämmer, vänder lärarinnan återigen blicken mot henne, och säger med ett 
förklarande tonfall: “Enligt forskningen så klarar ni er inte i stan. Era hjärnor är… ni har inte det 
som krävs. Ni måste vara här uppe för annars dör ni ut.” Hon samlar ihop skrivhäftena på bordet. 
Elle-Marja insisterar: “Fröken kan visst skriva ett brev”, men då vänder lärarinnan henne ryggen och 
börjar skriva på tavlan. 

Den här skildrade scenen kan jämföras med det tidigare mötet mellan lärarinnan och Elle-Marja. 
Där framstod lärarinnan som förebild och identifikationsobjekt för den unga flickans längtan efter 
att få forma sin egen identitetsberättelse. I detta senare möte uppträder hon som den koloniala 
maktens portvakt, och projicerar dess metaberättelse om den samiska identitetens förutsättningar 
och villkor på den elev som söker hennes stöd för att kunna anträda en livsresa likt hennes 
egen.  Budskapet förmedlas i ett tydligt gestaltat kroppsspråk, som understryker ordens 
oemotsägbarhet.  

Trots Elle-Marjas tydliga motstånd står hon maktlös inför den sociala orättvisa som det svenska 
storsamhället upprätthåller i form av institutionella hinder för självutveckling genom studier och 
arbete gentemot människor med hennes etniska ursprung. Elle-Marja stärks i denna scen i sin över-
tygelse om att hon måste finna en väg att överskrida dessa hinder. Hon kan inte längre fortsätta leva 
under den kulturella dominansens degraderande berättelser om hennes folk.  Hon måste finna en 
väg att överskrida sin samiska identitet. 

Övergången till en ny identitet 
Platsen för Elle-Marjas identitetsförändring utgörs av det akademiska Uppsala. Efter en uppslitande 
uppbrottsscen, där Elle-Marja tilltvingar sig systerns silverbälte för att få pengar till resan, går färden 
dit, där hon uppsöker Niklas Wikander och blir inviterad till hans födelsedagsfest. Hon beger sig till 
läroverket där hon lyckas bli inskriven under sin före detta lärarinnas namn Christina Lajler. Trots 
det svenskklingande namnet sticker hon ut som annorlunda i den svenska miljön. Vid Niklas födel-
sedagsbjudning identifieras hon av några antropologistudenter som ”den som Niklas träffade i 
Lappland”. Med uppmuntrande kommentarer förmår de henne att framföra “en födelsedagsjojk” 
till Niklas. Gästernas undrande viskningar om vad hon ska göra avslöjar deras okunnighet; någon 
blandar ihop jojken med joddling, någon annan säger att hon ska “kalla på djuren”, ytterligare en 
person säger att “nej det är något rituellt”.  Inför allas blickar, med sin egen blick vänd mot Niklas, 
jojkar hon samma jojk som i båten, då hon ville hjälpa Njenna att råda bot på sin hemlängtan, genom 
att minnas hur norra Storfjället låter. Framförandet är kort. Kameran visar hur Niklas blick börjar 
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flacka inför den okända ljudbilden. Jojkandet bemöts med tystnad och några av gästerna tittar på 
varandra med undrande eller menande blickar. 

I scenerna från Uppsala gestaltas fullbordandet av Elle-Marjas transition till Christina.  Narrationen 
visar å ena sidan de svårigheter och ifrågasättanden som hon möter i sin strävan att passera som 
svensk, och å andra sidan en alltmer ambivalent hållning till de symboliska artefakter för samisk 
identitet vilka hon bär med sig. Där finns en scen då hon eldar upp sin kolt i en känsla av befrielse. 
Men i en annan scen, där en läroverkskamrat får tag på hennes märkkniv, visar hon sig beredd att 
gå in i närstrid för att återvinna kontrollen över denna i förhållande till hennes historia så betydel-
sebärande artefakt. Fram till födelsedagsfesten hos Niklas finns jojken inom henne, som ett minne 
om den plats varifrån hon kommer, men efter den upplevelsen hör betraktaren henne aldrig mer 
jojka.  

Brytningen 
Övergången till den svenska identiteten som Christina innebär inte enbart en brytning med Elle-
Marjas samiska identitet utan också en brytning med den samiska gemenskapen och med den nära 
relationen till systern. Brytningen gestaltas i två scener, varav den första utspelas på sameskolan före 
resan till Uppsala.  I denna scen kommer Njennas besvikelse över att bli övergiven ut i sårande ord 
om att ingen tycker om Elle-Marja och ingen vill ha henne där, eftersom hon bara tänker på sig själv. 
Elle-Marja slår tillbaka genom att projicera de berättelser som hon själv söker undfly på systern: ”Du 
är den där lappungen som inte förstår någonting. Ni har så liten hjärna. Ingen vill ha oss här. Ni är 
bara idioter som inte kan tänka själva.” Elle-Marja lämnar sin förtvivlade syster, med bilden av hen-
nes rinnande tårar framför sig. 

Den andra uppbrottsscenen skildrar Elle-Marjas sista besök i samebyn, då hon behöver pengar för 
läroverksstudierna. Det blir en smärtsam konfrontation med modern, som håller terminsräkningen 
i sin hand och konstaterar att namnet på den inte är Elle-Marjas. Vid hennes svar “Jag heter inte 
Elle-Marja längre” visar kameran hur en skiftning drar över Njennas ansikte, och när Elle-Marja 
framför att hon vill sälja sina renar blir moderns svar att de inte har de pengarna. Elle-Marja fram-
håller att de har pappans silverbälte, och inför moderns fortfarande avvisande hållning tillfogar hon 
att de kan sälja renarna till någon annan. Moderns skarpa svar “passa dig för att bli så svensk” kan 
lika väl vara riktat till Njenna, i vars ansikte reaktionerna på samtalet kan avläsas. När modern säger 
att hon inte tänker skicka iväg Elle-Marja svarar den senare med sårande ord som inte kan återtas: 
“Jag vill inte vara här. Jag vill inte vara med er. Jag vill inte vara något jävla cirkusdjur.”  

I dessa uppbrottsscener framträder den internalisering av den dominerande kulturens berättelser 
som Young beskriver som ett av den kulturella dominansens mest destruktiva uttryck, då Elle-Marja 
i båda fallen projicerar den dominerande kulturens nedvärderande föreställningar om det liv och 
den identitet som hon söker undkomma, mot sin familj och sin ursprungsgemenskap.  

I förtvivlan går Elle-Marja ut på fjället, fångar in en av sina renar med ett lasso, fäller den till marken 
och dödar den i en fysisk närstrid med hjälp av pappans märkkniv. Sittande där med blod på hän-
derna ser hon modern närma sig i sällskap med Njenna. Modern överräcker pappans silverbälte, och 
vänder sig därefter om och går utan att ett ord yttras. Systrarnas blickar möts under ett långt ögon-
blick, innan även Njenna vänder sig om och följer efter modern. Scenen fullbordar en smärtsam 
separation mellan systrarnas respektive livsberättelser. 
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Återkomsten - ett möte mellan två livsberättelser 
I filmens ramberättelse skildras den åldrade Christinas möte med Njennas livsberättelse, då hon 
återvänder till systerns begravning. De inledande scenerna låter betraktaren förstå att Christinas 
svenska identitet har möjliggjort ett förverkligande av hennes livsmål, då hon nu återvänder till sin 
ursprungsmiljö som pensionerad lärarinna.  

Filmnarrationen lyckas i några få scener fånga Njennas berättelse som en pendang till Christinas, 
från den stund då systrarnas vägar skildes åt. Den första är den tidigare skildrade scenen, där betrak-
taren liksom Christina i begravningsofficiantens tal får höra hur jojken hjälpt Njenna att hitta kraft 
för att hantera sorgen efter pappans död och förlusten av sin syster. Den andra scenen utspelar sig 
då Christina står kvar vänd mot systerns kista efter att de övriga begravningsgästerna har lämnat 
lokalen. En man kommer fram och tilltalar henne med hennes samiska namn Elle-Marja. Hon tar 
hans hand, ser honom i ögonen med fast blick, och säger på svenska att hon beklagar sorgen. Han 
frågar henne på samiska varför hon inte har kommit, men Christina skakar på huvudet, och säger 
att hon inte förstår. Mannen fortsätter tala till henne på samiska, och berättar att Njenna varje år har 
fortsatt att märka hennes kalvar. Christina vänder bort blicken men mannen fortsätter: “Hon har 
bevarat din hjord.” 

Scenerna visar hur Njenna har hållit fast vid familjens och samebyns etos om det goda livet, och att 
detta har givit hennes liv en inriktning och mening. Den andra scenen visar också att Elle-Marja 
trots sitt uppbrott hela tiden har utgjort en så viktig aktör i Njennas livsberättelse, att Njenna har 
valt att trygga hennes tillhörighet till denna gemenskap. Även om Elle-Marja kan sägas ha sålt sina 
renar till familjen i utbyte mot det silverbälte som bekostade hennes studier, så har Njenna genom 
att vid märkningen behålla Elle-Marjas hjord intakt, under alla år upprätthållit möjligheten för Elle-
Marjas återinträde i samebyns gemenskap, en gemenskap som i Njennas livstolkning trots 
majoritetssamhällets yttre förtryck står som garant för möjligheten till det goda livet. 

De båda systrarnas livsberättelser gestaltar skilda tolkningar av innebörden av den etiska frågan om 
vad som utgör ett gott mänskligt liv. Filmens narration arbetar för att dra in åskådaren i en känslo-
sfär, som möjliggör ett empatiskt engagemang i båda systrarnas livsval och de skilda etiska 
förpliktelser mot självet och andra som dessa medför. Därmed behöver inget av dessa val att i slutän-
den framstå som mer rätt eller fel än något annat. Båda systrarnas val har omgärdats av såväl den 
samiska gemenskapens förväntansberättelser som det svenska majoritetssamhällets begränsande 
institutionella praktiker gentemot människor med samiskt ursprung och nedvärderande berättelser 
om innebörden av samisk identitet. Båda systrarna förverkligar inom givna förutsättningar sina 
respektive visioner om det goda livet, Njenna inom ramen för den samiska gemenskapen och Elle-
Marja genom att anta sin lärarinnas svenska identitet som Christina, för att därmed kunna passera 
som svensk, och tillägna sig den bildningsresa som hon så hett eftertraktar. Priset för Elle-Marjas val 
är en smärtsam brytning i den tidigare så nära relationen mellan de båda systrarna, en brytning som 
består fram tills efter den yngre systerns död och begravningsgudstjänst, då en försoningsscen 
utspelar sig, till vilken endast filmbetraktaren blir vittne. 
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SAMEBLOD I ETT HISTORIEDIDAKTISKT 
PERSPEKTIV  

En berättelse om identitet, tid och historiemedvetande  

Identitet över tid: Elle-Marja är Christina är Elle-Marja 
Filmens ramberättelse utspelar sig som redan beskrivits i nutid. Ramberättelsen är ett illustrativt 
exempel på hur en spelfilm kan iscensätta temporalitet och hur dåtid och nutid kan vävas samman 
för att synliggöra filmkaraktärers identitetsformering över tid. I ramberättelsen skildras hur 
Christina tillsammans med sin son och sondotter befinner sig på det hotell de bor på vid Njennas 
begravning. Efter begravningen befinner sig Christina ensam på sitt hotellrum. Ett stort fönster vet-
ter ut mot den samiska världen, och mot det ursprung som Christina så tydligt tagit avstånd ifrån 
innan och under begravningen. I rummet finns också dörren till hotellkorridoren. Där utanför står 
hennes son och sondotter och knackar på. De försöker nå henne. Symboliskt befinner sig Christina 
mellan dåtid och framtid. Sonen pratar genom dörren på både svenska och samiska och vill få henne 
att följa med på kalvmärkning, att delta i nuet. Sonens och barnbarnets ansträngningar gestaltar 
länkar både framåt och bakåt i tiden. Christina svarar inte på deras vädjan utan blir kvar på rummet. 
Son och sondotter ger upp sina försök att få henne att följa med. Christina går efter ett tag till hotel-
lets restaurang. Hon rör sig genom det dansande folkhavet men är märkbart skild från dem. Detta 
gestaltas genom att betraktaren inte hör dansmusiken utan en suggestiv musik som följer Christinas 
känslomässiga tillstånd. Hon går fram till ett stort fönster och ser hur son och sondotter kliver in i 
en helikopter som lyfter upp mot fjällvärlden. Så ser betraktaren hur Christina iakttar sin egen 
spegelbild i fönstret och filmnarrationen förflyttar plötsligt henne och betraktaren bakåt i tiden, till 
kalvmärkningen på fjället. En röst säger ”Elle-Marja” och betraktaren träffar för första gången den 
unga flickan. Genom berättelsen om hur Elle-Marja väljer att bli Christina kommer betraktaren nära 
både Elle-Marja och den samiska verkligheten. I filmens avslutande del återkommer ramberättelsen 
i nutid och betraktaren förflyttas återigen till hotellet. Denna gång lämnar Christina hotellet och 
beger sig iväg ut på fjället som hon tidigare var skild från genom hotellfönstrets glas. Hon återförenas 
med platsen för kalvmärkningen, där den dåtida filmberättelsen tog sin början. Genom en pendel-
rörelse mellan närhet och distans i filmens uppbyggnad hjälps betraktaren att långsamt närma sig 
Christina och samtidigt uppleva hennes avstånd, men också hennes närhet, både till den samiska 
och till den svenska kulturen.  

Filmens iscensättning av tid görs med hjälp av olika filmtekniska grepp. Klipp sker mellan olika 
miljöer där scenerier klargör vilken tid filmkaraktärerna befinner sig i. Närbilder varvas med 
panoramabilder. Kameravinklar och kamerarörelser vägleder betraktaren att inta olika perspektiv. 
Sättet som Sameblod går från nutid till dåtid och återigen till nutid i skildringen av Elle-Marjas liv, 
kan möjliggöra för åskådaren att växla mellan en känslomässig närhet till hennes kamp att få be-
stämma sin egen livsväg och en mer distanserad förståelse för hur mänsklig tillblivelse sker i samspel 
med omgivningens förväntningar. Denna gestaltning av identitetsformering över tid är förankrad i 
den historiska kontexten med rasbiologi och svensk överhöghet. Detta visar hur människors 
personliga historia är sammanflätad med större historiska skeenden. Sameblods uppbyggnad väcker 
nyfikenhet kring hur begreppet historiemedvetande kan förstås. Filmen ger ingångar att leka med 
tanken på uttryck för historiemedvetande hos Elle-Marja/Christina. Hon går från att omfamna sin 
samiska historia, till att vilja bryta de historiska band som den ger henne, till att på slutet åter låta 
dem flätas in i hennes livsberättelse. Sonens och sondotterns vilja att ta del av den samiska identiteten 
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skapar länkar både in i framtiden och bakåt i tiden, och kanske är det så att deras önskan, och Elle-
Marjas systers envishet att under alla år märka hennes renar, skulle kunna ses som pusselbitar för 
Elle-Marja att genom ett utvecklat historiemedvetande kunna omfamna de olika delar som hennes 
identitetsformering består av. 

Men filmen ger inte bara underlag att fundera över huvudpersonens historiemedvetande. Den möj-
liggör för åskådaren att reflektera över samernas historia över tid och hur den är förbunden med 
identitetsskapande. Filmens öppna fråga till åskådaren om Elle-Marjas utrymme att själv bestämma 
sin identitet och om omgivningens olika förväntansberättelser, möjliggör vidare reflektioner. För 
precis som tidigare forskning visat är åskådares upplevelser av spelfilm färgade inte bara av filmernas 
narration utan också av åskådarens förförståelse och egna erfarenheter (Axelson, 2014, Deldén, 
2014). Narrationen i Sameblod samspelar således med åskådarens tidigare kunskap om samisk kultur 
och historia och med åskådarens egna livserfarenheter när historisk mening skapas. Här kan 
Sameblod öppna upp för en fördjupad förståelse av människors historiemedvetande som samman-
flätade av den personliga historien, av större historiska skeden och av omgivningens olika 
förväntningar på individen, vilka också förändras över tid. Lärarens uppgift blir här att hjälpa 
eleverna att se att det kan finnas flera olika giltiga tolkningar av en given livsberättelse, och att det är 
möjligt att inta olika gestalters perspektiv.         

Kroppen som meningsbärare över tid 
Känsloupplevelser och kroppsliga erfarenheter har betydelse för identitetsformering och för ett 
fördjupat historiemedvetande (Dahl, 2013; Deldén, 2017). Ett exempel på detta ur filmen finns i den 
återkommande berättelsen om kalvmärkningen. I den inledande ramberättelsen får betraktaren se 
att Christina döljer ett ärr på sitt öra. Rörelsen när hon för håret över ärret för att täcka över det, är 
återkommande genom filmen. I en nyckelscen får åskådaren se hur skadan på örat blir till. Elle-
Marja märks som en renkalv av hånande unga pojkar. Betraktaren kan förstå hur djup denna kränk-
ning är eftersom hen tidigare i filmen fått se Elle-Marja märka sina renar. Dessa scener finns 
beskrivna i det tidigare analysavsnittet. Här kan pendlingen mellan närhet och distans i film-
narrationen tillsammans med en estetisk läsning av filmens berättelse hjälpa åskådaren att se 
komplexiteten över tid i relationen mellan minoritetskulturen och den dominerande kulturen. I 
filmscenerna är det tydligt hur filmskaparen positionerar Elle-Marja både som handlande subjekt 
när hon själv märker sina renar, och som offer/objekt när hon själv blir märkt. Filmens berättarstil 
hjälper åskådaren att genom ett estetiskt förhållningssätt komma nära Elle-Marja. Det åskådaren 
känner och tänker är på riktigt, och meningsskapandet i filmupplevelsen samspelar med hens 
tidigare erfarenheter och kunskaper (Carroll, 2003; Axelson, 2014). Men åskådaren får också möj-
lighet att distansera sig från upplevelsen och reflektera över den, vilket kan bli en del av en vidgad 
historieförståelse. Genom en fördjupad kontextualisering kan kunskap nås om villkoren genom 
historien för samer i relation till den svenska majoritetskulturen, kunskap som är en förutsättning 
för ett perspektivistiskt förhållningssätt till historien. Denna kontextualisering erbjuds redan till 
delar i filmen och filmnarrationen kan stimulera åskådaren att nå den växling mellan närhet och 
distans som enligt Landsberg kan ge fördjupad historieförståelse, och i förlängningen möjligheter 
till ett utvecklat historiemedvetande. 

Historiemedvetande i ett historiekulturellt perspektiv 
En särskilt viktig scen för det historiekulturella perspektivet är när Elle-Marja, Njenna och de andra 
barnen på sameskolan tvingas genomgå en förnedrande fysisk undersökning, genomförd av rasbio-
logiska institutet i Uppsala. Scenen skildrar hur de tillresta rasbiologerna mäter Elle-Marjas skalle 
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och näsa. Elle-Marja och de andra flickorna tvingas att klä av sig nakna framför kameran medan 
byns pojkar står utanför och kikar in, samma pojkar som senare “märker” Elle-Marja. Kamerans 
blixt förstärks av ljud som framkallar associationer till piskrapp när kameran registrerar de nakna 
flickkropparna. Att filmscenen inte innehåller något annat ljud förstärker känslan av nakenhet och 
utsatthet. Elle-Marjas fråga till besökarna från Uppsala, “Vad ska ni göra?”, lämnas obesvarad. 
Pendlingen mellan närhet och distans och den nakenhet med vilken maktrelationerna skildras visar 
både en tolkning av 1930-talets rasbiologiska självklarhet och vår egen tids utmaning av detta histo-
riska arv.  

När spelfilm används i historieundervisningen aktualiseras således begreppet historiemedvetande i 
relation till rådande historiekultur och till hur berättelser om det förflutna kan få rum i samtiden. 
Sameblod synliggör relevanta aspekter av historiekulturen genom filmnarrationens hantering av tid, 
där olika tidslager närmar sig varandra och suddar ut gränser mellan då, nu och sedan. På så vis 
synliggörs andra och i förlängningen vi själva som varande i ett tidsflöde av då, nu, sedan. Det är 
inte en slump att de frågor om kultur och identitet som ställs i filmen kommer från en kvinnlig 
filmskapare som ställer två samiska systrar i förgrunden. Här belyser filmen frågor om kön, etnicitet 
och makt, ur ett historiekulturellt perspektiv. Historia kan genom Sameblod förstås som konstruerad 
genom nuets lins. Spelfilmens narration är fiktionell och genom att synliggöra hur historia 
konstrueras kan frågan med utgångspunkt att utveckla elevers historiemedvetande vidgas till andra 
former av historieskrivning av samma historiska skede. 

Kulturarv och identitet 
Det historiekulturella perspektivet kan också kopplas till frågan om kulturarv. Med hjälp av ett par 
utvalda scener ur Sameblod vill vi här peka på några kritiska aspekter gentemot den snäva och sam-
tidigt värderande syn på kulturarvet och det svenska samhällets kristna tradition som skrivs fram i 
styrdokumenten (Skolverket 2011a; 2011b).  

I en tidigare beskriven scen framställs den stränga svenska språknorm som rådde i sameskolan. Sce-
nen visar hur inlärningen av svenskspråkiga psalmtexter fungerar disciplinerande i sameskolans 
klassrum. Men psalmsången i denna scen erbjuder även en möjlighet till inkludering för Elle-Marja 
som med öppet sinne möter lärarinnans blick då hon sjunger med i psalmtexten. I en senare scen, 
då Elle-Marja konfronterar lärarinnan med frågor om varför hon inte skulle kunna läsa vidare till 
lärarinna, möts hon av svaret att hon behövs hos sin familj, eftersom inga andra ”kan det som krävs 
för att vara häruppe”. När Elle-Marja framhärdar i att hon inte vill får hon till svar att det är nöd-
vändigt ”för att ni [samerna] inte ska dö ut”. Detta är ett kulturessentialistiskt svar där en tillskriven 
förståelse av etnisk identitet fungerar som en effektiv dörrstängare för Elle-Marjas ambition. I den 
därpå följande sista scenen från sameskolans klassrum sitter lärarinnan åter vid orgeln och leder 
klassens psalmsång. Elle-Marjas läppar är nu förseglade, och hennes blick möter trotsigt lärarinnans, 
medan texten som bär vittnesmål om den svenska kyrkans roll i det svenskkoloniala projektet ljuder 
omkring henne: “Fädernas kyrka i Sveriges land, stoltast bland samfund på jorden. Vida hon famnar 
från strand till strand…” 

Dessa scener kan användas för att föra en mera problematiserande diskussion om olika betydelser 
av kristen tradition och kulturarv än den odelat positiva som framträder i läroplanernas inledande 
texter. En bredare syn på begreppet kulturarv kan tjäna som underlag för att studera, reflektera över 
och värdera kulturarvets olika funktioner för individer och grupper över tid. Detta kan göras utifrån 
en på förhand icke given normerande syn på kulturarv. Därvid bör utrymme ges för att utifrån olika 
perspektiv diskutera såväl positiva som förtryckande bruk av exempelvis ”svenska språket” och 
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”kristen tradition”, liksom de skiftande betydelser som olika materiella och immateriella uttryck för 
samiskt kulturarv, som kolten, märkkniven och jojken intar för filmberättelsens huvudperson.  

SAMMANFATTANDE ÄMNESDIDAKTISK 
DISKUSSION  
Syftet med vår artikel har varit att undersöka vilken potential narrationen i filmen Sameblod skulle 
kunna erbjuda för undervisning om temat identitet i religionskunskaps- respektive historieämnet i 
grundskolans åk 7-9 samt gymnasieskolan. Tidigare historiedidaktisk forskning visar på såväl möj-
ligheter som svårigheter då spelfilm används som undervisningsmaterial. Ett problem som 
uppmärksammats är filmnarrationens behov av förenklade gestaltningar av komplexa fenomen och 
skeenden, vilket kan resultera i likaledes förenklade och naiva föreställningar hos eleverna. Samtidigt 
erbjuder filmnarrationen rika möjligheter till såväl inlevelse och empati, som till distansering och 
skiftande perspektiv. För att kunna ta tillvara på denna potential i en undervisningskontext krävs ett 
analytiskt förarbete från lärarens sida, där filmnarrationens ämnesdidaktiska potential undersöks. I 
ovanstående analys har vi visat på möjligheter hur en sådan analys kan genomföras utifrån ett av alla 
de teman som filmen Sameblod gestaltar, nämligen identitet. 

Utgångspunkten i den genomförda analysen är att identitetsformering kan förstås som narrativ kon-
struktion i betydelsen att människors identiteter är dynamiska och föränderliga, både ur ett individ- 
och ett samhällsperspektiv och i förhållande till tid och kontext. När en spelfilm används som 
utgångspunkt för att lyfta temat identitet utifrån den valda definitionen framträder narration som 
en nyckel för att förstå både identiteter och spelfilmers berättarspråk. Analysen av Sameblod baseras 
således på såväl vad filmen berättar som hur det berättas i relation till ett icke-essentiellt identitets-
begrepp. 

I Sameblod gestaltas huvudpersonen Elle-Marjas identitetsformeringsprocess, med start i gemen-
skapen i samebyn med dess starka förväntansberättelser. Under ett möte i lärarinnans bostad blir 
Elle-Marja varse en annan förväntansberättelse, personifierad av den kulturellt bildade lärarinnan. 
Den visar sig dock inte vara förbehållen henne, i hennes identitet som same. Till bilden hör också 
det omgivande samhällets rasistiska syn på samer, uttryckt i rasbiologins vetenskapliga diskurser, i 
samspel med de starka uttryck för personlig rasism, som möter henne i form av glåpord och fysiskt 
våld. Det är i spänningen mellan dessa skilda förväntansberättelser, och den utifrån tillskrivna oför-
enligheten dem emellan, som Elle-Marja ser sig nödgad att ta de avgörande steg och göra de val som 
leder fram till hennes brytning med sin samiska identitet, och till hennes strävan att passera som 
“svensk” i det akademiska Uppsala.  

Tidigare filmreceptionsforskning visar hur spelfilm kan öppna upp för fördjupad reflektion av 
existentiella och samhälleliga frågor (Dahl, 2013; Axelson, 2014; Stoddard m fl, 2017). Analysen av 
Sameblod har visat att filmens narration kan ge underlag för förståelse av frågan om identitetsfor-
mering som en komplex process, i förhållande till såväl frågor om samhällelig rättvisa som frågan 
om det goda livet, där de båda systrarnas livsberättelser erbjuder olika vägval och handlings-
alternativ.  Systrarnas livsberättelser visar på olika förståelser av det goda livet och filmens narration 
har potential att skapa närhet och engagemang för de perspektiv som gestaltas.  Sameblod erbjuder 
därigenom möjlighet att reflektera över och föra fördjupande samtal om hur identitetsformering och 
olika uppfattningar om det goda livet är förbundna med varandra.  
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Sameblod synliggör också frågor om människovärde och samhällelig orättvisa. Detta utgör en 
dimension av etiken där en värdering av samhällets normer och institutioner som rättvisa eller orätt-
visa möjliggörs. Filmens huvudtema kretsar kring den samhälleliga orättvisa som ligger i att Elle-
Marja utifrån sin samiska identitet förhindras att använda sina förmågor genom att söka sig till den 
utbildning som hon eftertraktar, och att hon inte har möjlighet att påverka de villkor som reglerar 
detta. Detta kan beskrivas som institutionell rasism. Flera scener i filmen visar också på hur olika 
uttryck för individuell rasism drabbar Elle-Marja på grund av hennes samiska etnicitet och i sam-
band därmed tillskrivna identitet. Därmed kan samtal i undervisningen, genom en kombination av 
inlevelse och rationell argumentation, vidgas till att omfatta andra historiska såväl som samtida 
exempel på hur strukturellt förtryck i form av nedsättande värderingar och våld kan drabba männi-
skor utifrån identitet. 

Filmens iscensättande av själva tidsaspekten möjliggör en förståelse för att mänsklig identitetsfor-
mering sker över tid, i ett temporalt flöde. Genom filmens sätt att relatera olika tidslager till varandra 
och genom filmnarrationens sätt att skapa emotionell förståelse ges förutsättningar för fördjupat 
historiskt meningsskapande. Narrationen erbjuder möjligheter att lyfta frågor om identitet i ett 
vidare perspektiv än vad som ryms i filmens fiktionella gestaltning. Vi närmar oss därmed frågan 
om vilken roll individuella och kollektiva identiteter spelar och bör spela i ett samhälle karakteriserat 
av mångfald. Med Elle-Marja som exempel kan undervisningen behandla frågor om vem som 
bestämmer hur vi identifierar oss som människor i ett historiskt perspektiv. Filmen gestaltar hur 
identitetsformering kan se ut över tid i relation till den historiska kontexten, när den “stora” histo-
rien flätas samman med den “lilla” berättelsen. En viktig kritisk reflektion i detta sammanhang är 
hur fakta och fiktion samspelar i skapandet av historisk mening. Sameblod är en bland flera berät-
telser om den samiska historien och kan som sådan ses som ett bidrag i ett pågående samtal om 
samisk och svensk identitet i den rådande historiekulturen. Det centrala blir då filmens tolkning av 
ett möjligt förflutet snarare än en värdering av filmens historiska korrekthet.  

Sameblod reser således frågor om historiekultur kopplat till identitet, och begreppet historiekultur 
har en nära relation till frågor om kulturarv. Här erbjuder filmens narration scener som kan tjäna 
som underlag för att studera, reflektera över och värdera såväl positiva som förtryckande bruk av 
såväl språknormer som kulturella och religiösa traditioner. En sådan diskussion kan med fördel 
starta utifrån hur filmnarrationen gestaltar “svenska språket” och “kristen tradition”, för att senare 
vidga perspektivet till en mera omfattande diskussion om såväl samiska som andra kulturarv. Med 
detta vill vi visa på det historiekulturella perspektivets potential att utmana och vidga den alltför 
snäva definition av kulturarv som kan utläsas ur skolans styrdokument. Filmen inbjuder till att på 
ett nyanserat sätt studera, reflektera över och värdera kulturarvets olika funktioner för individer och 
grupper över tid, utan att väja för betydelsebärande så kallade svåra kulturarv (Nordbäck, 2018). 
Precis som Hotel Rwanda på 1990-talet blev en del av en förändrad historiekultur i synen på Afrika 
(Dahl, 2015), är Sameblod en berättelse som både är en del av och utmanar historiekulturen idag. 

Sammanfattningsvis visar vår analys att Sameblod aktualiserar ett flertal aspekter som anknyter till 
förståelsen av identitetsformering, vilka intar centrala positioner i religionskunskaps- respektive 
historieämnets kursplaner. Inom ramen för religionskunskapsämnet har vi uppmärksammat hur 
tillskrivning och självständiga val kan samverka i en individs identitetsformeringsprocess, samt att 
denna process kan vara nära sammanlänkad med frågor om såväl social rättvisa som den etiska frå-
gan om det goda livet. I den historiedidaktiska analysen framträder möjligheten till förståelse för 
mänsklig identitetsbildning i ett temporalt flöde, där filmnarrationens tidshantering kan erbjuda 
redskap för att utveckla elevers historiemedvetande. 
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Jämförelsen mellan hur det religionsdidaktiska och det historiedidaktiska perspektivet lyfter frågan 
om identitet med utgångspunkt i filmen Sameblods narration ger vid handen att de två ämneskon-
texternas perspektiv är väl ägnade att komplettera varandra. Religionskunskapsämnet skulle kunna 
erbjuda de elever som ser filmen Sameblod inom ramen för historieundervisningen etiska begrepp 
och resonemangsmodeller som skulle kunna bidra till en fördjupning av elevernas förståelse av ka-
raktären av de moraliska val och förpliktelser som är inneboende i de historiskt situerade 
identitetsformeringsprocesser som utgör temat i filmen Sameblod.  Sådana begrepp och resonemang 
kan också bidra till en fördjupad förståelse vid bearbetning av betydelsen av så kallade svåra kultur-
arv.  Historieämnet å andra sidan skulle kunna erbjuda elever, som ser samma film inom ramen för 
religionskunskapsämnets etikundervisning, ett historiekulturellt perspektiv som kan bidra till en 
adekvat historisk kontextualisering av de etiska frågor som inom etiken ofta behandlas som tidlösa. 
Frågan om en nyanserad diskussion om det kristna kulturarvets olika funktioner i förhållande till 
olika individer och grupper över tid torde därtill utgöra en angelägenhet för undervisningen i såväl 
religionskunskap som historia.     

En möjlig slutsats av ovanstående resonemang skulle därmed kunna vara att Sameblod kan utgöra 
en lämplig didaktisk utgångspunkt för ämnesövergripande undervisning, där eleverna erbjuds möj-
ligheter att bearbeta en och samma filmberättelse utifrån olika fördjupningsperspektiv. Detta i syfte 
att möjliggöra en djupare förståelse utifrån mera utvecklade resonemang vid bearbetning av de frå-
gor om identitet, etik, temporalitet och kulturarv som är av avgörande betydelse för såväl historie- 
som religionskunskapsämnet, i en skola och en samtid präglad av mångfald.  
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En god utbildning för alla: En 
litteraturstudie om reflektionsverktyg 
som kan understödja utveckling av 
inkluderande förskolor 

Ulrika Larsdotter Bodin & Johanna Lundqvist 

ABSTRA CT  

This study focuses on preschool inclusion and reflection tools for furthering the development of 
preschools’ inclusiveness. A literature review was conducted, and five reflection tools were 
identified, described and compared: (1) Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet (BRUK) – för 
kvalitetsarbete i förskola och skola, (2) Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, (3) Utvärdering 
och utveckling i förskolan ECERS-metoden – att kvalitetsbedöma basfunktioner i förskolemiljö för 
barn 2.5–5 år, (4) Inclusive Early Childhood Education Environment Self-Reflection Tool and (5) 
Förskolekompassen: För dig som möter barn som har svårt att navigera. Both similarities and 
differences emerged in the analysis of the five reflection tools. The study has relevance for 
researchers in the field of early childhood education and head teachers, preschool teachers, other 
preschool staff members working in the context of the Swedish and Nordic preschool. The study 
also has relevance for preschool teachers and special educators in training.   

Keywords: preschool; quality education; reflections; school development 
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INTRODUKTION 
I en tid när alla barn har rätt till en god utbildning (Svensk författningssamling [SFS], 2010:800; 
Svenska Unescorådet, 2006; United Nations [UN], 2015; United Nations Children’s Fund 
[UNICEF], 2009; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, 1994) är det 
viktigt att yrkesverksamma i förskola – såsom förskolerektorer, förskollärare och barnskötare – har 
fördjupade kunskaper om hur en god utbildning kan genomföras, utvärderas och utvecklas. 
Professionsutveckling på området behöver värnas liksom utvecklingen av det egna yrkeskunnandet. 
Att realisera, det vill säga genomföra, en god utbildning för alla i förskola är inte en enkel uppgift.  

Uttrycket god utbildning för alla åsyftar en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet 
samt en utbildning som befrämjar livslångt lärande (UN, 2015, mål 4). Uttrycket åsyftar även en 
social, fysisk och pedagogisk tillgänglighet i utbildning (Specialpedagogiska skolmyndigheten 
[SPSM], Tufvesson, 2018).  

Fördjupade kunskaper genom reflektion 
Fördjupade kunskaper hos yrkesverksamma i förskola, samt professionsutveckling och det egna 
yrkeskunnande, kan utvecklas på olika sätt och befrämjas av reflektion. Ett sätt kan vara handledning 
som inrymmer reflektion (Bladini, 2004), och ett annat sätt kan vara rådgivning från en special-
pedagog (SFS, 1993:100, bilaga 2) som inrymmer reflektion. Ytterligare ett sätt kan vara att gå en 
kurs som inrymmer reflekterande inslag och att fortbilda sig. Därtill kan samtalande (von Ahlefeld 
Nisser, 2009) och kollegiala dialoger och reflektioner mellan yrkesverksamma bidra till att kun-
skaper kan fördjupas och att professionen och det egna yrkeskunnandet kan utvecklas  (Larsdotter 
Bodin, 2017; Mantei & Kervin, 2011; Skolinspektionen, 2018). Förutom detta kan läsningar av och 
reflektioner över vetenskaplig litteratur vara behjälpliga (Larsdotter Bodin, 2017; SFS, 1993:100, 
bilaga 2; Skolinspektionen, 2018) samt användningen av stödmaterial, exempelvis verktyg som ut-
vecklats av Skolverket och Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2018). Enligt Klemp (2013) är det 
inte alltid tillräckligt att reflektera utifrån egna tidigare yrkeserfarenheter när professionsutveckling 
ska ske och det egna yrkeskunnandet ska utvecklas. Klemp framhåller att ett tillskott av expertis 
behövs. En anledning till det är att expertis bidrar med kunskaper av olika slag som de yrkesverk-
samma kan spegla yrkeserfarenheter i. Reflektionsverktyg som vilar på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet är, som vi ser det, exempel på sådan expertis.  

Reflektion, som sker individuellt eller tillsammans med andra i samband med exempelvis handled-
ning, rådgivning, kurser, kollegiala samtal, dialoger, litteraturläsningar och användning av olika 
stödmaterial kan alltså bidra till att kunskaper fördjupas, professionsutveckling sker och att det egna 
yrkeskunnandet stärks (Ahlberg, 2013; von Ahlefeld Nisser, 2009; Bladini, 2004; Dewey, 2008; 
Klemp, 2013; Larsdotter Bodin, 2017; Lundqvist & Larsdotter Bodin, 2018; Mantei & Kervin, 2011; 
SFS, 1993:100; Skolinspektionen, 2018). Ahlberg (2013) förklarar varför reflektionen behövs och 
skriver följande: ”Reflektionens syfte är att skapa struktur och att distansera sig från gamla tanke-
mönster och utveckla nya” (s. 132). På motsvarande sätt skriver Skolinspektionen (2018) att 
reflektion, enskild eller gemensam, kan ”öppna ögonen för barnens lärprocesser” i förskolan och att 
förskolepersonal som inte ges möjlighet till reflektion kring det egna arbetet och verksamheten ”upp-
lever att de inte får utrymme att utveckla sitt arbete och sina pedagogiska processer” (s. 25). Det finns 
verktyg som utvecklats i syfte att understödja reflektion i förskola och som behandlar en god 
utbildning för alla barn. I studien benämns dessa verktyg reflektionsverktyg.  

 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Ulrika Larsdotter Bodin & Johanna Lundqvist 

2 0 2 0 ,  V O L  1 4 ,  N R  1     89  

Reflektion – ett mångfacetterat begrepp 
Reflektion är ett mångfacetterat begrepp med flera närliggande begrepp. Ett exempel på ett sådant 
närliggande begrepp är självreflektion som bland annat avser att fundera över och rikta uppmärk-
samhet mot det egna arbetet och verksamheten, till exempel i en förskola (European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education, 2017). Ett annat exempel på ett sådant närliggande begrepp 
är självutvärdering (Karlsson, 1999) som avser att rikta uppmärksamhet mot graden av måluppfyl-
lelse i det egna arbetet och i den egna verksamheten. Det kan röra grad av måluppfyllelse i relation 
till internationella och/eller nationella mål, eller grad av måluppfyllelse i relation till lokalt uppsatta 
mål. En självutvärdering kan anses utgöra en grundlig och kritisk granskning som ökar medvetenhet 
om sådant som fungerar bra/mindre bra när på förhand uppsatta mål ska uppnås. Ännu ett exempel 
på ett sådant närliggande begrepp är självvärdering (Harms, Clifford & Cryer, 2016) som avser en 
bedömning av det egna arbetet eller verksamheten, till exempel vad gäller dess starka och svaga sidor. 
Några ytterligare exempel på närliggande begrepp till reflektion är, som vi väljer att förstå begreppet, 
begrundande, eftertanke, metakognition, analys, kritisk granskning, diskussion, fördjupade samtal, 
pedagogiska samtal och självskattning. Fler exempel finns. 

Den svenska förskolans uppdrag  
Förskola utgör det första steget i det svenska utbildningsystemet (SFS, 2010:800). Dess grundläg-
gande värden, mål och riktlinjer finns presenterade i en nationell läroplan (Skolverket, 2018). 
Läroplanen fastställer att förskolan ska erbjuda alla barn möjligheter att leka och lära, att förskolan 
ska lägga en god grund för barns fortsatta utbildning och livslånga lärande, och att förskolan ska 
erbjuda extra stödinsatser till barn som behöver det (Skolverket, 2018). I Sverige går nästan alla barn 
(77% av alla ett- till treåringar; 95 % av alla fyra- och femåringar) i förskola innan de börjar i förskole-
klass, på fritidshem och i skolan (Skolverket, 2017). Den svenska förskolan är öppen för barn med 
och barn utan funktionsnedsättningar i behov av extra stöd och är som regel inkluderande 
(Lundqvist, 2018). Förskolor kan, precis som skolor, skilja sig åt vad gäller utvecklingsbehov då de 
har olika upptagningsområden och åldrar på barn (Hirsh & Segolsson, 2019) samt möjlighet att göra 
egna val gällande arbetssätt (Skolverket, 2018). Den svenska förskolans styrdokument anger först 
och främst vad som ska fokuseras på, inte hur verksamhet i förskola ska bedrivas. Arbete i svensk 
förskola kan benämnas som ett kollektivt praktiskt handlande (Larsdotter Bodin, 2017) då det som 
regel planeras och utförs av ett arbetslag bestående av förskollärare och annan personal (Skolverket, 
2018), till exempel barnskötare. Den svenska förskolans verksamhet ska kontinuerligt och systema-
tiskt följas upp, dokumenteras och analyseras så att det kan säkerställas att den verksamhet som 
bedrivs leder till att mål och riktlinjer i förskolans läroplan uppnås (Skolverket, 2018). I en 
skolinspektionsrapport (Skolinspektionen, 2018) framgår att yrkesverksamma i förskola både 
önskar och behöver mer tid för reflektion kring sitt arbete och förskolans verksamhet, till exempel 
kring särskilt stöd och undervisning. Tid för reflektion utgör en viktig faktor för att skapa hög 
kvalitet i förskolan (Skolinspektionen, 2018).  

Det finns studier i vilka den svenska förskolan undersökts (Sheridan, Williams, Sandberg & 
Vuorinen 2011; Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2019; Williams, Sheridan & Sandberg, 
2014; Siljehag, 2007). Dessa studier bidrar med värdefulla kunskaper om förskolors gruppstorlekar, 
arbete och verksamhet, förskolors kvalitet, barns lek och tidiga lärande i förskola, förskollärarrollen 
i den svenska förskolan samt förskolepedagogikens betydelse för specialpedagogiken. Det finns även 
studier i vilka en god utbildning för alla barn i svensk förskola undersökts. Dessa studier (Lundqvist, 
Allodi Westling & Siljehag, 2016; Lundqvist & Larsdotter Bodin, 2018; Sjöman, 2018), som har en 
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specialpedagogisk inriktning, visar att förskolor inte alltid håller en god övergripande kvalitet och 
att kvaliteten på inkluderingen, det vill säga på den inkluderande undervisningen och de inklude-
rande arbetssätten, inte alltid är tillräckligt god samt att inte alla barn i förskola är tillräckligt 
engagerade i förskolans aktiviteter. Det tycks därmed finnas utrymme för förbättringar och utveckl-
ing av den svenska förskolan. En liknande slutsats dras av Skolinspektionen (2018) som rapporterar 
om reflektionens betydelse och att det föreligger stora kvalitetsvariationer och bristande likvärdighet 
i svensk förskola. Det är oroande. Därtill finns en studie (von Ahlefeld Nisser & Olsson, 2018) som 
undersökt förändringsprocesser i förskola och skola genom ett implementeringsperspektiv. I studien 
undersöktes en kommuns implementering av SPSMs  Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 
och relaterade förändringsprocesser. Studien visar att förändringsprocesser i förskola och skola, och 
som utgår från ett reflektionsverktyg, kan vara både komplexa och oförutsägbara, och att det kan 
föreligga skillnader i tilltro till värderingsverktygs nytta på beslutandenivå och genomförandenivå i 
en kommun. I den undersökta kommunen var tilltro till värderingsverktygets nytta större på beslu-
tandenivå än på genomförandenivå. Det intresse och engagemang som fanns för verktyget och 
relaterade förändringsprocesser på beslutandenivå var också svårt att överföra till genomförande-
nivå. Studiens implikationer är att dialoger mellan företrädare för olika nivåer i en kommun behöver 
ske, dels före förändringsprocesser dels under förändringsprocesser, och att yrkesverksamma behö-
ver rika möjligheter att sätta sig in verktyg som ska användas och utveckla tilltro till desamma. En 
annan implikation som finns i studien är att yrkesverksamma på genomförandenivå behöver stödjas 
under förändringsprocesser så att en känsla av meningsfullhet, och inte ensamhet, infinner sig. Ett 
konkret förslag är att ha professionella samtalsledare med i förändringsprocesser. von Ahlefeld 
Nisser och Olsson (2018) skriver att professionella samtalsledare kan utmana och ställa kritiskt 
granskande frågor till yrkesverksamma så att de får syn på sådant som behöver förändras i verksam-
heten.   

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att identifiera, beskriva och jämföra reflektionsverktyg som kan 
användas av yrkesverksamma i förskola när de avser genomföra, utvärdera och utveckla en god 
utbildning för alla barn. Följande frågeställningar besvaras i studien: Vilka reflektionsverktyg om en 
god utbildning för alla finns att tillgå för förskolerektorer, förskollärare och övrig personal i svensk 
förskola? Vad kännetecknar reflektionsverktygen? Vilka är deras skillnader och likheter vad gäller 
syfte och mål samt form och innehåll? 

LITTERATURSTUDIENS GENOMFÖRANDE 
I föreliggande litteraturstudie följdes en arbetsgång utarbetad av Boaz och Sidford (2006) som prö-
vats tidigare av Lundqvist (2014). Litteraturstudien inleddes med en specificering av inriktning, det 
vill säga reflektionsverktyg för genomförande, utvärdering och utveckling av en god utbildning för 
alla barn i svensk förskola. Sedan genomfördes följande steg:  
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1. Fastställande av inkluderingskriterier med följande beslut: Utgivningsår 1998 eller senare. 
Tillgänglig på svenska till en rimlig kostnad. Inriktad mot en god utbildning för alla barn eller 
motsvarande (till exempel stödinsatser till barn i behov av extra stöd i förskola). Nationell mål-
grupp, det vill säga yrkesverksamma i svensk förskola. Reflektionsverktyg som utvecklades före 
år 1998, som inte reviderades efter det året, som enbart fanns på annat språk än svenska, som 
medförde större utgifter, som inte behandlade en god utbildning för alla i förskola eller motsva-
rande, som riktade sig mot grundskola eller annan skolform än förskola och som enbart föreföll 
ha lokal spridning eller målgrupp exkluderades. Året 1998 motiverades av att den svenska för-
skolan fick sin första läroplan (Skolverket, 1998) det året och blev en del av det svenska 
skolsystemet. Inkluderingskriterierna finns presenterade i tabell 1. 

 
2. Reflektionsverktyg eftersöktes och lokaliserades genom Googlesökningar i mars månad år 2019. 

Följande sju sökordskombinationer användes: Utvärdering förskola (Googlesökning 1). Utveckl-
ing förskola (Googlesökning 2). Kvalitetsbedömning förskola (Googlesökning 3). 
Värderingsverktyg förskola (Googlesökning 4). Självskattning förskola (Gogglesökning 5). 
Självreflektionsverktyg förskola (Googlesökning 6). Stödmaterial förskola (Googlesökning 7). 
Eftersom varje sökord och kombination gav ett stort antal träffar beslutades att söka igenom de 
100 första träffarna; detta skedde i samtliga sju sökningar. Sannolikheten att hitta reflektions-
verktyg efter de 100 träffarna ansågs låg. Fem reflektionsverktyg påträffades via 
Googlesökningarna. Efter beaktande av inkluderingskriterierna exkluderades ett reflektions-
verktyg med anledning av de höga kostnader som användningen av verktyget skulle medföra för 
en förskola. Följande fyra reflektionsverktyg uppfyllde inkluderingskriterierna: (1) Bedömning, 
Reflektion, Utveckling och Kvalitet (BRUK) – för kvalitetsarbete i förskola och skola (Skolverket, 
2001). (2) Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (SPSM, Tufvesson, 2018). (3) Utvärdering 
och utveckling i förskolan ECERS-metoden – att kvalitetsbedöma basfunktioner i förskolemiljö för 
barn 2,5–5 år (Harms, Clifford & Cryer, 2016). (4) Självreflektion avseende inkludering i förskolan 
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017). 

 
3. Reflektionsverktyg eftersöktes och lokaliserades även genom databasen SCOPUS via 

Mälardalens högskolebibliotek i mars månad 2019. Följande söksträng användes: ( TITLE-ABS-
KEY ( preschool )  AND  TITLE-ABS-KEY ( sweden )  AND  TITLE-ABS-KEY ( quality ) )  AND  
PUBYEAR  >  1997.  Det totala antalet träffar var 350. Genom denna sökning påträffades ytter-
ligare reflektionsverktyg men de uppfyllde inte inkluderingskriterierna. En anledning till det var 
att de inte fanns översatta till svenska. 

 
4. Därtill påträffades, i samband med utvecklingen av en kurs på Mälardalens högskola, ytterligare 

ett reflektionsverktyg som uppfyllde inkluderingskriterierna: Förskolekompassen: För dig som 
möter barn som har svårt att navigera (Sjölund & Henriksson, 2015). Det utgör reflektionsverk-
tyg nummer 5 i studien. 

 
5. Reflektionsverktygen kvalitetsgranskades sedan utifrån följande kriterier: god språkbehandling 

(kriterium nummer 1), god struktur (kriterium nummer 2) samt vetenskaplighet (kriterium 
nummer 3) i betydelsen att reflektionsverktyget, enligt dess författare, skulle baseras på forskning 
(resultat från forskningsstudier) och beprövad erfarenhet (en erfarenhet som är prövad och do-
kumenterad). Samtliga fem reflektionsverktyg bedömdes uppfylla de tre kvalitetskriterierna. 
Särskilt vikt lades vid kriterium 3, det vill säga vetenskaplighet.  
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6. Slutligen gjordes en  analys. Ett resultat formulerades och en diskussion skrevs fram. I analysen 

eftersöktes karaktäristiska samt likheter och särskiljande drag vad gäller reflektionsverktygens 
(1) syften och mål (författarens/författarnas intentioner), (2) form (reflektionsverktygens upp-
lägg) och (3) innehåll. 

Flera strategier användes för att stärka litteraturstudiens trovärdighet. En vedertagen arbetsgång för 
litteraturstudier (Boaz & Sidford, 2006; Lundqvist, 2014) följdes och begränsningar påvisades genom 
diskussion av genomförande och resultat. Två författare arbetade med studien. De reflekterade, dels 
individuellt dels tillsammans, över arbetsgången samt reflektionsverktygens syften/mål, form och 
innehåll. De reflekterade också över studiens begränsningar. Utdrag från reflektionsverktygen väv-
des in i resultatet för att skapa transparens.  

Flera strategier användes även för att säkerställa god forskningsetik, det vill säga god forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017). I beskrivningar och analyser av reflektionsverktygens syften/mål, form och 
innehåll användes titlar och begrepp hämtade från reflektionsverktygen. Sökningarna var nog-
granna för att inte missa något reflektionsverktyg eller någon författares bidrag på området. 
Utgångspunkterna för studien samt dess metoder och resultat redovisades och granskades. Beskriv-
ningar, med tillhörande likheter och skillnader, av reflektionsverktygen var rättvisa i betydelsen att 
kännetecken, snarare än styrkor och svagheter, lyftes fram samt att samtliga reflektionsverktyg gavs 
tillräckligt utrymme i resultatdelen och diskussionsdelen.   

Tabell 1. Litteraturstudiens inkluderingskriterier  

Aspekt Specificering 

Explicit avsikt beträffande nytta i 
arbetet med en god utbildning för 
alla i förskola 

Författaren/författarna anger att verktyget kan understödja yrkes-
verksammas arbete med en god utbildning för alla i förskola eller 
motsvarande, till exempel arbete med barn i behov av extra stöd i 
förskola  

Utgivningsår ≤ 1998 

Verktygets språk Svenska 

Centralt innehåll En god utbildning för alla eller motsvarande i förskola  

Skolform Förskola, lärmiljöer för barn mellan 1 och 5 år 

Målgrupp  Yrkesverksamma i svensk förskola  

Kostnad Ingen eller ringa 

 
Notera. Ringa avser en liten kostnad för en förskola. 

RESULTAT 
Resultatet inleds med att de fem identifierade reflektionsverktygen beskrivs. Därefter följer en jäm-
förelse i vilken exempel på likheter och skillnader mellan verktygen presenteras.  

De fem reflektionsverktygen 
De fem identifierade reflektionsverktygen beskrivs i följande ordning: (1) Bedömning, Reflektion, 
Utveckling och Kvalitet (BRUK) – för kvalitetsarbete i förskola och skola (Skolverket, 2001). (2) 
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Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (SPSM, Tufvesson, 2018). (3) Utvärdering och utveckl-
ing i förskolan ECERS-metoden – att kvalitetsbedöma basfunktioner i förskolemiljö för barn 2,5–5 
år (Harms, Clifford & Cryer, 2016). (4) Självreflektion avseende inkludering i förskolan (European 
Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017). (5) Förskolekompassen: För dig som 
möter barn som har svårt att navigera (Sjölund & Henriksson, 2015). En översikt över resultatet 
finns i tabell 2. 

Tabell 2. Reflektionsverktyg samt deras syften/mål, form och innehåll 

Reflektionsverktyg Syfte/mål Form Innehåll 

Bedömning, Reflektion, 
Utveckling och Kvalitet, 
BRUK (Skolverket, 2001) 

Att skatta och 
synliggöra kvaliteten i 
förskola (och skola).   

Självskattning utifrån 
fyra områden. Varje 
område består av 
indikatorer och kriterier 
hämtade från den 
svenska förskolans 
nationella 
styrdokument.  

(1) Varje förskolas 
utveckling. (2) Normer, 
värden och inflytande. 
(3) Kunskap, utveckling 
och lärande. (4) 
Övergång, samverkan 
och omvärld. 
 

Värderingsverktyg för 
tillgänglig utbildning 
(SPSM, Tufvesson, 2018) 

Att stödja värdering av 
pedagogisk lärmiljö och 
att stödja 
kvalitetsarbete. 

Värdering utifrån fyra 
områden, där varje 
område sedan består av 
fem till sex indikatorer.  

(1) Förutsättningar för 
lärande, (2) social miljö, 
(3) pedagogisk miljö, (4) 
fysisk miljö. 

Utvärdering och 
utveckling i förskolan: 
ECERS-metoden – att 
kvalitetsbedöma 
basfunktioner i 
förskolemiljö för barn 
2,5–5 år 
(Harms, Clifford & Cryer, 
2016) 

Att understödja 
utvärdering och 
utveckling av förskolor 
så att de uppnår god 
eller utmärkt kvalitet. 

Kvalitetsbedömning 
utifrån på förhand 
bestämda 
kvalitetsindikationer. En 
Likert-skala används. 

(1) Utrymme och 
inredning, (2) vård och 
omsorg, (3) språk och 
begreppsbildning, (4) 
leka och lära, (5) 
samspel, (6) 
verksamhetens 
organisation och (7) 
föräldrar och personal.  
 

Självreflektion 
avseende inkludering i 
förskolan 
(European Agency for 
Special Needs and 
Inclusive Education, 
2017) 

Att bidra till utveckling 
av högkvalitativ 
inkluderande utbildning 
i förskola. Att ge stöd 
till förskollärare och 
annan personal som 
arbetar med 
inkluderande 
undervisning i förskola. 

Självreflektion utifrån 
på förhand bestämda 
frågor.  

(1) En välkomnande 
stämning, (2) 
inkluderande social 
miljö, (3) barn-centrerat 
förhållningssätt, (4) 
barnvänlig fysisk miljö, 
(5) material för alla 
barn, (6) möjligheter att 
kommunicera för alla 
barn, (7) miljö med 
inkluderande utbildning 
och (8) lärande och en 
familjevänlig miljö. 

Förskolekompassen: För 
dig som möter barn 
som har svårt att 
navigera 
(Sjölund & Henrikson, 
2015) 

Bidra till förståelse för 
hur situationer i 
förskolan kan anpassas 
till barns 
funktionsförmågor; 
kraven får inte 
överstiga barns 
funktionsförmåga. 

Kartläggning av barns 
funktionsförmågor och 
samtal med barn samt 
efterföljande val av 
kompenserande 
hjälpmedel och 
strategier. 

Funktionsförmågor hos 
barn och situationer i 
förskolan: lämning, 
samling, i hallen, utelek, 
måltider, vila, fri lek och 
toalettbesök. 

 
Notera. Situationerna i verktyget Förskolekompassen har inte specifika nummer. 
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Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet (BRUK) 
Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet, ett reflektionsverktyg som benämns BRUK, har 
utarbetats av Skolverket (2001). Verktyget kan användas i förskolors kvalitetsarbete (även i skolors) 
och bidra till att förskolerektorer, förskollärare och övrig personal i förskola får syn på det som de 
är bra på, samt sådant som de behöver utveckla för att uppnå de mål som finns i den svenska för-
skolans nationella styrdokument, dess skollag, läroplan och allmänna råd. Verktyget behandlar fyra 
områden som innefattar indikatorer (delområden). Område 1 har 3 indikatorer, område 2 har 5 
indikatorer, område 3 har 10 indikatorer och område 4 har 2 indikatorer. De fyra områdena, med 
exempel på indikatorer, är följande: (1) Varje förskolas utveckling, som handlar om systematiskt 
kvalitetsarbete; miljö, lokaler, utrustning; barngruppens sammansättning och storlek. (2) Normer, 
värden och inflytande, som exempelvis handlar om barns delaktighet, respekt för mänskliga rättig-
heter och förebyggande av kränkande behandling. (3) Kunskap, utveckling och lärande, som bland 
annat handlar om innehåll och arbetsformer, hur barns lärande och utveckling stimuleras i förskolan 
och särskilt stöd. (4) Övergång, samverkan och omvärld, som bland annat handlar om samverkan 
och övergångar mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola samt mellan hem och förskola. 
Det finns delområden och indikatorer som kan relateras till en god utbildning för alla. Exempel på 
detta är ”Hänsyn till varje barns förutsättningar och behov” (område 3, indikator 2) och ”Särskilt 
stöd” (område 3, indikator 9). Varje indikator (delområde) innefattar i sin tur kriterier för målupp-
fyllelse, till exempel: ”I vår förskola får alla barn den ledning och stimulans som de behöver för att 
de ska kunna lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar” (område 3, 
indikator 2, kriteriet för måluppfyllelse 1). ”Vi anpassar våra dagsrutiner, samt material och miljö 
till varje barns specifika behov och förutsättningar” (delområde 3, indikator 2, kriteriet för målupp-
fyllelse 8). Förskollärare och annan personal ska, genom självskattning, ta ställning till om de uppnår 
kriterier genom att svara: ”kriteriet stämmer”, ”kriteriet stämmer inte alls”, ”kriteriet stämmer till 
viss del”, ”kriteriet stämmer till stor del” eller ”kriteriet stämmer helt” och därtill diskutera och ana-
lysera självskattningar som gjorts genom att tolka och problematisera självskattningarnas resultat. 
Självskattningarna görs digitalt och en sammanställning som innehåller en nulägesbedömning 
genereras automatiskt. Nulägesbedömningen visar vad som behöver åtgärdas omgående, vad som 
behöver åtgärdas, vad som behöver utvecklas på lång sikt och vad som fungerar bra och ska bevaras. 
Det finns möjlighet för förskolerektorer, förskollärare och övrig personal att själva föreslå kriterier 
att självskatta och reflektera kring.    

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 
Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning har utarbetats av Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM, Tufvesson, 2018). Detta verktyg utgör ett stödmaterial för förskolerektorer, förskollärare och 
annan personal i förskola (även personal i skola) när de ska ”kartlägga sin tillgänglighetsnivå, ge 
underlag till en handlingsplan, dokumentera åtgärder som förebygger bristande tillgänglighet, sys-
tematisera kvalitetsarbetet, få statistik på verksamhetens tillgänglighet, utveckla ett gemensamt språk 
och förhållningssätt, vara ett underlag för att skapa diskussion och kollegiala samtal om tillgängliga 
lärmiljöer, på olika nivåer i organisationen” (SPSM, Tufvesson, 2018, s. 17–18). Verktyget uppmunt-
rar till kollegiala samtal om den egna verksamheten. Specialpedagogiska skolmyndigheten har 
utarbetat en handledning för att mer specifikt informera om hur värderingen och tillhörande kart-
läggning ska genomföras. Med hjälp av handledningen genomförs värderingen digitalt. Värderingen 
av den egna verksamheten utgår från fyra områden. Dessa områden är: (1) förutsättningar för lä-
rande, (2) social miljö, (3) pedagogisk miljö och (4) fysisk miljö. Varje område består därefter av fem 
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eller sex indikatorer (N=22). Det finns indikatorer (delområden) som kan relateras till en god ut-
bildning för alla. Ett exempel är pedagogisk miljö där ”pedagogiska strategier och stödstrukturer” 
(område 3, indikator 12) samt ”olika sätt att lära” ingår (område 3 indikator 14). Varje indikator 
innefattar i sin tur kriterier. Förskollärare och annan personal ska, genom värdering, ta ställning till 
om de uppnår kriterier på högstanivån, mellannivå eller lägstanivån. Högstanivån kan exempelvis 
innebära följande: ”Verksamheten främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och är ut-
formad så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet utifrån barnet och barnets behov. Alla 
barn kan delta i gruppens aktiviteter. Stödstrukturer och strategier arbetas fram utifrån barnens be-
hov. Verksamheten gör anpassningar på organisationsnivå-, grupp- och individnivå” (område 3, 
indikator 12). Lägstanivån utgörs av följande påståenden som ska användas för reflektion utifrån 
den egna verksamheten: ”Verksamheten bedriver inget strategiskt arbete för att anpassa aktiviteter. 
Barn får inte förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Anpassningar är enbart utförda på 
en eller möjligtvis två nivåer inom verksamheten” (område 3, indikator 12). Värderingarna görs di-
gitalt och ett underlag för en handlingsplan genereras automatiskt. Det föreslås att handlingsplanen 
ska omfatta områden och indikatorer som personalen själva anser viktiga att ta med och att varje 
område och indikator i handlingsplanen ska innehålla mål, åtgärder, en tidsplan, ansvarig person, 
beräkning av kostnader samt en plan för uppföljning och utvärdering.   

ECERS-metoden 
Verktyget Early Childhood Environment Rating Scale, har utvecklats av Harms, Clifford och Cryer 
(2016) och översatts och validerats för svensk förskola av M. Andersson och U. Löfgren. På svenska 
heter verktyget Utvärdering och utveckling i förskola: ECERS-metoden – att kvalitetsbedöma bas-
funktioner i förskolemiljö för barn 2,5–5 år. Verktyget kan användas vid utvärdering, dels intern dels 
extern, och utveckling av förskolor och avser bidra till att förskolor blir välfungerande, det vill säga 
att förskolor uppnår god eller utmärkt övergripande kvalitet. Harms, Clifford och Cryer (2016) anser 
att förskolan behöver hålla god eller utmärkt övergripande kvalitet. Anledningen till det är att kva-
liteten spelar roll för barns utveckling (Harms, Clifford & Cryer, 2005). Verktyget innehåller sju 
delområden: (1) utrymme och inredning, (2) vård och omsorg, (3) språk och begreppsbildning, (4) 
leka och lära, (5) samspel, (6) verksamhetens organisation och (7) föräldrar och personal. Varje del-
område är indelat i fyra till elva punkter som graderas på nivåerna otillräcklig, minimal, god eller 
utmärkt; en Likert-skala från 1 till 7 används. Under varje punkt finns indikatorer (i form av påstå-
enden) på vad som utgör otillräcklig, minimal, god eller utmärkt kvalitet. Dessutom finns 
förklaringar till vissa indikatorer för att tydliggöra innebörden av begrepp och för att visa på hur 
förskollärare och övrig personal kan tänka vid en kvalitetsbedömning. Indikationerna besvaras med 
ett ja eller ett nej, och svaren avgör hur långt upp i skalan skattningen kan gå. Fyra exempel på sådana 
indikatorer, hämtade från delområde 6 och punkt 37 (Harms, Clifford & Cryer, 2016, s. 86), är föl-
jande: ”Det förekommer inga försök att möta barnets särskilda behov” (indikator 1.2). ”Mindre 
förändringar har gjorts för att möta barn med svårigheter” (indikator 3.2). ”Modifieringar har ge-
nomförts i miljö, verksamhet och planering så att barnen kan delta i flera aktiviteter tillsammans 
med andra barn” (indikator 5.2). ”Barn med svårigheter involveras i gruppen och deltar i de flesta 
aktiviteter” (indikator 7.2).  

I verktyget uppmuntras förskolerektorer, förskollärare och övrig personal att kvalitetsbedöma den 
egna verksamheten utifrån tre steg. I det första steget (benämnt att se) väljer de ut ett angeläget om-
råde. De gör, oberoende av varandra, en utvärdering av det valda området. I steg nummer två 
(benämnt att förstå) redogör de för sina bedömningar (utfall av utvärderingen) och jämför dessa. I 
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det tredje och avslutade steget (benämnt att handla) reflekterar de över följande: ”Hur ska vi fort-
sätta? Vad kan vi göra? Vad ska vi göra? Varför på detta sätt? Vem ska göra vad?” (Harms, Clifford 
& Cryer, 2016, s. 20). I verktyget uppmuntras även förskolerektorer, förskollärare och övrig personal 
i förskola att bestämma tid för utvärdering av utvecklingsarbete som skett och att fortsätta arbetet 
tills dess att en önskad nivå uppnåtts (god eller utmärkt kvalitet). Samtliga delområden bör kvali-
tetsbedömas, enligt Harms, Clifford och Cryer (2016). 

Självreflektion avseende inkludering i förskolan 
Självreflektionsverktyget Självreflektion avseende inkludering i förskolan har utvecklats inom ett pro-
jekt som heter Inclusive Early Childhood Education [på svenska: Inkluderande utbildning i 
förskolan] som genomförts av European Agency for Special Needs and Inclusive Education (IECE, 
2017). Verktygets syften är att bidra till inkluderande förskolemiljöer och att vara förskolerektorer, 
förskollärare och övrig personal som arbetar med inkludering i förskolan till hjälp. Följande speci-
fika användningsområden anges (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 
Björck-Åkesson, Kyriazopoulou, Giné & Bartolo, 2017, s. 9): ”För att ge en bild av hur inkluderande 
verksamheten är”. ”För att tjäna som underlag för diskussion om inkludering”. ”För att beskriva, 
formulera och prioritera förbättringsområden i det praktiska inkluderingsarbetet”. European 
Agency for Special Needs and Inclusive Education (2017) menar att förskolan ska vara en plats för 
inkludering, delaktighet och engagemang. De har formulerat åtta delar med frågor som berör 
aspekter förknippade med inkludering i förskolan. Dessa delar utgör verktygets centrala innehåll: 
(1) en välkomnande stämning, (2) inkluderande social miljö, (3) barncentrerat förhållningssätt, (4) 
barnvänlig fysisk miljö, (5) material för alla barn, (6) möjligheter att kommunicera för alla barn, (7) 
inkluderande undervisning och lärande, och (8) familjevänlig miljö. Under varje del finns en upp-
sättning av sex eller sju frågor som ska besvaras av förskollärare och/eller övrig personal i förskola. 
Det finns frågor som ska besvaras skriftligen med ett ja eller ett nej, och frågor som kräver mer ut-
förliga skriftliga svar. Två exempel på sådana frågor är följande: ”Deltar alla barn i den ordinarie 
verksamheten?” ”Hur tas mångfald och barnens individuella styrkor och resurser tillvara i aktiviteter 
och i lärandet?” Dessa två frågor ingår i del nummer 7 som heter Inkluderande undervisning och 
lärande (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017, s. 23, frågor nummer 
7.1, 7.4). I verktyget uppmuntras förskolerektorer, förskollärare och övrig personal att självreflektera 
över sina svar och att fundera över hur den egna verksamheten (gällande inkludering i förskolan) 
kan utvecklas. De uppmuntras även att göra prioriteringar ibland identifierade utvecklingsområden 
och att blicka framåt, det vill säga att självreflektera över hur deras verksamhet ska se ut när utveckl-
ing skett.  

Förskolekompassen: För dig som möter barn som har svårt att navigera 
Verktyget Förskolekompassen: För dig som möter barn som har svårt att navigera har utarbetats av 
Sjölund och Henrikson (2015). Förskolekompassen uppgavs, av dess författare, utgå från det biopsy-
kosociala förhållningssättet i internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa (ICF-CY). ICF-CY står för International Classification of Functioning, Disability and Health. 
Förskolekompassen, för dig som möter barn som har svårt att navigera utgör ett stödmaterial för 
förskolerektorer, förskollärare och annan personal med syftet att bidra till förståelse för hur olika 
situationer i förskolan kan anpassas till barn som möter svårigheter. I verktyget benämns dessa barn: 
barn som har svårt att navigera. Verktyget bidrar till att ge underlag för såväl kartläggning av barns 
funktionsförmågor som nödvändiga kravanpassningar och kompensationer i förskola. Funktions-
förmågorna är kommunikation/information, planering/organisation, sinnesintryck/motorik, 
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uppmärksamhet, impulsivitet/aktivitet, tidsuppfattning och flexibilitet. Följande situationer kan 
kartläggas och analyseras i syfte att anpassa förskolemiljön: lämning (på förskola), samling, i hallen 
(på- och avklädning av ytterkläder), utelek, måltider, vila, fri lek och toalettbesök. En kartläggning 
och analys går till på följande sätt i fråga om området måltider, men ser ut på liknande sätt för övriga 
situationer: De krav som ställs på barn i en situation (till exempel vänta på sin tur, skära upp maten 
och bibehålla uppmärksamheten på måltiden) identifieras och ställs i relation till barnets funktions-
förmågor. Barnets syn på saken undersöks också, till exempel utifrån frågor: ”Vad tycker du om att 
sitta vid matbordet?” ”Vad tycker du om att vänta på maten?” (Sjölund & Henriksson, 2015, s. 63). 
Därefter identifieras och implementeras strategier för att utjämna skillnader mellan kraven i situat-
ionen och barnets funktionsförmågor. Strategier som kan underlätta vid matsituationen kan 
exempelvis vara att få särskild kost, att äta på en lugnare plats och att sätta fast en bit tejp runt glaset 
som markerar när det är dags att sluta fylla glaset. Verktyget innehåller beskrivningar, i text och 
genom illustrationer, av kompenserande hjälpmedel och strategier för barn som har svårt att navi-
gera i förskolans olika situationer. Några andra exempel på strategier och hjälpmedel som anges vara 
nödvändiga i förskolan för barn som har svårt att navigera är samtalsmatta, sociala berättelser, rit-
prat, känslotermometer, pratknapp (inspelade hur göra-listor gällande exempelvis att tvätta händer 
eller påklädning) och hjälpmedel som synliggör tid.    

Likheter och skillnader mellan reflektionsverktygen 
Det finns flera exempel på likheter mellan reflektionsverktygen, förutom de som direkt kan relateras 
till studiens inkluderingskriterier. Det finns även flera exempel på skillnader mellan verktygen.  

En likhet mellan samtliga reflektionsverktyg är att förskolerektorer, förskollärare och annan perso-
nal ombeds göra självskattning, kvalitetsbedömning, (själv)värdering, självreflektion eller 
kartläggning av en förskolas nuläge, det vill säga dess nuvarande situation. En likhet mellan ECERS-
metoden och Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning är att det finns skalor från otillräcklig kva-
litet/lägstanivån till utmärkt kvalitet/högstanivån. Det betyder att dessa verktyg innehåller exempel 
på hur det ser ut i en förskola med otillräcklig kvalitet respektive i en förskola med utmärkt kvalitet. 
En likhet mellan BRUK och Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning är att självskattningar re-
spektive (själv)värderingar sker digitalt. Självreflektion avseende inkludering i förskolan finns att 
ladda ner som ett digitalt dokument; det kan ifyllas med hjälp av ordbehandlingsprogram på en 
dator eller liknade. ECERS-metoden och Förskolekompassen är i bokform. En likhet mellan ECERS-
metoden och Självreflektion avseende inkludering i förskolan är att de finns översatta till flera olika 
språk; de är internationella och kan användas för att reflektera över förskolors arbete i olika länder.   

ECERS-metoden skiljer sig från övriga verktyg i och med att kvalitetsbedömningen utgår från en 
strukturerad observation av verksamheten i förskolan. Det betyder att kvalitetsbedömningar med 
ECERS-metoden även kan göras av dem som inte arbetar i den aktuella förskolan, det vill säga av en 
extern part. Självskattningar med BRUK och (själv)värderingar i Värderingsverktyg för tillgänglig ut-
bildning utgår istället från förskolerektorers, förskollärares och annan personals minnesbilder och 
egna erfarenheter. Självreflektion avseende inkludering i förskolan skiljer sig från övriga verktyg i och 
med att självreflektionen uteslutande utgår från frågor samt de yrkesverksammas egna skriftliga svar 
på dessa (det vill säga hur de förstår den egna förskoleverksamheten). Dessa skriftliga svar utgår från 
förskolerektorers, förskollärares och annan personals minnesbilder och egna erfarenheter. Deras re-
flektioner behöver, likt BRUK och Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, inte nödvändigtvis 
utföras i en förskolas lokaler när förskoleverksamhet pågår. Självreflektion avseende inkludering i 
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förskolan skiljer även ut sig på så sätt att det explicit talar om inkluderande förskolor; i övriga re-
flektionsverktyg behandlas inkludering, men det sker utan att orden inkludering, inkluderande 
undervisning eller inkluderande arbetssätt används explicit och ofta. Förskolekompassen skiljer sig 
från övriga reflektionsverktyg i och med att den inte enbart initierar reflektion kring det egna arbetet 
och verksamheten, utan även reflektion över fiktiva barn och situationer i förskolan. Ett exempel på 
det är att reflektionsverktyget innehåller beskrivningar av två barn med ojämna funktionsförmågor 
i förskolan att reflekteras över. Förskolekompassen skiljer sig från de andra reflektionsverktygen på 
ytterligare sätt då den anger att barn ska komma till tals gällande hur de själva upplever olika situat-
ioner i förskolan.  

DISKUSSION 
Syftet med föreliggande studie var att identifiera, beskriva och jämföra reflektionsverktyg som kan 
användas av förskolerektorer, förskollärare och övrig personal vid förskolor när de avser genomföra, 
utvärdera och/eller utveckla en god utbildning för alla barn.  

Val av reflektionsverktyg 
Resultatet visar att det finns flera reflektionsverktyg som kan användas av yrkesverksamma i förskola 
när de avser genomföra, utvärdera och/eller utveckla sin verksamhet till att bli god för alla barn. Det 
innebär att förskolerektorer, förskollärare och övrig personal i förskola, som avser ta hjälp av reflekt-
ionsverktyg, kan behöva göra val: De kan behöva välja ut ett reflektionsverktyg som kan vara dem 
behjälpligt eller välja att kombinera två eller flera av dessa. Yrkesverksamma som vill att deras re-
flektion ska utgå från på förhand bestämda indikatorer och kriterier hämtade från den svenska 
förskolans nationella styrdokument (dess skollag, läroplan och allmänna råd) kan välja BRUK, och 
de som vill att deras reflektion ska utgå från ställningstaganden gällande social, fysisk och pedagogisk 
tillgänglighet (på högstanivån, mellannivån och lägstanivån) kan välja Värderingsverktyg för tillgäng-
lig utbildning. Yrkesverksamma som vill att deras reflektion ska utgå från en strukturerad 
observation och kvantitativa bedömningar kan välja ECERS-metoden där de, genom observation tar 
ställning till på förhand bestämda påståenden, det vill säga kvalitetsindikatorer, gällande en god ut-
bildning för alla barn i förskola. Det valet medför även att de får ta del av beskrivningar av vad som 
kännetecknar otillräcklig, minimal, god och utmärkt kvalitet i förskolan, till exempel vad gäller 
stödinsatser till barn i behov av extra stöd. Yrkesverksamma som vill att deras reflektion ska utgå 
från på förhand bestämda frågor gällande inkluderande undervisning och arbetssätt i förskolan kan 
använda Självreflektion avseende inkludering i förskolan. Det valet medför att genomförandet av 
verksamheten, utvärdering och utveckling kommer att utgå från deras egna svar på frågor och prio-
riteringar. Förskolerektorer, förskollärare och övrig personal som vill att deras reflektion ska utgå 
från hur olika situationer i förskolan kan förstås och anpassas till barns olika funktionsförmågor kan 
välja Förskolekompassen. Det valet medför även att de uppmuntras att ställa frågor till barn i behov 
av extra stödinsatser och funktionsnedsättningar i förskolan för att få del av deras syn på saken. Det 
är möjligt att yrkesverksammas egna val (av ett eller flera reflektionsverktyg) kan stärka tilltron till 
reflektionsverktygs nytta och bidra till ökad användning, till exempel i förskolors systematiska kva-
litetsarbete. Det är viktigt att det finns tilltro till reflektionsverktygs nytta på genomförandenivå när 
förändringsprocesser ska komma till stånd i förskola och skola (von Ahlefeld Nisser & Olsson, 2018).  

Resultatet i den här studien visade även på likheter och skillnader mellan reflektionsverktygen. Vår 
förhoppning att de beskrivna likheterna och skillnaderna ska underlätta yrkesverksammas eventu-
ella val av reflektionsverktyg. Yrkesverksamma bör, som vi ser det, ges möjlighet att avgöra vad som 
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är betydelsefullt att reflektera över och hur reflekterandet kan göras, till exempel genom egna val av 
reflektionsverktyg. En anledning till det är att förskolors behov, liksom skolors behov, ser olika ut 
(Hirsh & Segolsson, 2019) vad gäller reflektioner avseende god utbildning för alla barn, och en annan 
att val av arbetssätt sker på lokal nivå av yrkesverksamma (Skolverket, 2018). Reflektionsverktyg som 
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan utgöra en solid grund för reflektion och 
bidra till att reflektion inte enbart sker utifrån tidigare yrkeserfarenheter. Enligt Klemp (2013) är det 
inte alltid tillräckligt att reflektera utifrån egna tidigare yrkeserfarenheter när professionsutveckling 
ska ske och det egna yrkeskunnandet ska utvecklas. De som arbetar i förskola har ett gemensamt 
ansvar för att en god utbildning för alla implementeras i förskolan (SFS, 2010:800; Skolverket, 2018; 
UN, 2015) och det är idag inte möjligt att prioritera bort ett sådant arbete. 

Reflektionens tillskrivna betydelse vad gäller kunskapande, professionsutveckling och stärkt eget yr-
keskunnande (Ahlberg, 2013; von Ahlefeld Nisser, 2009; Bladini, 2004; Dewey, 2008; Klemp, 2013; 
Larsdotter Bodin, 2017; Lundqvist & Larsdotter Bodin, 2018; Mantei & Kervin, 2011; SFS, 1993:100; 
Skolinspektionen, 2018) talar för att reflektionsverktyg skulle kunna vara till stor nytta i förskolors 
arbete och bygga broar mellan teori och praktik. Vi som författare till denna studie tror att så kan 
vara fallet. Det ligger som vi ser det stor potential i reflektionsverktyg som företeelse för den svenska 
förskolan. Yrkesverksamma bör dock inte lämnas ensamma i förändringsarbete utan stödjas av pro-
fessionella samtalsledare (von Ahlefeld Nisser & Olsson, 2018). Det är, som vi ser det, möjligt att ett 
reflektionsverktyg kan stödja samtalsledare i deras arbete. Reflektionsverktyg förefaller i likhet med 
en professionell samtalsledare kunna utmana, ställa kritiskt granskande frågor och synliggöra sådant 
som behöver förändras och utvecklas. 

Det är viktigt att kunskaper om en god utbildning för alla fördjupas i Sverige, tillika att professions-
utveckling på området sker och att det egna yrkeskunnandet stärks. Skolinspektionen har påvisat 
brister i den svenska förskolans kvalitet och likvärdighet (Skolinspektionen, 2018) och forskning 
från Sverige har visat att förskolors arbete med inkludering och alla barns engagemang i förskola 
kan behöva utvecklas (Lundqvist, Allodi Westling & Siljehag, 2016; Sjöman, 2018). Fördjupade kun-
skaper, tillika professionsutveckling och ett stärkt eget yrkeskunnande, gällande god utbildning för 
alla i förskola är, som vi ser det, helt avgörande, för att en god utbildning för alla ska kunna realiseras 
världen över till år 2030 (UN, 2015), så också i Sverige och övriga nordiska länder.  

Kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning 
Denna studie utgör ett kunskapsbidrag i och med att den presenterar reflektionsverktyg samt tillhö-
rande likheter och skillnader. Ytterligare studier behövs gällande: (1) den upplevda nyttan med 
reflektionsverktyg i förskolors arbete med att skapa en god utbildning för alla, (2) den faktiska nyttan 
med reflektionsverktyg i förskolors arbete med en god utbildning, (3) eventuella problem och svå-
righeter som uppstår när reflektionsverktyg används i förskola, samt (4) skillnader som finns mellan 
utvärdering- och utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i reflektionsverktyg och utvärderings- 
och utvecklingsarbete som inte innefattar reflektionsverktyg. Studier som undersöker upplevd och 
faktiskt nytta med reflektionsverktyg, problem och svårigheter som uppstår vid användning av re-
flektionsverktyg och skillnader som finns i utvärderings- och utvecklingsarbeten som inbegriper 
respektive inte inbegriper reflektionsverktyg kan anses utgöra viktiga komplement till tidigare stu-
dier (von Ahlefeld Nisser & Olsson, 2018; Bladini, 2004; Larsdotter Bodin, 2017; Lundqvist & 
Larsdotter Bodin, 2018; Mantei & Kervin, 2011). Sådana studier kan även vara behjälpliga för yrkes-
verksamma i en tid då en Skolinspektionsrapport rapporterat om stora kvalitetsvariationer och 
bristande likvärdighet i svensk förskola (2018) och forskning (Lundqvist, Allodi Westling & Siljehag, 
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2016; Sjöman, 2018) påvisat en inte alltid tillräckligt god utbildning för alla barn i förskola. Den här 
studiens begränsningar är relaterade till val av sökordskombinationer och sökmotorer. Det är möj-
ligt att andra eller flera sökningar hade kunnat bidra till att ytterligare reflektionsverktyg 
identifierats, beskrivits och jämförts. Vi som författare förvånades emellertid över att så många som 
fem reflektionsverktyg påträffades och att alla, utom ett (Skolverket, 2001), utvecklats eller reviderats 
under de senaste åren. Ytterligare en begränsning med den här studien är att reflektionsverktygens 
olika styrkor och svagheter inte undersökts explicit. 

Studien har relevans för beslutsfattare och forskare som arbetar med problemställningar relaterade 
till en god utbildning för alla. Den har även relevans för ledning och personal i förskola – särskilt för 
ledning och personal i svensk och nordisk förskola – samt indirekt för barn med och barn utan 
funktionsnedsättning och behov av extra stöd i förskola. Därtill har studien relevans för studerande 
på lärarprogram och rektorsprogram. 

FÖRFATTARES BIDRA G 

ULB och JL planerade studien och analyserade data. ULB genomförde litteratursökningarna och JL 
medverkade i litteratursökningarna. JL skrev artikeln och ULB medverkade i skrivandet av artikeln.
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Styrerblikk på foreldreundersøkelser i 
barnehagen  

Ann Kristin Larsen & Mette Vaagan Slåtten 

ABSTRA CT  

Brukerundersøkelser er vanlig innenfor samfunnets velferdstjenester og kan sees som et verktøy 
innen resultatstyring. I artikkelen tar vi utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilken påvirkning 
mener barnehagestyrere at foreldreundersøkelser har på ulike sider ved barnehagens virke, og hvordan 
vurderer styrere nytten av foreldreundersøkelser i lys av sin profesjonskompetanse? Foreldreunder-
søkelser kan ses i lys av teori om institusjonelle logikker, her vist gjennom demokratilogikk, 
markedslogikk og styringslogikk. Logikkene kan forstås som normer, verdier og innarbeidede 
tenkemåter som styrer vurderinger og beslutninger i organisasjoner. De fleste barnehagestyrerne i 
vår undersøkelse mener at foreldre gjennom foreldreundersøkelser skal kunne påvirke alle sider ved 
barnehagens innhold. Spesielt er de opptatt av at foreldre skal ha mulighet for å innvirke på 
barnehagens pedagogiske innhold. Videre har vi funnet at foreldreundersøkelser sees som et viktig 
redskap for å høyne kvalitet i barnehagen. 

Nøkkelord: Barnehagestyrere, institusjonelle logikker, foreldreundersøkelser 
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ABSTRA CT  

User surveys are common within the community's welfare services and can be seen as a tool in 
performance management. In the article, we focus on the following issue: What influence do ECEC 
directors believe that parental surveys have on different aspects of the ECEC institutions work, and 
how do they consider the utility of parental surveys in light of their professional competence? Parental 
surveys can be understood trough the theory about institutional logic, shown through democracy 
logic, market logic, and management logic. These sets of logics can be understood as norms, values 
and incorporated ways of thinking about assessments and decisions in organizations. Most of the 
ECEC directors in our survey believe that parents through parenting studies should be able to 
influence all aspects of content. In particular, they think that parents should have the opportunity to 
influence educational content. Furthermore, we have found that parental surveys are considered as 
an important tool to improve quality in ECEC institutions. 

Keywords: ECEC directors, institutional logic, parental survey 
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INNLEDNING 
Et kjennetegn ved utviklingen i velferdssektoren i nyere tid er økende anvendelse av bruker-
undersøkelser, og dette gjelder også i barnehagene. I denne artikkelen tar vi for oss brukerunder-
søkelser som henvender seg til foreldre med barn i norske barnehager, omtalt som foreldre-
undersøkelser. Brukerundersøkelser er et vanlig verktøy innenfor flere styringsideologier som ved 
en samlebetegnelse kan kalles New Public Management (NPM), deriblant resultatstyring. Ideen er 
at brukerne skal myndiggjøres og at forvaltningen skal være åpen om aktiviteter og resultater 
(Johnsen, 2007). I barnehagesektoren blir foreldre definert som brukere på vegne av seg selv og 
barna. Foreldreundersøkelser kartlegger foreldres tilfredshet, og kan sies å ha tre overordnede 
formål; medvirkning fra brukere, at barnehagene bruker resultatene fra undersøkelsene til å heve 
kvaliteten på tilbudet, og som informasjon til barnehagemyndighet og eiere.  

Internasjonalt har brukerundersøkelser der en kartlegger tilfredshet med tjenester blitt karakterisert 
som en bevegelse; «the customer satisfaction movement» (Meyers, 1999). En forsterket konkurranse 
i velferdssektoren i mange land har drevet frem ønske om å oppnå tilfredshet gjennom å gi «stemme» 
til brukerne (Hirschman, 1970). I det norske barnehagemarkedet med større tilbud enn etterspørsel, 
har foreldrene større brukermakt, noe som ekspertgruppen om barnehagelærerrollen også har 
påpekt (Kunnskapsdepartementet, 2018).  

Norske myndigheters ønske om åpenhet om aktiviteter og resultater fra foreldreundersøkelser har 
ført til opprettelse av nettstedet barnehagefakta.no. Foreldre kan sammenligne resultater fra ulike 
barnehager og eventuelt ta hensyn til denne, og informasjonen kan danne grunnlag for 
valg/primærønske av barnehage.  

Foreldreundersøkelser i barnehagen har noen svakheter. Informantene våre melder om at under-
søkelsene ofte har lav svarprosent.  Dette øker sannsynligheten for at det er skjevhet med hensyn til 
hvem som svarer på undersøkelsene. Resultatene vil dermed ikke være generaliserbare til hele 
foreldregruppen i en gitt barnehage. En kan dessuten sette spørsmålstegn ved om høy grad av 
tilfredshet sier noe om kvaliteten i barnehagen. Mangel på variasjon er også en svakhet, da 
undersøkelsene viser at foreldre jevnt over er svært fornøyd med barnehagene, og at det er relativ 
liten variasjon i tilfredshet brukerne imellom (Christensen & Lindén, 2017). Generell tilfredshet 
innebærer at det er vanskelig å bruke resultatene til å vurdere om kvaliteten varierer mellom 
barnehagene. Det er altså grunn til å være kritisk til hva undersøkelsene egentlig måler og verdien 
av resultatene.   

Foreldreundersøkelser har vært i bruk i flere år, men vi kjenner lite til styrernes vurderinger og bruk 
av slike undersøkelser. Per i dag finnes ikke nordisk forskning konkret om dette. Det er forsket på 
brukerundersøkelser i andre velferdssektorer, men ikke hvordan ledere vurderer og følger opp slike 
undersøkelser. Konkret spør vi: 

• Hvilken påvirkning mener barnehagestyrere at foreldreundersøkelser har på ulike sider ved 
barnehagens virke, og hvordan vurderer styrere nytten av foreldreundersøkelser i lys av sin 
profesjonskompetanse? 

For å belyse første del av problemstillingen har vi gjennomført en kvantitativ undersøkelse.  Det kan 
være forskjeller i svarene mellom styrere når de vurderer hvilke områder som skal kunne påvirkes 
av foreldreundersøkelsene, og dette belyses i denne undersøkelsen. Den kvalitative undersøkelsen 
har til hensikt å svare på hele problemstillingen. Vi er her særlig opptatt av hvordan styrerne 
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anvender skjønn og profesjonell praksis.  I analysen støtter vi oss til teori om institusjonelle logikker 
(Blomgren & Waks, 2015; Brante, 2014; Freidson, 2001; Olsen, 2016), og tolker datamateriale i lys 
av disse teoretiske begrepene.  Det er ikke informantene selv som bruker begrepene logikker.  Vi vil 
først redegjør for foreldreundersøkelsers innhold og formål.  

FORELDREUNDERSØKELSENES INNHOLD OG 
FORMÅL 
Foreldreundersøkelser varierer i form og innhold. Mange eiere benytter standardiserte under-
søkelser, noen barnehager utformer egne, og flere benytter standardiserte og egne. I tillegg bruker 
noen barnehager standardiserte undersøkelser, men med ekstra spørsmål som de selv legger til. 
Noen undersøkelser spør om barns utvikling, lek og læring. I andre undersøkelser skal foreldre for 
eksempel tallfeste grad av variasjon i aktiviteter, eller vurdere barnehagens bidrag til motorisk og 
fysisk utvikling. Foreldre blir også bedt om å vurdere sosial utvikling, språkutvikling og matematisk 
forståelse (bedrekommune.no). Andre spørsmål kan knyttes opp til foreldres meninger om 
kosthold, tilleggsytelser og åpningstider. Resultatene på ulike indikatorer slås sammen, og 
foreldrenes vurdering av den enkelte barnehage blir tallfestet og offentliggjort. Gjennom offentlig-
gjøring er hensikten å gi foreldre en styrket mulighet for «friere» brukervalg.  

Ut fra vår vurdering av styringsdokumenter vil vi si at foreldreundersøkelser har tre formål. Et av 
formålene med foreldreundersøkelser er medvirkning. Det er stor oppmerksomhet på bruker-
perspektivet i dagens styringssystemer, og brukerperspektivet er sentralt allerede i styrings-
dokumenter tidlig på 2000-tallet, se for eksempel St. meld. nr. 27 (1999-2000) Barnehage til beste for 
barn og foreldre. St.meld. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen beskriver foreldreundersøkelser som 
en mulighet for foreldre til å uttale seg om hvordan de oppfatter barnehagetilbudet. Meldingen viser 
til at slike kartlegginger gir barnehagene informasjon om foreldrenes synspunkter og meninger om 
arbeidet i barnehagen. På denne måten bidrar formålet med foreldreundersøkelsene til at styrer 
forholder seg til foreldre som medvirkere.  

Et annet formål er å øke kvalitet. Ifølge St.meld. 41 (2008-2009) kan resultatene fra bruker-
undersøkelsene også brukes til å utvikle kvaliteten i barnehagen. Foreldreundersøkelser er dermed 
en del av et system for kvalitetsarbeid på to måter; ved å måle kvalitet og som grunnlag for å utvikle 
kvalitet gjennom å kommunisere med «markedet» (foreldrene). I tillegg blir kvalitetsmålingen en 
del av barnehagens omdømme. Det er resultatene av foreldreundersøkelsen som legges ut på nett og 
danner grunnlag for foreldres vurdering av kvalitet.  

Et tredje formål er at foreldreundersøkelsene gir eiere og politiske beslutningstakere informasjon og 
tilbakemeldinger, og er slik et grunnlag for politisk styring. Barnehageeier utøver styring og kontroll 
av sine barnehager og behøver informasjon om for eksempel driften av barnehagene. En måte å 
innhente slik informasjon på er å benytte foreldreundersøkelser (St.meld. 41 (2008-2009)). Styrere 
skal forholde seg til disse undersøkelsene. Vi fortsetter med å beskrive yrkesgruppens profesjonelle 
praksis. 
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STYRERS PROFESJONELLE PRAKSIS 
Styrere forstås som en yrkesgruppe med en spesiell type kompetanse, som har kontroll over visse 
typer oppgaver, og der kunnskapen og ferdighetene er tilegnet gjennom utdanningsprogrammer 
(Abbott, 1988; Freidson, 2001). Det vil si at de anses som en profesjon. Dette skaper forventninger 
om profesjonalitet i utøvelsen av oppgaver, altså at oppgavene utøves ut fra en ekspertkompetanse. 
Begrepet profesjonell praksis er nyttig i vår analyse, og kan forstås som yrkesutøverens vurderinger 
og handlinger (Abbott, 1988). Fortolkning og resonnering rundt foreldreundersøkelsenes resultater 
er en oppgave som ligger til styrers rolle, likeså er det styrerens ansvar om resultatene medfører ny 
handling. For å utøve profesjonell praksis er det nødvendig med profesjonelt handlingsrom, altså at 
styrer har tid, ressurser og autonomi til å utøve slik praksis. 

Skjønn er helt essensielt i en profesjonsutøvers arbeid (Brante, 2014). Ifølge Brante er det fire vilkår 
som må ligge til grunn for at profesjonsutøveren skal kunne utøve faglig skjønn; legitimitet, tillit, 
autoritet og autonomi (Brante, 2014:19). Styrer vil være i stand til å utøve skjønn gjennom sin 
legitimitet i stillingen, tillit fra omgivelsene, faglig og formell autoritet og gjennom autonomi til blant 
annet å ta faglige beslutninger. Slik autonomi krever jurisdiksjon. Begrepet jurisdiksjon viser til en 
profesjons kontroll over eget fagområde og arbeidsoppgaver. Dette kan for eksempel være styrers 
kontroll med barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet. Å gi stor innflytelse på hva som er 
vesentlig for pedagogisk kvalitet i barnehagen til for eksempel foreldre, svekker profesjonaliseringen 
av yrket. På samme tid er det slik at styrerne i vår undersøkelse har ulike oppfatninger om hva som 
er rasjonelt i en bestemt sammenheng, og svarene kan som nevnt tolkes i lys av ulike logikker. 

TRE INSTITUSJONELLE LOGIKKER 
Institusjonelle logikker kan forstås som normer, verdier og innarbeidede tenkemåter som styrer 
vurderinger og beslutninger i organisasjoner (Blomgren & Waks, 2015). Slik sett sier logikk noe om 
hva som er rasjonell adferd innenfor ulike kontekster (Freidson, 2001). 

Institusjonelle logikker kan deles inn på ulike måter (Olsen, 2016). Vi har valgt å benytte en teoretisk 
inndeling som er analytisk relevant for vår undersøkelse, nemlig demokratilogikk, markedslogikk 
og styringslogikk. Disse logikkbegrepene brukes på ulike måter hos flere  (Freidson, 2001; Blomgren 
& Waks, 2015). Selv om markedslogikken gjennom brukerstyring også kan betraktes som en form 
for styringslogikk (inngår i resultatstyring), har vi valgt å gjøre et analytisk skille mellom 
markedslogikk og styringslogikk. Dette er for å tydeliggjøre politiske beslutningstakeres bruk av 
resultatene, til forskjell fra foreldre som «forbrukere».  

Demokratilogikk 
Demokratilogikken viser til verdier og normer omkring den enkeltes rett til å medvirke. Dette er 
gjenkjennbart i mange sektorer i samfunnet, der brukere får økte rettigheter til informasjon, og til å 
påvirke beslutninger som gjelder en selv som bruker. For eksempel er foreldres medvirkning 
betydelig styrket gjennom ny rammeplan for barnehager (Kunnskapsdepartementet 2017). Det 
legges til rette for at foreldre skal kunne påvirke barnehagens innhold. Foreldreundersøkelser er slik 
et verktøy som bidrar til foreldremedvirkning i barnehagen (Blomgren & Waks, 2015).  

Christensen & Lindén, (2017) viser til at en hovedtanke bak valgmuligheter i velferdstjenester er å 
heve kvaliteten på tilbudet. Argumentet er at brukervalg myndiggjør innbyggerne, øker deltakelse, 
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tilpasser tilbudene til individers behov og forbedrer effektiviteten rundt tjenesten. En samfunns-
utvikling med økt individuell rettighetstenkning styrker en demokratilogikk. 

Markedslogikk 
Når en vektlegger at barnehagene bør konkurrere om søkere er det fordi en mener at konkurranse 
fremmer kvalitet, det vil si at resonnementet følger en markedslogikk. Likeså vil valgfrihet (frie 
brukervalg) være en grunnleggende verdi (Johnsen, 2007; Brante, 2014). Fra før vet vi at styrere i 
private barnehager i sterkere grad ser på konkurranse som stimulerende (Børhaug & Lotsberg, 2016 
s. 132). Det kan være at styrere opplever å være i en situasjon der det ikke er nok søkere til alle 
barnehager i området, og at de derfor må fremme barnehagen som attraktiv å søke seg til.  

Foreldreundersøkelser lagt ut på nett der en sammenligner barnehager, er et eksempel på en 
markedslogikk.  Ifølge markedslogikken er det sentralt å skape kvasimarkeder i det offentlige, og i et 
slikt marked blir foreldre kunder. At barnehageplass koster penger kan også styrke en markedslogikk 
i sektoren. Et kvasimarked kjennetegnes av innføring av konkurranse, der resultater offentliggjøres 
(informasjon) og brukerne blir bedre i stand til å ta valg (Evetts, 2009; Johnsen, 2007).  

Styringslogikk 
I styringslogikken blir kvalitet sikret gjennom politisk kontroll, ovenifra-og-ned baserte normer og 
standardisering. Ifølge denne logikken er det eiere som i stor grad bør bestemme innhold og 
organisering av arbeidet, siden disse er mer sentralt plassert og har mer informasjon og oversikt enn 
profesjonsutøverne. Organisasjonsrutiner og hierarki legger føringer for arbeidet, fordi styring vil 
handle om å øve innflytelse på de ansattes adferd gjennom organisasjonens systemer og strukturer 
(Ladegård & Vabo, 2010). Samfunnsplanleggere (myndigheter) og eiere kan oppleve bruker-
undersøkelser som nyttig ut fra en styringslogikk. Flere viser til at det gjennom innføring av resultat-
styring i norske kommuner, forventes at ledere skal legge en styringslogikk til grunn for de 
beslutninger de tar, da eier stiller opp målsettinger og forventninger om konkrete resultater.  

PROFESJON OG INSTITUSJONELLE LOGIKKER – EN 
OPPSUMMERING 
Profesjonelt skjønn og profesjonell praksis utøves av styreren i et spenningsfelt mellom ulike 
institusjonelle logikker som påvirker styrere og barnehagene i ulik grad og på ulike måter. Foreldre-
undersøkelser, som har flere formål, får ulik betydning i hver av disse logikkene. I en demokrati-
logikk er foreldreundersøkelser først og fremst et svar på brukernes rett til medvirkning og til å bli 
hørt. I markedslogikken er de informasjon til kunder og en forutsetning for et fungerende 
kvasimarked. I styringslogikken er undersøkelsene styringsinformasjon til eiere og myndighet om 
barnehagens tilstand, samt et utgangspunkt for utvikling av barnehagen. I dette spenningsfeltet står 
styreren som utøver av barnehagelærerprofesjonen. Styrerens rolle i barnehagen er å lede 
barnehagens pedagogiske innhold og utvikling (Kunnskapsdepartementet, 2017). Heri ligger at 
styreren skal bruke sitt profesjonelle skjønn og praksis til å kunne anvende foreldreundersøkelser på 
en hensiktsmessig måte.  Skjønn og profesjonell praksis kan fungere som et «filter», hvor styrer kan 
utnytte sitt profesjonelle handlingsrom til å avgjøre hvordan foreldreundersøkelser skal følges opp. 
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METODE 
I 2015 gjennomførte vi en kvantitativ undersøkelse blant barnehagestyrere hvor vi stilte spørsmål 
om ulike temaer. Ett av temaene var foreldreundersøkelser, og det er de resultatene som presenteres 
i den kvantitative delen i denne artikkelen. På bakgrunn av disse funnene, ønsket vi å vite mer om 
styreres syn på foreldreundersøkelser, og utformet derfor en kvalitativ intervjuundersøkelse. 
Utvalget i begge undersøkelsene består av styrere fra ulike kommuner, både private og kommunale 
barnehager, og både kvinner og menn. Alle deltakerne er rekruttert fra en videreutdanning i ledelse 
for styrere ved en høgskole i Norge. Den kvantitative undersøkelsen inneholder bakgrunnsvariabler 
som blant annet kjønn, alder og ansiennitet. Disse variablene er testet gjennom statistiske analyser, 
men vi fant ingen signifikante statistiske sammenhenger. Det ble innhentet informert samtykke i 
begge undersøkelser, og undersøkelsene er innrapportert til og godkjent av NSD. 

Spørreskjemaundersøkelsen 
For å bli kjent med hvilke spørsmål foreldreundersøkelser inneholder, har vi studert foreldre-
undersøkelser i 10 tilfeldig utvalgte kommuner.  Disse fant vi på kommunenes nettsteder (dette var 
i 2015, siden da har slike undersøkelser blitt mer standardiserte). På bakgrunn av disse foreldre-
undersøkelsene, utformet vi et overordnet spørsmål om hvordan foreldreundersøkelser påvirker 
barnehagens arbeid og operasjonaliserte arbeid inn i fem områder: satsningsområder, pedagogiske 
opplegg, tilleggsytelser, åpningstid og kosthold. Disse områdene/kategoriene er dekkende for de 
fleste spørsmålene som foreldreundersøkelsene hadde. På det tidspunktet spørreskjema skulle 
sendes ut, hadde vi tilgang på epostlister over studenter og tidligere studenter på fire kull. 
Spørreskjemaet ble utfylt digitalt. Vi sendte skjemaet til 220 styrere i barnehagen og mottok 118 
utfylte skjemaer i retur, dette utgjør en svarprosent på 54. Respondentene ble purret to ganger. 
Dataene er behandlet i statistikkprogrammet SPSS.  

Den kvalitativ intervjuundersøkelsen 
Vi gjennomførte 10 kvalitative intervjuer, med omfang på ca. 30-45 min. Vi har brukt en semi-
strukturell intervjuguide med 10 spørsmål/stikkord. Informantene ble rekruttert ved selvseleksjon, 
de ble spurt under en studiesamling om de ville være med i en intervjuundersøkelse. Ulempen med 
selvseleksjon er at de som melder sin interesse kan skille seg ut fra de andre på ulikt sett. For å 
begrense denne ulempen ble det ikke sagt hva intervjuene skulle handle om. Intervjuene fant sted 
på eget rom på en høgskole, og hver forsker har gjennomført 5 intervjuer hver. Det ble brukt 
opptaker under intervjuene, og intervjuene er transkribert nøyaktig. Tekstene er lest flere ganger av 
begge forskere, noe som gav et bedre bilde av både helhet og nyanser. Videre er det gjort en manuell 
innholdsanalyse med klassifisering og koding. Koding foregikk ved at det ble lagt inn både 
deskriptive koder og drøftingskoder i analysen. Dataene er også satt inn i en datamatrise for lettere 
å se mønstre.  

Vurdering av metodebruk 
Ettersom bare omtrent halvparten av de forespurte har svart på spørreskjemaet, kan det føre til 
skjevheter i utvalget. I og med at dette er styrere som går/har gått på lederutdanning, har utvalget 
karakteristikker som er særegne, og dette kan ha preget svarene deres. Det må derfor tas høyde for 
at styrerne i undersøkelsen kan skille seg noe fra styrere uten lederutdanning. Det er imidlertid ikke 
mulig her å si på hvilken måte lederutdanningen kan gi utslag. Da utvalget ikke nødvendigvis er 
representativt for populasjonen, kan vi ikke her generalisere statistisk fra utvalg til populasjon. Det 
finnes 4786 styrere i Norge (Utdanningsdirektoratet, 2019). Mulighetene til utdypninger med egne 
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ord gjør at også den kvantitative undersøkelsen har et kvalitativt aspekt. Sammen med intervjuene 
er dette materialet godt egnet for utforskning av mening og innhold, snarere enn antall og omfang. 

Styrerne bruker ulike typer foreldreundersøkelser i sine barnehager. Svarene deres kan derfor 
avhenge av hvordan undersøkelsene er utformet i deres barnehage.  

Validitet og reliabilitet  
Validitet og reliabilitet i spørreskjemaet er forsøkt ivaretatt gjennom grundig arbeid med 
utarbeidelse av skjemaet, nøyaktighet i bearbeidelse og analyser av data, samt flere runder med 
fortolkning. Kategorier som i liten grad, noen grad osv., er subjektive og gir rom for tolkning hos 
respondenten.  

I kvalitative intervjuer handler validitet om troverdighet, bekreftbarhet og overføringsverdi 
(Grønmo, 2016). Informantene fikk anledning til å snakke fritt og ta opp forhold de selv ser på som 
viktige, og flere erfaringer og synspunkter kom frem.  Det var dessuten mulig å stille oppfølgings-
spørsmål. Dette styrker den interne validiteten, og datagrunnlaget gir støtte til de tolkningene og 
konklusjonene som er tatt. Den eksterne validiteten er styrket gjennom et nokså stort antall 
informanter. Det er grunn til å tro at funnene har overføringsverdi, det vil si at funnene er relevante 
også for andre enn dette utvalget. En undersøkelse har overførbarhet i det den etablerer beskrivelser, 
begreper, fortolkninger og forklaringer som er nyttige på andre områder enn det som studeres 
(Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2016). Reliabilitet i kvalitative undersøkelser kan sies å handle 
om at undersøkelsen er pålitelig og at nøyaktighet har ligget til grunn i prosessen. Videre handler 
relabilitet også her om troverdighet, det vil si at de empiriske funnene som presenteres skal være 
basert på faktiske forhold (Larsen, 2017). Det er prøvd å sikre høy reliabilitet gjennom åpne spørsmål 
og oppfølgingsspørsmål i intervjuene.  

RESULTATER 
I denne delen vil vi presentere funn fra både den kvantitative og den kvalitative undersøkelsen, og vi 
starter med den kvantitative. Resultatene fra spørreskjema bidrar til å svare på første del av 
problemstillingen, altså hvilken påvirkning styrerne mener foreldreundersøkelser har på 
barnehagens innhold og virke. 

Resultater fra kvantitativt spørreskjema 
Respondentene blir først spurt om barnehagen benytter foreldreundersøkelser, og 94 prosent 
bekrefter at de gjør det. Vi valgte ut fem områder som inngår i de fleste foreldreundersøkelser, og 
spurte styrerne i hvilken grad de mente at undersøkelsen påvirket disse områdene. Vi viser 
resultatene i en tabell som viser frekvenser i prosent:  
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Tabell 1: Hva foreldreundersøkelser påvirker (prosent, avrundet) 

 I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad 

Valg av satsningsområde 24 47 25 5 

Pedagogiske opplegg 9 52 35 4 

Tilleggsytelser 75 17 7 1 

Åpningstid 57 32 7 4 

Kosthold 14 37 42 7 

           N = 118 
 
Det er en nokså stor andel som mener at foreldreundersøkelser påvirker barnehagens innhold i noe 
eller i stor grad. Det er særlig pedagogisk opplegg og kosthold som skiller seg ut som områder en del 
styrere mener at foreldre påvirker gjennom foreldreundersøkelser. Tilleggsytelser og åpningstid er 
områder færrest mener foreldre påvirker. Når det gjelder satsningsområder, er det her det er størst 
spredning. Mange respondenter har kommentert under svaralternativene. Disse svarene utdyper 
første del av problemstillingen, da de viser til refleksjoner rundt anvendelsen av undersøkelsene. Vi 
skal se nærmere på resultatene.  

a) Satsningsområder 
Det er ca. 30 prosent som mener at foreldreundersøkelser påvirker satsningsområder i stor og svært 
stor grad. Ingen av disse har begrunnet svaret sitt. 47 prosent svarer i noen grad, og en av disse 
skriver:   

Ønsker jo å ha mest mulig fornøyde foreldre og at de er med og former hva som er 
viktig i barnehagens satsningsområder.  

Denne styreren viser til at det er viktig med tilfredse foreldre, og at brukermedvirkning er ønskelig. 
Her viser styrer til det som vi tolker som en demokratilogikk. En som har krysset av på” i liten grad” 
har skrevet at barnehagen har valgt en pedagogisk retning og har jobbet med dette utviklingsarbeidet 
gjennom flere år, og at det er unaturlig at foreldreundersøkelsen skal påvirke satsningsområder. 
Dette kan tolkes som at styreren legger til grunn at det er hun som er den profesjonelle og har ansvar 
for å beslutte hva som er pedagogiske satsningsområder. Andre kommentarer viser at det kan være 
ulike grunner til at foreldreundersøkelser får liten betydning, blant annet at foreldre ikke har så 
mange innspill. Vi vet imidlertid ikke om disse styrerne mener at foreldreundersøkelsene ville fått 
større betydning hvis innspillene var flere.  

b) Pedagogiske opplegg 
Utvikling av pedagogiske opplegg, ment som aktiviteter med pedagogisk begrunnelse, er 
kjerneområdet i det profesjonelle arbeidet i barnehagen, og det er overraskende at ca. 39 prosent 
mener at foreldrene påvirker dette i stor og svært stor grad. Heller ikke her har styrerne kommentert 
svaret sitt. 52 prosent har krysset av på ” i noe grad” og en av disse utdyper:  

Brukerundersøkelsen gir oss en pekepinn på hva våre brukere oppfatter, og derfor er 
det viktig at resultatet gir retning til valg av satsingsområde og pedagogisk opplegg.  
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Styreren viser til en demokratilogikk her. En som har utdypet under ”i liten grad” skriver at de over 
flere år har hatt foreldre som har vært svært fornøyd med det pedagogisk innholdet, og dermed har 
ikke foreldreundersøkelsene påvirket arbeidet vesentlig. Svaret kan tolkes dithen at undersøkelsen 
ville ha påvirket pedagogisk opplegg hvis foreldre var mindre fornøyd.  

c) Tilleggsytelser 
Det er få styrere som mener at foreldreundersøkelser har betydning for tilbud om tilleggsytelser. 
Tilleggsytelser er en type ekstra service som ligger utenfor virksomhetens formål. En informant 
skriver at de vasker barnehagedressen i løpet av uka og sender den hjem i helgene etter behov. Dette 
kan handle om markedslogikk, altså at de tilbyr slike tjenester for å gjøre seg mer attraktiv for 
foreldre.  

d) Åpningstid 
Over halvparten skriver at foreldreundersøkelser påvirker åpningstider i liten grad, og 32 prosent i 
noen grad. Dette er strukturelle faktorer som en kunne anta var rimelig at foreldreundersøkelser 
påvirker. Kommentarene omhandler bare at foreldreundersøkelser ikke har betydning, bortsett fra 
en som viser at de har forlenget åpningstiden med 30 minutter, etter at det kom frem som behov. 

e) Kosthold 
Hele 49 prosent skriver at foreldreundersøkelser påvirker kosthold i stor og svært stor grad. Det er 
flere kommentarer til dette, blant annet skriver en:  

Foreldres forventninger til matservering i barnehagen har ført til at vi har endret 
tilbudet. 

Sannsynligvis vil en del styrere legge vekt på at de skal imøtekomme foreldres behov slik at 
foreldrene er mer tilfredse. Det gjør dem sterkere i en markedskonkurranse, altså viser det til en 
markedslogikk. Det er interessant å se åpningstider og kosthold i sammenheng, hvorfor er det så 
stor forskjell mellom dem? Åpningstider kan en anta også vil være viktige faktorer i en konkurranse-
situasjon. Dette kan ha sammenheng med at kosthold er enkelt å endre, og det er ikke nødvendigvis 
noe som koster mer penger.  

Resultater fra intervjuer 
Resultatene fra intervjuene bidrar til å svare på hele problemstillingen.  Styrernes vurdering av nytten 
ved foreldreundersøkelser i lys av profesjonskompetanse er spesielt interessant her. Vi har 
kategorisert spørsmålene og svarene slik at de kan presenteres under noen overskrifter. 

a) Hensikten eller målet med brukerundersøkelsen 
Det er fire forhold som er fremtredende i svarene når det gjelder hensikten med foreldre-
undersøkelser. For det første at en ønsker å finne ut om foreldrene er fornøyd med tilbudet, for det 
andre at undersøkelsene brukes til å forbedre kvaliteten, for det tredje at medvirkning er viktig og for 
det fjerde at eier må få informasjon. Svarene er i overensstemmelse med foreldreundersøkelsenes 
formål slik vi har vist til. En styrer sier (informant 8): 

Selvfølgelig er det for å øke kvaliteten i barnehagen. De ønsker å forbedre kvaliteten i 
barnehagen ved å få flere innspill, og få vite om vi dekker behovene for foreldrene.  
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Sitatet viser både at foreldreundersøkelser skal forbedre kvaliteten ved å lytte til foreldres behov, og 
at det er informasjon til eier.  Styreren viser både til demokratilogikk og styringslogikk.  

b) Hva det er viktigst å spørre foreldre om i slike undersøkelser? 
Forhold som trekkes fram er barns trivsel, fysisk og psykisk miljø og pedagogisk innhold. Ifølge 
informantene er dette forhold hvor foreldres tilfredshet sier noe om kvalitet. Flere mener også at det 
er viktig å spørre om samarbeid, dokumentasjon, personalmessige spørsmål, struktur og 
organisering. Sett opp mot den kvantitative undersøkelsen der pedagogisk innhold var et forhold vi 
konkret spurte om, trekkes her pedagogisk innhold inn på eget initiativ av informantene.  Informant 
8 sier følgende: 

Nei, jeg tenker at de skal kunne si noe om alt, det gjør jeg, for jeg tenker at de er 
brukerne. Det er dem som brukere som kjøper våre tjenester så det er bare rett og 
rimelig at de skal mene noe om oss.  

Styreren viser til en demokratilogikk og markedslogikk. Én styrer har et annet synspunkt enn de 
andre, og argumenterer med at barnehagelæreren er den profesjonelle (informant 1):  

Det er ingen foreldre som kommer og forteller hva innholdet i skolen skal være. Jeg 
tror at barnehagelærere må ta litt tilbake den profesjonen de har. Vi må ha trua på at 
det vi tror og mener er viktig. 

Styreren peker på det hun oppfatter som en utvikling, der profesjonsutøveren har mistet noe av sin 
profesjonelle autonomi. Hun trekker frem at det er barnehagelærerne som er de profesjonelle, og 
bør definere innholdet i barnehagen.  

Kosthold trekkes frem av flere, og en uttaler at de tok inn dette med redusert sukkerinntak i 
årsplanen fordi foreldre var veldig opptatt av dette i en periode. En kan anta at demokratilogikken 
fremtrer her. 

 Det ser ut til at brukermedvirkning står sterkt, noe som kan knyttes opp mot den demokratiske 
logikken, samtidig ser vi innslag også av markedslogikk. 

c) Er det viktig at foreldreundersøkelsen inneholder spørsmål om pedagogisk 
innhold? 
Vi ønsket å vite mer om informantenes refleksjoner rundt foreldres tilfredshet med pedagogisk 
innhold, derfor stilte vi et konkret spørsmål om dette. Alle informantene mener at det er viktig å 
spørre om dette. I den kvantitative undersøkelsen svarer styrerne også at resultater fra foreldre-
undersøkelsene skal ha betydning for pedagogisk innhold. Som sagt må det sies å være et 
overraskende funn, da det griper inn i kjernekompetansen til profesjonen. Det kan se ut som at 
demokratilogikken blir overordnet eget skjønn og profesjonelle praksis. En styrer problematiserer 
at foreldre ikke nødvendigvis har kompetanse til å vurdere pedagogisk innhold (informant 7): 

Jeg har inntrykk av at mange slike undersøkelser har for vanskelige spørsmål, at de 
ikke har noen forutsetning til å kunne svare på dem. Og det får vi ofte tilbake, at det 
står: Har ikke nok forutsetninger til å kunne svare på skjemaet.  

At mange av spørsmålene ikke er forstått, eller besvart, er feilkilder og sier noe om lav validitet. 
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 d) Kan undersøkelsene bedre kvaliteten i barnehagen? 
I et av de tidligere spørsmålene spurte vi om hensikten med undersøkelsene, og alle kommer da inn 
på kvalitetsheving. Når vi spør konkret om undersøkelsen faktisk bedrer kvaliteten, svarer alle ja, 
blant annet informant 4: 

Ja, slike tilbakemeldinger er jo noe en må ta med seg og se på. Vi får jo tilbakemelding 
på hva som er bra, men også på det som er mindre bra og da må en jo gjøre noen grep 
der da. Evaluere det litt, se på det, hva kan vi gjøre bedre og tiltak for det, for å bli enda 
bedre.  

Det kan tolkes som at styrerne ser en sterk forbindelse mellom foreldretilfredshet og kvalitet. 
Informantene mener at det er viktig at en spør foreldre om pedagogisk innhold, da kvaliteten på 
pedagogisk innhold kan utvikles gjennom disse resultatene. Også her ser vi at demokratilogikken 
vektlegges sterkt. 

e) Hva det ikke er hensiktsmessig å spørre om 
Flere sier at det ikke er hensiktsmessig å spørre om ting en ikke kan gjøre noe med. En sier følgende 
(informant 3): 

Å spørre om slike ting de ikke kan være med å bestemme, slik at en gir falske 
forhåpninger på ting som det ikke går an å gjennomføre i praksis. Og så er det også 
noen ting som vi i barnehagen vet best når det gjelder hva som er mest hensiktsmessig, 
i og med at vi har jobba der i mange år og har den utdanninga vi har. Ja ting som går 
veldig på drift, organisering og sånn, som vi kanskje vet best om da. Jeg tenker heller 
spørre om det faglige innholdet i forhold til ungene. 

Informantene viser altså likevel til at enkelte forhold ikke er noe vits i å spørre om, fordi det ikke kan 
endres eller at de selv vet best. En kunne anta at dette ville være pedagogisk innhold, men her vises 
det til drift og organisering. Forhold som styrerne mener ikke kan endres er for eksempel åpnings-
tider. Vi så også i den kvantitative undersøkelsen at dette var et område styrerne mente at foreldrene 
ikke påvirker i stor grad. Styrerne viser til at de skal bruke sitt skjønn og profesjonelle praksis, men 
dette knyttes til drift og ikke pedagogisk innhold. 

f) Barnehagen som en serviceinstitusjon 
På spørsmål om barnehagen er en serviceinstitusjon, svarer to bestemt ja til dette (informant 1): 

Det er jo en serviceinstitusjon, fordi det er en tjeneste foreldre kjøper. Men det skal jo 
være en pedagogisk institusjon også da. Men det er jo viktig at vi yter service. 

Flere andre informanter snakker om at service fører til tilfredshet, selv om de ikke sier at barnehagen 
er en serviceinstitusjon. De peker på at det er viktig at foreldre er tilfreds, slik at barnehagen fremstår 
som attraktiv og «salgbar» i konkurransen om søkere. Altså er markedslogikken fremtredende. 
Andre informanter har et annet syn på dette spørsmålet (informant 2):  

Nå popper det opp barnehager som både vasker klær til familien og lager middag, og 
servicebegrepet bør ikke egentlig være i barnehageområdet. For det er ikke det vi 
driver med. Vi driver med pedagogikk, og vi driver med danning, og det er på en måte 
det vi burde ha som fokus da.  
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Denne styreren viser til at det er viktig å holde fast ved at barnehagen er en pedagogisk institusjon, 
og styreren gir ikke rom for markedslogikken. To andre svarer at barnehagen er en 
serviceinstitusjon, men at de skal holde seg til formålet og ikke gå utover det. Altså balanseres 
markedslogikken opp mot barnehagens overordnede formål. Det er stor spredning i synet på service 
i barnehagen, men de fleste er opptatt av at barnehagen skal yte service. Markedslogikken 
tydeliggjøres i disse svarene. 

g) Nettportaler 
Samtlige styrere er skeptiske til at foreldre bruker portaler til å få et bilde av barnehagenes kvalitet. 
Dette begrunner de med at en kan ikke stole på det resultatene forteller. De mener at 
brukerundersøkelser ikke nødvendigvis gir et riktig bilde, på grunn av lav svarprosent og mulige 
feilkilder.  

Her peker styrerne på en viktig mangel ved foreldreundersøkelser, feilkilder kan for eksempel være 
spørsmål som foreldrene ikke har grunnlag for å svare på. Barnehager kan også legge til spørsmål 
som de vet de får høy skår på, eller unnlater å bruke spørsmål de vet at de får lav skår på. Den lave 
svarprosenten er også en viktig begrensning ved foreldreundersøkelser. Det er interessant at de er så 
opptatt av at undersøkelsen ikke kan brukes til å si noe om kvalitet via nettportaler. De argumenterer 
ellers med at undersøkelsene er viktig for å utvikle kvalitet i barnehagen og at undersøkelsene brukes 
til dette. 

Oppsummering 
Den kvantitative undersøkelsen viser at 29 prosent av styrerne mener at foreldreundersøkelser på-
virker satsningsområder i stor og i svært stor grad. 39 prosent mener at undersøkelsene påvirker 
pedagogisk innhold i stor og svært stor grad. 49 prosent mener at de påvirker kosthold i stor og i 
svært stor grad. Samtidig viser kommentarene i skjemaene at enkelte styrere mener at foreldre-
undersøkelser påvirker i liten grad fordi foreldrene er positive, og at det dermed ikke er nødvendig 
å endre noe. Det er grunn til å tro at flere styrere mener at foreldreundersøkelser ville påvirket i enda 
større grad hvis foreldre var mer misfornøyde eller hadde flere innspill.  I de kvalitative intervjuene 
har vi funnet at styrerne mener at undersøkelsene skal ha betydning for alt i barnehagen, og spesielt 
pedagogisk innhold. De er også opptatt av at de kan bruke resultatene fra undersøkelsene til å heve 
kvaliteten i barnehagen, samtidig er de skeptiske til offentliggjøring via nettportaler. Vi tolker at både 
i den kvantitative og i den kvalitative undersøkelsen begrunner styrerne anvendelse og nytte av 
foreldreundersøkelser med alle de tre ulike institusjonelle logikkene. 

FORELDREUNDERSØKELSERS MØTE MED 
STYRERES PROFESJONELLE PRAKSIS 
Funnene fra spørreskjemaer og intervjuer drøftes i denne delen i lys av de tre institusjonelle 
logikkene, med vekt på hvilken påvirkning styrerne mener foreldreundersøkelser har på ulike sider 
ved barnehagens virke, og hvordan styrerne vurderer nytten av foreldreundersøkelser i lys av sin 
profesjonskompetanse. 

Styrerne peker på at foreldre må få komme til ordet, altså det vi kan tolke som en demokratilogikk. 
Styrerne er forpliktet til å samarbeide med foreldre (barnehageloven 2005 § 1). Også St. meld 41 
(2008-2009) viser til at foreldreundersøkelser skal gi barnehagen innspill til en planmessig utvikling 
av barnehagen, stortingsmeldingen går ikke konkret inn på hvilke områder disse innspillene bør 
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omhandle. Våre funn viser at de fleste styrerne mener at innspillene skal omhandle alle sider ved 
barnehagen, og i aller størst grad pedagogisk innhold og satsningsområder, samt at kosthold får høy 
skår i den kvantitative undersøkelsen. De mener dessuten at innspillene kan bidra til bedre kvalitet. 
Når styrerne lar foreldres medvirkning gjennom demokratilogikk bli førende, kan egen profesjonell 
kompetanse nedvurderes. Oppfølging av foreldreundersøkelser kan likevel inngå som en del av 
styreres profesjonelle praksis – avhengig av hvordan de jobber med resultatene fra undersøkelsen. 
Våre informanter sier lite om konsekvenser av å anvende demokratilogikken i utforming av 
barnehagens pedagogiske innhold.  

Samfunnsutviklingen har medført en individuell rettighetstenkning i befolkningen, som også 
kommer til uttrykk gjennom økte brukerrettigheter. Utviklingen gjør at foreldre i barnehagen gis 
mer medvirkning, som gjør at de kan stille høyere krav om kvalitet på tjenester for sitt barn (Larsen 
& Slåtten, 2020). Foreldre og barns utvidede rettigheter står altså sterkt i dagens samfunn, og dette 
kan sees som en annen begrunnelse for demokratilogikken.  En slik samfunnsutvikling har også 
betydning for styrers profesjonelle handlingsrom, da det kan medføre at eier og myndigheter ser seg 
tjent med at profesjonsutøvere «føyer» seg etter brukernes ønsker.  

Flere styrere begrunner og legitimerer betydningen av foreldreundersøkelser ut fra det vi tolker som 
en markedslogikk. Styrerne viser ikke i disse intervjuene at de er kritiske til hvordan en slik 
individualisering påvirker deres profesjonelle rolle.  

I dag publiseres resultater fra foreldreundersøkelsene på nettsider for barnehager, kommuner og 
Utdanningsdirektoratet. Dette kan tolkes som en ideologisk føring om at det er viktig at foreldre kan 
velge ut fra resultatene, og at sammenligninger fremmer konkurranse og dermed kvalitet i 
barnehagene. Offentliggjøring bygger oppunder en ideologi om friere brukervalg som et ledd mot 
mer markedstilpassede tjenester i barnehagesektoren (Gjerde, 2012). Nettsteder som offentliggjør 
resultater, kan fremme en markedslogikk i sektoren.  

Alle styrerne i intervjuene er negative til at resultater fra foreldreundersøkelser legges ut på nett, og 
slik brukes som elementer i en konkurranse mellom barnehager. De sier at de forstår foreldres 
ønsker om informasjon om hvordan barnehagene scorer på foreldreundersøkelser, men sier 
samtidig at en ikke kan stole på resultatene. De begrunner det med at lav svarprosent gjør at de ikke 
egner seg til slik sammenligning. Det er grunn til å anta at styrernes skepsis har sammenheng med 
at barnehager er avhengig av et visst omdømme for å få nok søkere, og at det kan slå tilbake på 
styrerens faglige anseelse å få lave skår.   

Foreldreundersøkelser kan påvirke barnehagene på den måten at barnehagen innfører 
tilleggsytelser, noe som må sies å ligge utenfor barnehagens formål. Vil barnehager som innfører 
tilleggsytelser som f.eks. vask av parkdresser, varm mat hjem, app med tilbakemeldinger gjennom 
dagen etc., skåre høyere på foreldretilfredshet? Kan dette påvirke barnehager i retning av å legge mer 
vekt på service? En kan stille spørsmål om vektlegging av service svekker profesjonalisering av 
barnehagelæreryrket. Resultatstyring kan ved sin vektlegging av brukerorientering og måling av 
tilfredshet, vri virksomheter i offentlig sektor noe vekk fra formålet til de ulike tjenesteområdene 
over til service.  Et eksempel er en styrer som er kritisk til at mange barnehager tilbyr tilleggsytelser 
og viser til at de bør ha fokus på pedagogikk.  Styreren viser her til barnehagens formål, og stiller 
spørsmålstegn ved markedslogikken.  



UTBILDNIN G & LÄRAN DE 
Ann Kristin Larsen & Mette Vaagan Slåtten 

2 0 2 0 ,  V O L  1 4 ,  N R  1     1 1 7  

I vår kvantitative undersøkelse mener de fleste styrerne at tilbud om tilleggsytelser ikke er en sentral 
oppgave for barnehagen. Å være positiv til tilleggsytelser kan ha sammenheng med offensiv 
holdning til konkurranse.  

Noen av våre informanter kommer inn på at barnehageeier ønsker informasjon om i hvilken grad 
foreldre er tilfredse med barnehagen. Slike utsagn kan tolkes som en styringslogikk. De viser dessuten 
til at barnehageeier ønsker å forbedre kvaliteten i barnehagen gjennom disse undersøkelsene. Slik 
informasjon kan eier få gjennom å vurdere resultater av brukerundersøkelser i ulike virksomheter. 
Det gir en mulighet til å følge en utvikling i et felt eller en sektor. 

Ingen av styrerne i denne undersøkelsen kommer inn på at informasjon til eier danner grunnlag for 
politisk kontroll og standardisering av arbeid. Om det er fordi vi ikke spør konkret om dette, eller 
om det er fordi de ikke har reflektert over denne sammenhengen er vanskelig å vite.  

Samfunnsutviklingen har gitt sterkere styring av profesjoner. Konsekvensene kan være at arbeidet i 
større grad formes av eksterne aktører, snarere enn av profesjonen selv (Slåtten, 2019). Slik sett kan 
handlingsrommet innsnevres på grunn av pålagte standardiseringer og arbeidsmetoder. For 
profesjonsutøvere blir det helt avgjørende å kunne «filtrerer» slike oppskrifter og benytte sin 
profesjonalitet og kritiske skjønn.  

Styrerne ser i liten grad ut til å bruke eget profesjonelt skjønn i vurderingen av hvilken betydning 
foreldreundersøkelser skal ha for barnehagens innhold og kvalitet. Resultatet er at mange tolker 
foreldretilfredshet som en indikator på kvalitet. I noen utsagn vises det derimot til en profesjonell 
refleksjon, gjennom for eksempel utsagnet om at barnehagelæreren må ta tilbake profesjonen og ha 
tro på det en selv mener er viktig. Her vektlegges barnehagens formål. Julia Evetts (2011) hevder at 
økt byråkrati, standardisering av praksis og ekstern vurdering har medført at personer som har sitt 
arbeid i kunnskapsbaserte virksomheter i økende grad blir kontrollert, og at den mer tradisjonelle 
innrammingen av profesjonalitet taper terreng. Det kan være at styrerne i vår undersøkelse bevisst 
eller ubevisst tilsidesetter sin profesjonelle rolle i en tid hvor disse trekkene gjør seg gjeldene.  

Skjønnsutøvelse avhenger blant annet av omgivelsenes tillit (Freidson, 2001). Men tillit er ikke bare 
noe som kommer utenifra, en må også ha tillit til egen faglighet for å kunne internalisere og utøve 
en profesjonell praksis (Larsen & Slåtten, 2017; Larsen, 2019). Tillit til egne vurderinger samtidig 
som man ivaretar et godt foreldresamarbeid er sentralt for å kunne ivareta en profesjonell rolle.   

AVSLUTNING  
Målet med studien er å utforske hvordan foreldreundersøkelser fortolkes av styrere i lys av 
institusjonelle logikker. Styrerne er svært positive til foreldreundersøkelser, og har stor vilje til å la 
disse påvirke spesielt pedagogisk innhold i barnehagen. Den demokratiske logikken 
(brukermedvirkning) står sterkt, med tydelige innslag også av markedslogikk, og noe mindre fokus 
på styringslogikk.  

Skjønn og profesjonell praksis kan virke som et faglig «filter» som avgjør hvordan resultatene fra 
foreldreundersøkelsene skal følges opp. I vår undersøkelse kan det se ut som om styrerne mener at 
høy tilfredshet er høy kvalitet, og at de anvender foreldreundersøkelser som et utgangspunkt for å 
høyne det de forstår med kvalitet.  

Styreres profesjonalitet kan forstås som det beste utgangspunktet for å definere pedagogisk innhold 
og kvalitet i barnehagen, og en kan spørre seg om foreldreundersøkelser utfordrer en slik forståelse 
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hvis resultatene fra foreldreundersøkelser ikke samsvarer med styrers egen vurdering. Et sentralt 
spørsmål for videre forskning er derfor hvor styrernes skjønn, profesjonelle praksis og handlingsrom 
står i møte med eksterne vurderingsformer som foreldreundersøkelser.  
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”Vi har väldigt lite tid för varandra 
här”. Temporala och spatiala 
förutsättningar för samverkan mellan 
grundskola, förskoleklass och 
fritidshem  

Lina Lago & Helene Elvstrand 

ABSTRA CT  

This study contributes to knowledge of teachers’ perspectives and experiences of conditions for 
collaboration between compulsory school, preschool class and school age-educare. Time and place 
as prerequisites for collaboration was recurring topics in interviews and conversations with teachers. 
To be able to build collaboration between different categories of teachers, time is essential in the 
teachers’ talk about opportunities for collaboration. Tensions between closeness and distance, and 
organized or spontaneous collaboration are identified as important aspects of the core category 
prerequisites for collaboration. Thus, collaboration becomes linked to everyday meetings where 
physical closeness determines whether teachers find time to collaborate or not. 

Keywords: collaboration, cooperation, school, preschool class, school-age educare 
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INLEDNING 
De flesta yngre skolbarn möter olika skolformer och undervisningstraditioner under sin skoldag i 
förskoleklass, skola och fritidshem. Tanken om att dessa traditioner ska samverka har funnits i den 
svenska skolan sedan mitten av 1990-talet då förskoleklass som skolform etablerades och 
fritidshemmet blev en del av skolans organisation. Därav har samverkan mellan grundskola, 
förskoleklass och fritidshem varit en uttalad intention i skolans styrdokument sedan mitten av 1990-
talet. När Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11 (Skolverket, 2016) 
reviderades 2016 skrevs samverkan fram som ett än mer förtydligat uppdrag. Läroplanen är tydlig 
med att samverkan ska vara ömsesidig och att grundskola, förskoleklass och fritidshem har ett 
gemensamt uppdrag att samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevers utveckling 
och lärande. Samtidigt visar forskning att denna samverkan är svår att få till i praktiken och att lärare 
i exempelvis förskoleklass och fritidshem beskriver att det finns vattentäta skott mellan 
verksamheterna, framförallt mellan förskoleklass respektive fritidshem i relation till grundskolan 
(Ackesjö, 2010; Calander, 1999). När ovan beskrivna förändringar skedde under 1990-talet 
genomfördes ett antal studier där samverkan stod i fokus (Granström, 2007; Davidsson, 2002; 
Hansen, 1999). Sedan det tidiga intresset för samverkan under 1990-talet har studier under senare 
tid fortsatt att framförallt uppmärksamma svårigheter kring samverkan (Hjalmarsson & Löfdahl 
Hultman, 2015; Elvstrand & Närvänen, 2014; Lago, Ackesjö & Persson, 2018). Utmärkande för 
forskningen är också att perspektiv på samverkan från lärare som arbetar i grundskolan ofta saknas. 
Forskningens välvilja att lyfta fram förskoleklasslärares eller fritidslärares perspektiv riskerar genom 
detta att paradoxalt nog bidra till att reproducera en bild av att det framförallt är dessa 
lärarkategorier som har ansvar för samverkan.  

Resultat för den studie som presenteras i denna artikel har en annan utgångspunkt då den utgår från 
ett aktionsforskningsprojekt där ett uttalat fokus i studien är att bidra till att utveckla former för 
samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem där lärares perspektiv från dessa tre 
verksamheter synliggörs och utgör utgångspunkt för förändring.  

Samverkan mellan lärare och mellan verksamheter 
Samverkan som begrepp kan förstås på olika sätt och har beskrivits i relation till begrepp som 
samarbete och integration (Hjalmarsson, 2010). I denna studie förstås samverkan som ett 
socialpsykologiskt fenomen som sker mellan människor men som också är beroende av en 
organisations villkor och förutsättningar, i det här fallet är skolans organisation. Johansson (1984; 
2011) var en av dem som följde den tidiga integreringen mellan grundskola och fritidshem. Han 
framhåller att vissa faktorer måste vara uppfyllda för att samverkan ska kunna ske. Dessa faktorer är 
att ha formulerade gemensamma mål, definierade ansvarsområden, ömsesidighet och en vilja att ge 
varandra insyn. En annan utgångspunkt i forskning om samarbete mellan olika yrkesgrupper är att 
de har specifika kompetenser knutna till sin profession som utgör en viktig grund för samverkan. 
Det innebär att grundskollärare, förskoleklasslärare och lärare i fritidshem har vissa likheter i sitt 
uppdrag men att det också finns skillnader som bygger på olika historia och tradition samt att man 
arbetat med olika uppgifter i utbildningssystemet. Detta kan också beskrivas i termer av olika 
värderationaliteter (Granström, 2007), vilket handlar om att olika värden står i förgrunden för hur 
läraruppdraget ska utföras som exempelvis vad elevers delaktighet betyder eller hur ordning ska 
skapas i en lärandesituation. Utifrån Johanssons respektive Granströms beskrivningar handlar 
samverkan framförallt om att de olika professionerna både måste tillerkänna likheter och skillnader 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Lina Lago & Helene Elvstrand 

2 0 2 0 ,  V O L  1 4 ,  N R  1     1 2 3  

dem emellan men också se att de skilda lärarkategoriernas specifika yrkeskunnande erkänns som en 
tillgång i samverkan.  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares1 perspektiv på och erfarenheter av 
samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem samt hur tid och plats (spatial och 
temporal ordning) används för att förstå förutsättningar för samverkan. Utifrån detta ställs 
forskningsfrågorna:  

• Hur ser förutsättningar för samverkan ut?  
• På vilka sätt blir tid och plats betydelsefulla i lärarnas tal om förutsättningarna för samverkan? 

TIDIGARE FORSKNING OM SAMVERKAN 
Samverkan inom och mellan olika professioner i skolan ses ofta som en framgångsfaktor i 
diskussioner om kvalitet i skolan (Fischer, Radisch & Schüpbach, 2014; Frost, 2001). För att begränsa 
forskningsgenomgången tas framförallt utgångspunkt i svensk forskning om samverkan mellan 
verksamheter i skolan. En stor del av dessa studier tog sin utgångspunkt i 1990-talets integrering av 
grundskola, förskoleklass och fritidshem. De studier som gjordes om fritidshemmets och 
grundskolans integrering visar att trots goda intentioner var det svårt att se de olika verksamheternas 
särart och att fritidspedagogerna ofta reducerades till assistenter till grundskollärarna (Calander, 
1999) och att en ömsesidighet i samverkan var svår att få till (Hansen, 1999). I Haglunds (2004) 
avhandling om fritidshemmet där samverkan är en del, beskriver han tre olika praktiker: den 
skolinriktande, den socialt inriktade och den integrerade praktiken. Hans studie visar att i den 
skolinriktade praktiken bidrar inte fritidspedagogerna till att utveckla skolans verksamhet genom att 
exempelvis förnya innehåll och arbetssätt. Istället underlättar de skolans traditionella undervisning. 
Liknande resultat visas i studier om förskoleklassens införande (t.ex. Gustafsson, 2003; Davidsson, 
2002). Gemensamt för dessa studier är att grundskolan blir dominerande i samverkan mellan 
grundskola, förskoleklass och fritidshem. Även i senare studier framkommer att sådana upplevda 
statusskillnader kvarstår när lärare i förskoleklass och fritidshem beskriver samverkan med 
grundskolan (Andishmand, 2017; Elvstrand & Lago, 2020; Elvstrand & Närvänen, 2014; Haglund, 
2018; Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2015; Lago m.fl., 2018; Ludvigsson & Falkner, 2019). Vad 
som också kan sägas känneteckna dessa studier är att alla lärarkategorier ofta beskriver en vilja till 
samarbete men att exempelvis traditioner, strukturer och organisering av arbetstid försvårar detta.  

Det som också är gemensamt för studierna ovan är att de nästan uteslutande fokuserar en 
lärargrupps syn på möjligheten till samverkan mellan grundskola, förskoleklass och/eller fritidshem. 
Framförallt har det varit svårt att hitta forskning som har studerat grundskollärares perspektiv på 
samverkan. Exempel på undantag är Hansen (1999) som studerade både fritidspedagoger och lärares 
perspektiv och Munkhammar (2001) vars studie fokuserade alla tre lärarkategorierna. 
Munkhammar visar att ett hinder för en fungerande samverkan är att de olika lärarkategorierna tar 
utgångspunkt i olika pedagogiska traditioner, en förskolediskurs och en skoldiskurs. Det innebär att 
lärarna tenderar att ta saker förgivna och att de, istället för att gå till botten med vad de menar, talar 
förbi varandra. Studien visar också att samverkan försvåras av att de olika lärargrupperna saknar 
tydligt stöd och vägledning för att hantera de frågor och problem som uppkommer i samverkan. 
Detta går att relatera till Granströms studie från (2007) som beskriver hur olika värderationaliteter 
bidrar till svårigheter för de olika lärarkategorierna att förstå varandra (jmf. Elvstrand & Lago, 2020) 
Liknande resultat finns i Kallbergs (2018) studie om lärares arbete med övergången från 
förskoleklass till grundskola. Hon menar att de olika lärarkategorierna ofta utgår från en 
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schablonbild av varandras verksamheter vilket innebär att lärarkategoriernas olika roller och 
verksamheternas skilda traditioner sällan blir ordentligt diskuterade. På så sätt menar Kallberg att 
de föregivettagna föreställningarna riskerar att reproduceras snarare än att skapa förutsättningar för 
gemensamt arbete mellan lärarna. Med relevans för detta blir den egna yrkesrollen viktig i relation 
till samverkan. Andersson (2013) som har studerat fritidspedagogers förändrade yrkesroll lyfter 
fram just vikten av att skapa en gemensam kollektiv bas i det egna professionsutövandet. 

Det finns också studier av samarbete inom samma lärarkategori. Då samarbete också är en viktig 
dimension av samverkan mellan lärarkategorier blir även detta relevant för denna studie. Stedt 
(2013) har studerat samarbete i arbetslag och visat hur arbetsfördelning, det vill säga de enskilda 
lärarnas arbetsuppgifter, har betydelse för om och hur samarbete sker. Hon beskriver hur samarbete 
förutsätter gemensamma frågor men också gemensamma fysiska utrymmen. Att se varandras arbete 
blir en viktig konkretisering av samarbetets förutsättning då det är viktigt att samarbetet ses som 
meningsfullt för att fylla en tydlig funktion. Det finns också forskning som visar att rektors roll i att 
initiera och upprätthålla samverkansstrukturer blir avgörande för hur samverkan ska uppfattas av 
lärare (Balyer, Karantas & Ali, 2015). 

Sammantaget visar den tidigare forskningen att trots goda intentioner med samverkan finns det 
hinder, exempelvis i form av ojämlikhet mellan olika lärarkategorier, bristande kunskap om 
varandras professioner och risk för missförstånd när olika lärarkategorier ska samverka med 
varandra. Det framkommer också att förutsättningarna för samverkan påverkas av lärares många 
olika uppdrag och arbetsuppgifter. 

METOD 

Övergripande design 
Studiens aktionsforskningsdesign valdes utifrån utgångspunkten att forskningens och 
utvecklingsarbetets fokus ska formuleras utifrån verksamhetens behov (Närvänen & Elvstrand, 
2019). Studien är en del av ett större projekt som syftar till att både bidra till skolutveckling och att 
studera processen och resultatet för denna utveckling. Konkret har det inneburit att projektets syfte 
och genomförande diskuteras, planeras och följs upp i samverkan mellan de deltagande lärarna och 
forskarna. På varje skola har en projektgrupp etablerats som genom arbetsformen reflektionsmöten 
tillsammans med forskare drivit en förändringsprocess i syfte att stärka samverkan på den egna 
skolan. Processen har följt det som brukar benämnas aktionsforskningsspiralen (Kemmis, 2010), 
vilket handlar om att reflektion och handlingar genomförs i en ständig växelverkan med varandra. 
Parallellt med skolutvecklingsdelen har ett kompletterande datamaterial samlats in för att få 
fördjupad kunskap om projektets övergripande frågor samt de områden som blir aktualiserade av 
lärarna under processen, vilket utgör forskningsmaterialet.  

Studiens sammanhang 
Studien är som nämnts en del av ett större aktionsforskningsprojekt med syfte att nå kunskap om 
och skapa förutsättningar för samverkan mellan olika verksamheter i skolans tidiga år. Vi inledde 
med att beskriva aktionsforskningsmetoden som helhet för att därefter mer ingående beskriva den 
data som denna delstudie bygger på. 

Det föreliggande aktionsforskningsprojektet hade som syfte att genom arbete med språk och 
språkutvecklande arbetssätt skapa förutsättningar för och kunskaper om samverkan mellan 
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grundskola, förskoleklass och fritidshem. Tre skolor i en kommun deltar i projektet – 
Prästkrageskolan, Vallmoskolan och Blåklintskolan. På varje skola skapades en projektgrupp 
bestående av sex lärare, två från varje verksamhet vilket innebär att totalt 18 lärare ingår i studien. 
Två kriterier var vägledande då urval av deltagande skolor gjordes. Det ena handlade om deltagarnas 
vilja att genomföra ett förändringsarbete då aktionsforskning bygger på deltagarna aktiva deltagande 
och det andra att få en spridning gällande typ av skola. De olika skolorna speglar en mångfald 
avseende geografisk spridning, storlek och upptagningsområde.  

Materialet som ligger till grund för denna artikel består av två olika typer av data; data från 
individuella intervjuer och data från reflektionsmöten. De individuella intervjuerna genomfördes 
inför uppstarten av projektet med ett urval av några lärare på varje skola för att få en initial bild inför 
projektets start av lärarnas erfarenheter av samverkan. Under intervjun fick lärarna också reflektera 
över hur de såg på förutsättningarna för samverkan på sin skola. Totalt intervjuades tre 
grundskollärare, två förskoleklasslärare och fyra fritidshemslärare, sammanlagt nio individuella 
intervjuer. I beskrivningen av lärarna är de kategoriserade utifrån den verksamhet de arbetade i. 
Variationen dem emellan är dock stor gällande typ av utbildning och antal år i yrket. Flera av dem 
hade erfarenhet av att ha arbetat i olika verksamheter i skolan. Urvalet bedömdes räcka för att erhålla 
en initial bild av deltagarnas erfarenheter. Reflektionssamtalen består av de tre första samtalen på 
respektive skola som genomfördes inom ramen för aktionsforskningsprojektet. I 
reflektionssamtalen deltog varje skolas projektgrupp. Vid några av reflektionstillfällena saknades 
enstaka deltagare på grund av sjukdom eller svårighet att lämna sina ordinarie arbetsuppgifter. 
Deltagarna är i huvudsak kvinnor, men i gruppen fritidshemslärare är hälften män. 

Reflektionssamtalen följde en på förhand given struktur där forskarna ledde samtalen men gav stort 
utrymme för diskussion mellan deltagarna. Vid det första samtalet var fokus på att diskutera visioner 
för samverkan samt att deltagarna beskrev sina egna arbetsuppgifter, uppdrag samt erfarenheter av 
samverkan. Under möte två och tre följdes frågor upp som initierats i möte ett. Fokus låg också på 
att deltagarna fick diskutera och arbeta fram mål för de lokala aktionerna. I dessa samtal var frågan 
om villkor för samverkan något som lärarna återkom till varför även dessa samtal är underlag för 
denna artikel. Både de enskilda intervjuerna och reflektionssamtalen spelades in, därefter 
transkriberade vi dessa i sin helhet. 

Analys 
Det samlade datamaterialet har analyserats utifrån principerna för en konstruktivistisk grounded 
theory (GT). Ett centralt begrepp inom GT är main concerns, det vill säga vad deltagarna är upptagna 
med, vad de återkommer till och vad som framstår som viktigt för dem (Charmaz, 2014). Redan vid 
de första genomlyssningarna av data framstod aspekterna tid och plats som centrala när lärarna 
skulle beskriva förutsättningarna för och erfarenheter av samverkan. Utifrån dessa main concerns, 
genomfördes först en så kallad öppen kodning av materialet för att sedan fortsätta till nästa steg där 
en kategorisering skedde av de initiala koderna med fokus på tid och plats i relation till samverkan. 
Efter det genomfördes en strukturerad kodning där analysen synliggjorde mönster och strukturer i 
lärarnas utsagor och där ett centralt analysverktyg varit att jämföra likheter och skillnader. I nästa 
steg relaterades den framväxande analysen till teoretiska utgångspunkter om tid och rum. Även om 
teoretiska utgångspunkter, framförallt symbolisk interaktionism, fanns med då studien påbörjades 
fördjupades de och relaterades till datamaterialet. Slutligen utmynnande analysen i kärnkategorin 
Samverksansförutsättningar som i sin tur relateras till två huvudsakliga spänningar: närhet kontra 
distans samt organiserat kontra spontant. 
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Figur 1. Modell över den analytiska processen och hur kodning och kategorisering växte fram. 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Studien följer Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer. Det innebär att deltagande i 
studien är frivilligt och skolorna har själva fått anmäla intresse till deltagande genom huvudmannens 
utbildningsförvaltning. De lärare som ingår i respektive skolas projektgrupp har också själva valt att 
delta i det arbete. Deltagarna har enskilt informerats och tillfrågats om samtycke både för 
individuella intervjuer och reflektionssamtal. Studiens design bygger alltså på ett självselekterande 
urval, vilket vi bedömer som en förutsättning i ett aktionsforskningsprojekt som kräver aktivt 
deltagande under en längre tid. Vid deltagande i ett längre projekt som detta finns givetvis särskilda 
hänsyn att ta. Det kan exempelvis vara svårt för en enskild lärare att avbryta deltagande i studien 
eftersom man då riskerar ”skada” projektgruppens gemensamma arbete. Det är därför särskilt viktigt 
att kontinuerligt arbeta med reflexivet i både samtal och genomförande för att fånga upp lärarnas 
frågor och behov (jmf. Närvänen & Elvstrand, 2019; Kemmis, 2010). Vi har särskilt varit måna om 
att kontinuerligt stämt av deltagarna upplevelse av deltagandet och också haft beredskap för att fånga 
upp olika typer av spänningar eller konflikter som kan uppstå i ett förändringsarbete.  

Alla namn som används är fingerade för att värna forskningsetiska krav på konfidentialitet. Vi har 
gett varje lärare i de olika lärarkategorierna förnamn olika begynnelsebokstav. Lärare i grundskolan 
namnges med förnamn med begynnelsebokstaven A, lärare i förskoleklass namnges med 
begynnelsebokstaven E och lärare i fritidshem anges med begynnelsebokstaven I. Namngivningen 
följer deltagarnas kön. Inspelningar och transkriberat material har förvarats på ett säkert sätt. 

TEMPORALITET OCH SPATIALITET – EN TEORETISK 
RAM FÖR ATT FÖRSTÅ FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR 
SAMVERKAN 
Symbolisk interaktionism (SI) och dess förståelse av att social ordning är något som konstrueras i 
samspel mellan människor utgör övergripande teoretisk ram för studien. Utgångspunkten är att 
människor i sina ord och handlingar utgår från hur de förstår den situation de befinner sig i (defining 
situations) (Charmaz, Harris & Irvine, 2019). Det innebär att människors ord och handlingar utgår 
från hur de förstår sin situation, vilket i sin tur innebär att lärarnas sätt att tala om samverkan utgår 
från hur de förstår förutsättningarna för samverkan på den lokala skolan. Ord och handlingar är 
alltså kontextberoende men bidrar samtidigt till att upprätthålla och förändra den sociala ordningen 
(jmf. Närvänen, 2003). SI är också nära förbunden till GT då de båda utgår från ett aktörsperspektiv 
där handlingar och interaktion är centrala (Charmaz m.fl., 2019).  

I denna artikel läggs särskilt fokus på hur lärarna förhåller sig till tid och plats, temporal och spatial 
ordning, från deltagarnas main concern. Detta utgör därför också en teoretisk utgångspunkt för 
studien.  

Exempel på 
initiala koder

platsnära,
relationsbetydelse,
uppdragakaraktär

Huvudkategorier 
axial kodning

Tidsbegräsning
Tidssplittra

Gemensamhetsskapar
Platsvillkorar

Utgör en spänning 
till dimensionerna

Närhet/Distans
Organiserad/Spontan

Kärnkategori

SAMVERKANS-
FÖRUTSÄTTNINGAR
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Skolan brukar betraktas som en plats med en stark temporal ordning, det vill säga tiden i skolan är 
relativt detaljreglerad. Klocktiden utgör en ram inom vilken tiden ska användas och fördelas mellan 
ämnen, verksamheter och möten. Den temporala ordningen ger (tids)ramar för hur livet 
organiseras. Zerubavel (1981) beskriver detta i termer av en sociotemporal ordning, vilket innebär 
att klocktiden måste förstås i förhållande till det sociala sammanhanget. Tid är alltså mer än klocktid 
och den temporala ordningen ska ses som socialt konstruerad. Även om tid/temporalitet kan 
upplevas som fast och objektiv så sker en ständig förhandling och förvandling. Föreställningar om 
bestämda tidsmönster eller den rätta tiden att göra något är något som hela tiden görs i sociala 
sammanhang (Adam, 1995; Närvänen & Näsman, 2007). 

I förhållande till detta blir scheman viktigs verktyg. Zerubavel (1981) menar att schemaläggning 
möjliggör social ordning då tiden blir förutsägbar och då individers tid därmed kan koordineras. 
Scheman kan också ses som ett medel för gruppidentifikation. De människor som styrs av 
gemensam schemaläggning (och därmed avgränsas från andra) görs till några som har något 
gemensamt. I schemaläggningen sammanförs den temporala aspekten med en spatial (rumslig) 
aspekt. Schemaläggning är byggd på dessa två beståndsdelar samt på vad tiden ska innehålla: Vad 
som sker, var det sker och när det sker. Tid, rum och innehåll, med andra ord schemaläggning, är 
instrument som ger förutsättningar för arbetet med att skapa social ordning. 

Zerubavel (1981) framhåller också i relation till detta att tiden kan ses som segmenterad, det vill säga 
att den delas upp mellan olika roller, uppdrag och arenor. Det innebär i sin tur att tiden knyts till 
dessa arenor eller segment och att tid på så sätt otillgängliggörs i relation till andra roller, uppdrag 
och arenor. Utifrån våra analyser ser vi att tillgänglighet är en nyckel för att förstå tid i relation till 
samverkan. Zerubavels resonemang om segment kan användas i relation till detta eftersom det pekar 
på betydelsen av temporala gränser mellan olika uppdrag. Han talar i sammanhanget om olika 
segment som privat och publik tid – vi väljer istället att tala om individuell och kollektiv tid eftersom 
tid i ett professionellt sammanhang inte kan ses om privat. 

I denna studie används dessa temporala och spatiala aspekter för att förstå lärarnas tal om social 
ordning och förutsättningar för samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem. 

RESULTAT 
I resultatdelen lyfts den av analysen genererade kärnkategorin Samverkansförutsättningar fram som 
består av underkategorierna: Tidsbegränsa, tidssplitra, gemensamhetssakna och platsvillkora. 
Avslutningsvis relateras kärnkategorin till två spänningar: Närhet kontra distans och Organiserat 
kontra spontant. 

Tidsbegränsa 
Något som synliggörs både i de individuella intervjuerna och i reflektionssamtalen är att deltagarna 
beskriver ett pressat uppdrag där de jämte samverkan förväntas lägga tid på uppdrag som är specifika 
för respektive verksamhet. Tid förstås här som en begränsad resurs där varje lärare har en begränsad 
mängd tid som måste fördelas mellan olika uppdrag. I det måste också varje lärare och lärarkategori 
prioritera användningen av sin tid. Detta kommer till uttryck genom att lärarna talar om att ”ta” 
tiden för samverkan från något annat vilket exempelvis fritidshemsläraren Isabell uttrycker på 
följande sätt: 
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Det är ju så mycket hela tiden så då måste vi se till att vi tar den tiden, om man vill få 
till förändring. 

Isabell beskriver hur många olika läraruppdrag ska samsas inom en begränsad tid då det är ”så 
mycket hela tiden” vilket innebär att frågan om samverkan blir en prioriteringsfråga, det vill säga 
om man vill samverka så måste man se till att ta den tiden. Prioriteringen av samverkan blir då 
relaterad till prioriteringen av andra arbetsuppgifter. Klart är att lärarna ständigt upplever att de 
behöver göra sådana prioriteringar mellan uppdrag som alla har gemensamt och uppdrag som är 
specifika för de olika lärarkategorierna. I samtalen och intervjuerna ger lärarna också uttryck för att 
vissa uppdrag är mer prioriterade både utifrån hur de själva uppfattar sina uppdrag men också 
utifrån hur ledningen prioriterar. Prioriteringar görs således både på individnivå och på kollektiv 
skolnivå då det gäller att själv hantera olika krav vilket Isabells vi synliggör. Överlag beskrivs tid som 
en begränsad resurs i relation till mängden uppgifter där samarbete och samverkan inte alltid får 
plats vilket grundläraren Annika ger uttryck för på följande sätt: 

Det är så himla mycket man ska hinna med på den här [tiden]. Och då blir det mycket 
korridorsnack liksom, bara för att lösa tillfälligt så där. 

Annika beskriver just mängden av olika uppgifter och att samverkan framförallt sker i flykten och 
inte i organiserade sammanhang. Generellt beskriver lärarna på detta sätt individuell tidsbrist som 
ett hinder för samverkan. Munkhammar (2001) beskrev i början av 2000-talet en skillnad, mellan 
grundskola å ena sidan och fritidshem och förskola å andra sidan, i termer av krav där hon menar 
att skolan har en tydligare reglering än fritidshemmet och förskoleklassen. Även om de formella 
kraven sedan dess har ökat både i fritidshem och i förskoleklass med egna läroplanskapitel (t.ex. 
Elvstrand & Lago, 2020; Lago m.fl., 2018) så visar analysen att grundskollärarna i något högre grad 
beskriver en sådan känsla och att övriga lärarkategorier gör liknande beskrivningar av 
grundskollärarnas arbete. Detta gör att definitionen av grundskollärares arbete som tidspressat görs 
både av dem själva och i samspel med de andra lärarkategorierna, vilket tydliggör hur förståelsen av 
en situation görs i samspel med andra (jmf. Charmaz, 2018). I följande exempel beskriver 
grundläraren Alice mängden uppdrag:  

Få tid att utföra det pedagogiska uppdraget så bra som möjligt. Skala bort det som är 
onödigt, typ. Jag tycker att det är mycket saker som görs som mest stressar upp en, alla 
dessa grupper till exempel. Alla dessa skrivgrejer som ska skrivas. Vi går kurser 
varenda. Det är inget jag har gjort onödigt, för det är ju bra kurser, men sen jag började 
jobba här för fem och ett halvt år sen har jag gått en kurs vartenda år, och varenda år 
har det varit matteutbildning, språkutbildning. Nu är det både läsutbildning och det 
är NPF-grej, alltså det är alltid någonting. Och det är klart att det är bra innehåll, men... 

Skolans tid ses alltså som i exemplet ovan som starkt reglerad och samverkan blir därför inte alltid 
prioriterad när den enskilda lärarens tid ska fördelas på många olika uppgifter. Här blir det en 
konkurrens om vilka uppdrag som ska prioriteras. Även om detta tydligast framträder bland 
grundskollärarna för alla lärarkategorier sådana resonemang om prioriteringar där samverkan får 
stå tillbaka för andra uppdrag knutna till den egna verksamheten.  

Den begränsade tiden kan också förstås som en individuell resurs – individuell tid – inom vilket 
samverkansuppdraget får samsas med många andra uppdrag för respektive verksamhet inom den 
enskilda lärarens tidsutrymme. I detta fall blir tiden knapp och för att prioriteras måste uppdraget 
ses antingen som centralt, det vill säga att det inte går bedriva verksamheten annars, eller som 
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beordrat att någon annan, ofta ledningen, har pekat ut detta som prioriterat, eller som ett mervärde 
som att genom samverkan uppnås även andra saker. 

Alice: Sen är det som ni säger en dag när fritids är stängt, och då vill så klart fritids ha 
planering med fritids, men vi vill ju också ha skola-fritids, alla arbetslag, och kunna 
planera framåt. Hur ser det ut, hur ser schemat ut? Precis, få mer tid. Både den och tid 
till fritidsplanering, kanske lärarplanering. Alla dessa papper som ska skrivas. 

Ivan: Jag kände att de här studiedagarna förr var mer ämnat till grupp, alltså 
arbetsgruppsplaneringen. De här som var efter sommarlov och såna saker. Alltså min 
känsla var att man träffar arbetsgruppen så lite efter sommaren, för man ska planera 
ihop någonting. 

Alice: Nu var det ju den här halvdagen som kommunen hade. Det här, vad hette den 
nu? 

Ivan: Det känns som att det blir mindre och mindre. 

Inga: Den här föreläsaren, precis. 

Ella: Och då tycker jag ofta att man ofta sitter så här och men gud, varför ska jag sitta 
på det här för när jag har så mycket att göra? (Skratt) 

I samtalet ovan uttrycker lärarna att de själva inte upplever att de äger sin tid, vilket också bidrar till 
att tidspressen ökar och leder i förlängningen till att de måste prioritera hårdare med den tid de har. 
Här blir det tid tillsammans som försvinner enligt Ivan. Samtidigt uppfattas inte alltid det innehåll 
på studiedagar som bestämts på central nivå som meningsfullt då den upplevs ligga långt ifrån de 
behov som finns på skolan. Tiden uppfattas som starkt styrd utifrån vilket gör att den egna, 
individuella tiden som lärarna själva behöver prioritera mellan olika uppdrag är begränsad. 
Tidsbegränsning innebär på så sätt att prioriteringarna blir än hårdare vilket i exemplet ovan går ut 
över olika former av samverkan mellan lärare. 

Tidssplitra 
I föregående underkategori handlade det om hur lärarna beskriver att tiden är begränsad och 
därmed svår att få att räcka till. Ytterligare en förutsättning handlar om splittring och där beskriver 
lärarna en tid som på förhand är uppbunden till olika uppdrag, exempelvis vilken klass/grupp de ska 
undervisa när och vilka möten de ska delta i. Vi kan se dessa resonemang hos alla lärarkategorier 
och i alla skolor. Särskilt utmärkande är detta dock för fritidshemslärarna, i synnerhet på 
Vallmoskolan. Fritidshemsläraren Inga beskriver delar av sina arbetsuppgifter på följande sätt: 

Och sen på eftermiddagen, efter, så äter jag med barnen ute. Sen går jag in igen när 
jag har haft min rast, och täcker in en lärare, därför att år två får… Det räcker inte till, 
så får man säga, det är så svårt att säga ”får inte” när det inte räcker inte till med 
specialundervisning, eller det extra, så då är det vi som får driva vår egen 
specialundervisning, och då är det jag som får gå in och ta klass. Och då går jag in och 
tar klass igen. Och på onsdagar är jag ensam kvar i tvåan, och då är det det här 
samarbetet som innebär att jag och Idun har varsin eftermiddag där vi är helt själva. 
Förra onsdagen hade jag 30 elever kvar, och jag har huvudansvar för dem själv, att 
kolla listor, prata med föräldrar, få in dem till mellis.  
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I citatet ovan beskriver Inga en eftermiddag som består av en mängd olika arbetsuppgifter som 
sammantaget innebär att lärarna beskriver en tidstillvaro där olika arbetsuppgifter uppfattas som 
starkt reglerade – var de ska vara, när – men också splittrad i en mängd olika uppgifter, vilket gör att 
tiden kan förstås som segmenterad (jmf. Zerubavel, 1981) där varje segment tar sin tid i anspråk. 
Lärarna ger uttryck för att de sällan befinner sig på samma plats samtidigt och därmed inte har 
möjlighet, eller tid, att diskutera gemensamma frågor och uppdrag. Förutsättningarna för 
samverkan uteblir där med, inte minst då tiden blir oförutsägbar. Speciellt fritidshemslärarna 
beskriver hur de täcker upp i olika situationer och måste utveckla en flexibilitet ”att kunna hoppa 
in” (jmf. Elvstrand & Närvänen, 2014). Lärarna beskriver själva att de har svårt att få överblick över 
när de ska vara var och ännu svårare att veta när de kan få tag på sina kollegor. Emmy och Ella som 
båda arbetar i förskoleklassen beskriver (och skämtar om) detta på följande sätt: 

Emmy: Jag är ändå relativt ny här på Vallmoskolan. Alltså det har tagit jättelång tid 
att bara att, alltså att en dag ser likadan ut. Även om jag har mitt schema som jag ska 
försöka lära mig så är det så här ”ja, men glöm inte att mellan tio i två och tjugo över 
tre ska du vara där, och sen är det läsning där”. Alltså det är väldigt mycket hattande i 
tider, och små duttar. 

Ella: Och sen det här ”Nu vill jag ha rast, du ska gå ut för du ska lösa av Ida, för sen 
ska Ida lösa av Ivy, för sen ska hon läsa och sen ska hon gå dit”. ”Okej” (skratt). 

Det som Zerubavel (1981) beskriver som viktigt för en social och gemensam ordning, det vill 
förutsägbarhet, rubbas därmed då tiden blir oförutsägbar och individer har svårt att koordinera sin 
tid och sina gemensamma frågor och uppdrag. Även om tiden är starkt reglerad är den också 
splittrad och svår att överblicka – segmenten är för många. På så sätt saknas förutsättningarna för 
det som lärarna beskriver som centralt för samverkan, nämligen gemensam tid. Istället förblir tiden 
individuell och lärarna lämnas ensamma i sitt arbete då överlappningar och utbyte mellan 
lärarkategorier och verksamheter försvåras. 

Samtidigt visar lärarnas utsagor här på den starka temporala ordningen som råder i skolan. 
Tidsscheman framstår som relativt orubbliga och lärarna beskriver en situation där de upplever sig 
som detaljreglerade av denna schemaläggning och det egna utrymmet att bryta detta uppfattas som 
liten. Tiden – schemat – som lärarna hänvisar till blir på så sätt starkt ordnande och det individuella 
– och kollektiva – handlingsutrymmet litet. Utifrån lärarnas perspektiv blir därför förutsättningarna 
för samverkan något som de själva har liten möjlighet att styra. 

Gemensamhetssakna 
I de två föregående underkategorierna beskrivs tidens som begränsad och splittrad. Ytterligare en 
samverkansförutsättning handlar om brist på gemensam tid, vilket beskrivs som den viktigaste 
förutsättningen för att få samverkan att fungera. Denna upplevda brist framhålls i alla skolor. 
Förutom att det är svårt att få till möten i vardagen som beror på tidsbrist och splittring saknas på 
alla deltagande skolor organiserande strukturer för att utveckla och upprätthålla en 
samverkanskultur.  

I följande exempel beskriver förskoleklassläraren Eda (som också har uppdrag på fritidshemmet) 
hur det saknas tydliga arenor för pedagogiska frågor där alla som arbetar på fritidshemmet deltar. 

Eda: Och då skulle man behöva ha Fritids-möte, det saknar jag faktiskt. Och där man 
har forum avsatta för pedagogik, alltså pedagogiska samtal, inte praktiska lösningar. 
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Anna: Inte så mycket organisation. 

Eda: Nej. 

Isak: Men, jag är bara nyfiken, ni skriver ingen, alltså Fritids-nytt eller någonting? 

Eda: Jo, men det är inte det jag menar utan jag menar. 

Irma: Hela arbetslaget, precis så. 

Eda: Ja. 

Intervjuare: Med Fritids-möte menar du att fritidshem, förskoleklass, skola, ja, alltså 
alla? 

Eda: Nej, alltså, det vore ju, det tror jag är en utopi (skratt). Jo i och för sig, men min 
mera realistiska tanke vore att alla som faktiskt arbetar på fritidshemmet träffades mer 
än en timme per termin. 

I exemplet ovan lyfter Eda fram en önskan om att få en gemensam tid för att diskutera pedagogiska 
frågor i relation till fritidshemmet. Då hon inte har fritidshemmet har huvudsaklig arbetsuppgift är 
hon inte med på planering utan får förhålla sig till att komma till fritidshemmet och vara där.  

Lärarna beskriver på detta sätt en längtan efter gemensam tid men gemensam tid är också något de 
saknar och som är svårt – till och med utopiskt – att få till. De beskriver hur de ser detta som ett 
hinder för samverkan. Den lilla tid de ändå har tillsammans används främst till att lösa problem eller 
som Eda och Anna uttrycker det ovan, att prata ”praktiska lösningar”. Återkommande i samtal och 
intervjuer är en önskan om att få möjlighet att prata pedagogiska frågor mellan olika lärare och 
lärarkategorier. 

Bristen på gemensam tid hänger både samman med att lärarna upplever att de måste prioritera 
mellan olika uppdrag och till att deras individuella tid är splittrad mellan olika uppdrag. 
Förskoleklassläraren Eda beskriver detta när hon talar om hur hon arbetar med sina kollegor Irma 
och Erik [förskoleklasslärare] som hon arbetar tillsammans med i förskoleklassen. 

Det är ju självklart att det skulle vara jättebra om Irma, Erik och jag kunde ha en eller 
kanske till och med två timmars planeringstid ihop i veckan men då måste man ju ta 
bort det någon annanstans ifrån och det är svårt för som det är nu ligger ju 
fritidspedagogernas planeringstid ligger på dagtid och det skulle ju vara jättesvårt om 
vi alla tre skulle vara borta från klassen. Det går ju liksom inte, eller det går men det 
är inte optimalt. 

Schemaläggningen kan på detta sätt förstås som en bidragande orsak till att lärarna beskriver att de 
främst samarbetar inom den egna lärarkategorin även när de tydligt delar gemensamma uppdrag 
som här undervisning i samma verksamhet och med samma elevgrupp. Den gemensamma tiden för 
planering eller svårigheterna att få till gemensam tid för planering bidrar till skapandet av en social 
ordning där samarbete främst blir en fråga för lärare inom samma lärarkategori då det är inom 
lärarkategorierna tiden främst är koordinerad. Om man som Zerubavel (1981) förstår schema-
läggning som ett medel för gruppidentifikation görs förskoleklasslärarna (Eda och Erik) till ett 
gemensamt vi, medan Irma genom denna tidsavgränsning görs till någon som inte tydligt ingår i 
detta vi. Förutsättningarna för samverkan mellan olika lärarkategorier (eller mellan dem som inte 
delar tid) försvåras därmed. Inga och Ella beskriver dessa olika förutsättningar på detta sätt: 
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Inga: Det här handlar inte om att det är orättvist, det handlar om att det inte är lika 
förutsättningar att gå in i någonting. Och sen på de här kvällsmötena så står man och 
pratar om att ja ni kommer ihåg den föreläsningen. Nej, det gör vi ju inte! 

Ella: Nej, alltid när det är två studiedagar, då får vi, förskollärare och fritidspedagoger, 
vara med på en studiedag, inte den andra. Vad är det? Vi ska jobba tillsammans men 
vi får inte vara med på alla studiedagar. 

I lärarnas tal om samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem framstår gemensam tid 
som en nyckel till samverkan. Att dela tid är också – som i exemplet – att dela erfarenheter och en 
förutsättning för gemensamt arbete. När de olika lärarkategorierna får olika tidsförutsättningar dras, 
menar lärarna, förutsättningarna för samverkan undan.  

I brist på koordinerad och schemalagd gemensam tid blir informella möten – tid i skarvarna mellan 
olika aktiviteter – viktiga. Lärarna betecknad detta som ”korridorsnack” eller” prat på raster”. 
Lärarna återkommer ofta till att mer gemensam tid skulle öka förutsättningarna för samverkan. I de 
första reflektionssamtalen återkom lärarna flera gånger till hur bra det kändes att få just en sådan 
gemensam tid med varandra och hur denna ökade lärarkategoriernas förståelse för varandras 
uppdrag och verksamheter. 

Annika: Jag tyckte det här som vi gjorde nu [berätta om respektive lärares olika 
uppgifter] var så spännande, så jag skrev så här: att ha mer kunskap om varandras 
arbetsuppgifter, alltså mellan olika pedagoger, det man gör om dagarna så. Att man 
får en större inblick. 

Platsvillkora  
Tid är det som lärarna uppehåller sig mest vid men i relation till resonemangen om tid så diskuterar 
de även platsens betydelse. På samma sätt som tiden påverkar förutsättningarna för samverkan så 
har platsen en liknande betydelse och det går att prata om att även de spatiala förutsättningarna är 
begränsade, splittrade och att det saknas gemensamma mötesplatser. I den beskrivna vardagen där 
tiden är begränsad och splittrad blir det ofta en fråga om plats – inte minst närhet och distans – som 
avgör när och med vem lärarna har gemensam tid med och därmed möjlighet att samverka. 

En vanligt återkommande utsaga är att lärarna är ”inlåsta” i sitt klassrum/i sin verksamhet eller att 
de olika verksamheterna eller arbetslagen beskrivs som ”öar”. Bristen på mötesplatser gör som 
grundskolläraren Anna uttrycker det att:  

Men jag känner så här att man är ju lite insnöad, man sitter i sitt klassrum och man 
vet inte så mycket. 

Många gånger är det just en fysisk åtskillnad mellan lärarna som beskrivs bidra till att de har svårt 
att få till samverkan. Den fysiska åtskillnaden beskrivs också förstärkas genom skolornas fysiska 
utformning där långa avstånd försvårar samverkan. Här är det inte alltid mellan 
verksamhetsformerna eller lärarkategorier som avstånden finns, utan det kan också handla om att 
olika arbetslag har sina lokaler på olika platser. Vallmoskolan är ett tydligt exempel på detta. Skolan 
är byggd i ett plan vilket innebär att olika arbetslag befinner sig i ”olika ändar” av huset, något som 
gör att man ”aldrig ses”. När samverkan fungerar beror det på att lärare eller verksamheterna 
befinner sig i ”samma del av huset” vilket vi kan se i grundskolläraren Anjas resonemang. 
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Vi har ju vägg i vägg med förskoleklassen så jag känner att vi har ett bra samarbete 
med dem, sen vet man ju givetvis inte allting men däremot är det någonting så kan 
man bara fråga hur var det här, hur gjorde ni med om den här situationen uppstod till 
exempel. Och vi har ju en ordentlig överlämning, de pratar om barnen och berättar 
litegrann vad de har gjort under F-klass och så, så att jag tycker att det fungerar bra.  

Anja beskriver formella strukturer för samverkan där exempelvis överlämnande av information 
ingår. Den fysiska närheten innebär dock att samverkan blir ännu tätare eftersom lärarna ”bara kan 
fråga” om det är något de undrar över. Anja hänvisar till brist på tid men en närhet till varandra och 
varandras verksamheter tycks i lärarnas beskrivningar främja ökad samverkan även om tidsbristen 
pressar. Samtal och intervjuer innehåller många uttryck för detta när lärarna talar om vikten av 
”korridorprat”, att kunna ”stoppa” varandra eller på andra sätt mötas i mellanrummen mellan sina 
upplevt pressade tidscheman. På samma sätt uttrycker de att de saknar en sådan möjlighet med 
andra kollegor som ”är i andra huset” eller ”där borta”. Här är den fysiska närheten viktigare än 
vilken lärarkategori man tillhör. Alice förklarar: 

På den där sidan så är ju arbetsrummet lite utanför fritids, så jag träffar ju Isa och Ilse, 
vi pratar hela tiden. Just det, det här har hänt, kan du ta det här med en förälder, eller 
det här hände, jag ska ringa hem, ja, hur gör vi i morgon? Nu stod jag och pratade med 
Isa när hon skulle plocka fram vad hon skulle göra på fritids, ja just det, 
programmering, jag tänkte ha det, kan du visa hur ni gör? Och då hade jag en liten 10 
minuter där. Så det är lite korridorsnack. 

På detta sätt blir spatiala förutsättningar en förutsättning för gemensam tid. När vardagliga möten 
får en framskjuten plats i samverkan mellan lärare på det sätt som Alice beskriver så ökar platsens 
betydelse för att lärare ska få gemensam tid med varandra. 

Samverkansförutsättningar och dess spänningar 
Som beskrivits har tid och rum stor betydelse i relation till samverksamförutsättningar som skapas i 
de deltagande skolornas samverkansarbete. Analysen visar också hur dessa förutsättningar kan 
relateras till spänningarna beskrivna i nedanstående modell.  

 

Figur 2. Illustration över spänningar i relation till samverkansförutsättningar 

Närhet kontra distans får stor betydelse när lärarna i studien diskuterar förutsättningar för 
samverkan. Närhet kan förstås både utifrån en rumslig aspekt, det vill säga om du har fysiskt nära 

Distans

Närhet

Organiserad SpontanSamverkansförutsättningar 
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varandra i skolbyggnaden, som exempelvis klassrummen bredvid varandra, så kan en samverkan 
skapas som bygger på spontanitet men också att man faktiskt har lätt att samtala med varandra. 
Närhet kan också handla om närhet i relation till uppdrag då likheten i uppdraget, exempelvis arbeta 
i samma verksamhet eller med samma elevgrupp betyder att det finns samverkansarenor och/eller 
ett gemensamt fokus för samverkan. Distans blir motpolen till närhet och försvårar samverkan 
utifrån båda ovan beskrivna aspekterna.  

I analysen framkommer också en spänning mellan om samverkan är organiserad kontra spontan. 
Deltagarna i detta material beskriver hur samverkan mellan olika lärarkategorier framförallt är 
spontan och att organiserade arenor för samverkan ofta saknas. När distansen är stor så ökar också 
behovet av organiserad samverkan. Strukturer som koordinerar de olika lärarkategoriernas uppdrag 
och tid blir då viktiga. 

Studiens resultat skulle kunna tolkas vara att de två förutsättningar mest gynnar samverkan är om 
det både finns närhet och att den är organiserad. Deltagarna i denna studie beskriver dock att 
samverkan ofta är spontan och att den då förutsätter en närhet. Närhet kan alltså i viss mån sägas 
kompensera för organiserad samverkan även om denna typ av samverkan kan sägas var mer bräcklig 
och bygga på enskilda personers vilja att samverka. För att uppnå de gynnande förutsättningarna 
närhet och organiserad krävs dock en tydlig organisation. Här blir inte minst tid viktigt. Det handlar 
om att tiden mellan olika lärargrupper måste koordineras för att gemensam tid ska kunna skapas. 
För att detta ska kunna åstadkommas blir ledning och organisation centrala då lärarna beskriver att 
de som enskild lärargrupp inte äger frågan.  

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I denna studie undersöks på vilka sätt tid och plats blir betydelsefulla i lärarnas tal om erfarenheter 
av och förutsättningarna för samverkan mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem. Den 
modell som generats genom GT-analysen visas hur olika tids- och rumsliga förutsättningar skapar 
villkor för samverkan. Ska samverkan fungera behöver de ha tid tillsammans men också konkreta 
och fysiska mötesplatser.  

Att samverkan mellan skolans olika verksamheter är svår att få till i praktiken har återkommande 
visats sedan Johansson (1984) visade på bristande samverkan mellan fritidshem och skola. Sedan 
dess har grundskola, förskoleklass och fritidshem dels organisatoriskt och dels genom tydligare 
gemensamma uppdrag förts närmare varandra. Trots detta visade flera studier som genomfördes i 
samband med integrationen av verksamheterna under 1990-talet att samverkan fortsatt var en 
knäckfråga. Exempelvis har Calander (1999), Davidsson (2002) och Haglund (2004) visat hur 
svårigheterna att samverka kan kopplas till fritidshemmets respektive förskoleklassens upplevda 
underordning i relation till grundskolan. Våra resultat visar att svårigheterna att samverka verkar 
kvarstå och att en bidragande orsak är att tid och rum organiseras utifrån varje verksamhet och 
lärarkategori snarare än utifrån gemensamma uppdrag. I detta blir uppdraget att samverka blir något 
som lärarna själva förväntas prioritera snarare än något som det finns tydliga strukturer för. Detta 
går att relatera till Balyer m.fl. (2015) som visar på vikten av rektors roll i samverkansarbete för att 
organisera former för samverkan. Denna typ av samverkansarenor saknas i lärarnas beskrivningar. 

Den samverkansforskning som finns fokuserar i hög grad på en eller två lärarkategoriers syn på 
samverkan. Denna studie bidrar genom att öka kunskapen om hur samverkansförutsättningar 
skapas och förhandlas mellan tre lärarkategorier och deras olika utgångspunkter. Detta är särskilt 
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viktigt då samverkansuppdraget är gemensamt. Utöver att, likt Munkhammar (2001), koppla 
samverkanssvårigheter till olika traditioner visar denna studie att svårigheterna att samverka i hög 
grad handlar om gemensamma samverkansförutsättningar och hur dessa kan förstås utifrån teorier 
om temporalitet och spatialitet. Lärarnas schema struktureras på individuell eller på gruppnivå – 
ofta för en lärarkategori, ibland för ett arbetslag men sällan för hela skolan. Det går att tala om lärares 
tid som segmenterad där varje tidsslott upplevs som bunden till specifika uppdrag. Enligt Zerubavel 
(1981) så innebär en sådan segmentering att tid görs otillgänglig för annat, exempelvis samverkan. 
Studiens resultat visar att tiden först och främst görs individuell i den mening att varje individ har 
en rad olika uppgifter som hen själv måste prioritera och genomföra inom en bestämd tidsram. De 
individuella prioriteringsbehoven, som ofta är splittrade, innebär att den kollektiva och 
gemensamma tiden för samverkan hindras. Detta skapar en situation där tiden både upplevs som 
starkt styrd samtidigt som lärarna själva ska prioritera samverkan. Samverkansuppdraget måste ges 
tid (och plats) i organiseringen av lärarnas arbete för att de olika lärarkategorierna ska uppleva att 
de har förutsättningar att samverka. Det visar på vikten av den är både organiserad och kännetecknas 
av närhet.  

Bristen på gemensam tid kan även kopplas till olika lärarkategoriers skilda förutsättningar där deras 
huvuduppdrag ligger olika tider på dagen. Skolans sociotemporala ordning är på så sätt kopplad till 
verksamhetsform och lärarkategori snarare än till samverkan och helhet. Schemaläggningen bidrar 
på så sätt till att skapa och upprätthålla de öar som lärarna beskriver att de olika verksamheterna kan 
vara. Schemaläggningen förstås som ett medel för identifikation där de olika lärarkategorierna 
schemaläggs enligt olika principer. Konsekvensen blir att de olika lärarkategorierna sällan blir 
gemensamt planerade i tid och rum och identifikationen mellan lärarkategorierna uppkommer 
därför sällan (jmf. Zerubavel, 1981). 

Trots svårigheter att samverka på ett övergripande sätt konstruerar lärarna olika typer av samverkan. 
Denna sker spontant och varierar stort. För att möjliggöra spontan samverkan är närhet viktigt, 
vilket till en viss gräns kan väga upp att den inte sker på ett organiserat sätt. Närhet och organisation 
är förutsättningar för den gruppidentifikation som kan ses som central för att samverkan ska fungera 
(jmf. Zerubavel, 1981). Ofta sker detta mellan lärare i samma lärarkategori men vi ser också att detta 
sker i relation till lärare ur olika lärarkategorier när en tydlig tids-/rumslig gemensamhet finns 
(lärarmöten, fritidshemsmöten etc.). Det kan också handla om att man undervisar samma elever 
eller att man delar/har lokaler som är rumsligt nära eller kan uppstå för att individer trivs 
tillsammans och utvecklat en informell samverkanskultur. 

Sammantaget indikerar denna studies resultat att för att samverkan ska fungera på ett övergripande 
sätt behövs en tydlig tids-/rumslig struktur för samverkan där lärare ur olika lärarkategorier görs till 
några som har något gemensamt. Om samverkan ska gå från något som sker på individuell basis 
därför att enskilda lärare delar tids-/rumsliga sammanhang så är schemaläggning och en tydlig 
riktning från skolledning om hur och varför samverkan ska ske en nyckel till att organisatoriskt 
skapa förutsättningar för kollektiv samverkan.  

Studiens begränsningar och bidrag 
Denna studie bygger på tre avgränsade fall. Studiens resultat kan därför inte generaliseras till andra 
kontexter utan utgör exempel på hur lärare från tre olika lärarkategorier beskriver förutsättningarna 
för samverkan. Studien gör heller inte anspråk på att beskriva hur det faktiskt är utan utgår från 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Lina Lago & Helene Elvstrand 

1 36     2 0 2 0 ,  V O L  1 4 ,  N R  1  

lärarnas beskrivningar. Utifrån detta är det relevant att vidare studera samverkanspraktiker genom 
exempelvis fältstudier men också elevers perspektiv på samverkan då de är mottagare för samverkan. 

Studien visar dock på samverkansuppdragets komplexitet, vilket är viktigt att ha förståelse för i 
diskussioner om samverkan. I samverkansuppdraget måste lärare ställa det gemensamma uppdraget 
– det som grundskola, förskoleklass och fritidshem tillsammans ska åstadkomma – mot respektive 
verksamhetsforms olika uppdrag. Det innebär att det behöver finnas en tydlig intention med 
samverkan men också tydliga förutsättningar för de olika lärarkategorierna. Om samverkan ska vara 
ett prioriterat uppdrag behöver lärarna själva men också skolledning och huvudman bidra till att 
skapa dessa förutsättningar där lärarna får gemensam tid för att samverka. 

1 I texten används för läsbarhetens skull begreppet lärare för dem som arbetar i grundskola, förskoleklass och fritidshem. I 
grundskolan arbetar lärare med någon form av grundskollärar- eller grundlärarutbildning, i förskoleklass arbetar 
förskollärare eller grundskollärare medan både grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och fritidspedagoger 
arbetar i fritidshem. I framförallt förskoleklass och fritidshem har såväl behörighet som utbildning för dessa lärarkategorier 
och verksamhetsformer genomgått en rad förändringar under de senaste decennierna varför det förekommer en rad olika 
beteckningar i braktiken. 
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