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Sammanfattning  

Socialpedagogisk handling – i teori och praktik 

 

Detta är en antologi som beskriver och diskuterar vad som kännetecknar 

socialpedagogisk handling i teori och praktik. Inledningsvis ges en kort 

introduktion till några vanliga sätt att teoretiskt närma sig begreppet handling, men 

med särskilt fokus på handlingens betydelse inom socialpedagogiken. Därefter 

följer sju kapitel författade av kollegor (i några fall samfattade med 

verksamhetsrepresentanter) vid Avdelningen för socialt arbete och 

socialpedagogik vid Högskolan Väst. Författarna, som presenteras närmare i 

samband med respektive kapitel, har lång erfarenhet av att undervisa vid 

Socialpedagogiska programmet och att forska kring socialpedagogiskt relevanta 

frågeställningar. De sju kapitlen ger läsaren olika perspektiv på ”socialpedagogisk 

handling” med avstamp i respektive författares intresseområde. På detta vis ges 

en exposé över flera socialpedagogiska arenor som på olika sätt befruktar 

varandra. De olika kapitlen representerar också i någon mån socialpedagogik som 

forskning, utbildning och praktik. I antologins inledning ges en översiktlig 

beskrivning av innehållet i de sju kapitelbidragen. I den avslutande epilogen 

reflekterar antologins redaktörer kring vilka förutsättningar, utmaningar och 

möjligheter som krävs för att organisera socialpedagogisk handling. 

 

Nyckelord: Socialpedagogik, handling, delaktighet, lärande, erkännande.  
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Abstract 

Social pedagogical action – in theory and practice 

 

This anthology describes and discusses what characterizes social pedagogical 

action in theory and practice. Initially a brief introduction to some common ways 

of theoretically approaching the concept of action will be provided, but with 

particular focus on the importance of the act in social pedagogy. After that, seven 

chapters will follow written by colleagues (in some cases accompanied by 

representatives of social pedagogue practitioners) at the Department of Social 

Work and Social Pedagogy at the University West in Trollhättan, Sweden. The 

authors, presented in more detail in connection with each chapter, have long 

experience of teaching at the Social Pedagogical Program and researching 

questions with relevance of social pedagogy. The seven chapters give the reader 

different perspectives on "social pedagogical action" with a stamp in the 

respective authors' field of interest. In this way there is an exhibition of several 

social pedagogical arenas that can fertilize each other in different ways. The 

various chapters also represent, to some extent, social education such as research, 

education and practice. In the introduction of anthology, an overview is given of 

the contents of the seven chapters’ contributions. Finally, the editors of the 

anthology reflect on the conditions, challenges and opportunities that are required 

for organizing social pedagogical action. 

 

Keywords: Social Pedagogy, Action, Participation, Learning, Recognition. 
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Förord 

Denna antologi är i hög grad resultatet av de samtal som förts i samband med 

”Socialpedagogiskt seminarium” – ett kollegialt högre seminarium som sedan 

hösten 2014 har genomförts cirka tre gånger per termin vid Avdelningen för 

socialt arbete och socialpedagogik, Högskolan Väst. Arbetet började i viss mån 

med att kollegiet samlades kring att diskutera aktuell socialpedagogisk forskning, 

bl a i samband med att tidskriften International Journal of Social Pedagogy lanserades i 

Storbritannien. Seminariet blev samtidigt en möjlig arena för såväl äldre som nyare 

kollegor vid avdelningen att presentera och diskutera sin forskning och – i sin 

förlängning – även reflektera kring och artikulera olika perspektiv på 

socialpedagogik. Som en naturlig följd av detta växte idén fram att skriva en 

antologi som kunde problematisera och konkretisera de samtal som förts inom 

ramen för seminariet.  

Vi som har varit redaktörer för denna antologi är båda docenter i socialt arbete 

och har mångårig erfarenhet av att verka inom det socialpedagogiska programmet 

vid Högskolan Väst, bl a som ämnesansvarig respektive programrådsordförande. 

Därför är det mycket glädjande att genom detta antologiprojekt skapa möjligheter 

för såväl forskningsanknytning av utbildning som arbetsintegrerat lärande. Vi 

menar att denna antologi är ett exempel på högskolans profil inom 

arbetsintegrerat lärande (AIL) i flera avseenden då den understryker den 

nödvändiga och ömsesidiga dialogen mellan forskare, lärare, studenter och 

yrkesverksamma praktiker. Följande författare medverkar i antologin: Martin 

Molin, Anette Bolin, Linnéa Åberg, Helena Kjällgren Tandoc, Daniel Olof 

Wiedel, Helene Carlander, Lars A Svensson, Birger Söderqvist, Magnus Broström 

samt Annika Theodorsson.  

De huvudsakliga målgrupperna för boken är: 

• Universitets- och högskolestudenter på grund- och avancerad nivå inom 

program och kurser med socialpedagogisk inriktning, socionom-

utbildningen samt inom fristående kurser i socialt arbete och pedagogik 

• Folkhögskolor med socialpedagogik i utbildningarna 

• Yrkesverksamma socialpedagoger 

Delar av boken kan även tänkas vara relevant för kurser och program för andra 

yrkesgrupper inom beteendevetenskap etc. 

Trollhättan den 2 maj 2018  

Martin Molin & Anette Bolin 
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Inledning: Den socialpedagogiska 
handlingsdimensionen – centrala begrepp 

MARTIN MOLIN & ANETTE BOLIN 

Vad är socialpedagogik? Denna fråga konfronteras såväl forskare som studenter 

och praktiker med i olika sammanhang. Beroende på vem man frågar kan svaret 

te sig lite olika. Det finns nämligen en rad olika sätt att närma sig 

socialpedagogiken. Lisbeth Eriksson (2006) menar exempelvis att socialpedagogik 

både är ett mål, ett förhållningssätt och en (eller kanske flera) metod/er. En annan 

framträdande tänkare inom området, Bent Madsen, talar om socialpedagogiska 

redskap, målgrupper, arenor, roller och kompetenser (Madsen 1993; 2006).  

Socialpedagogiken vilar på en lång tradition. Redan på sent 1800-tal framhöll den 

tyske pedagogen och socialfilosofen Paul Natorp att socialpedagogiken rör frågor 

om integration, mobilisering och frigörelse. Liknande tankar återfinns även hos 

Madsen som påtalar att ”Socialpedagogiken är (…) en integrationshandling riktad 

till människor som av olika anledningar står utanför den samhälleliga 

gemenskapen” (Madsen 1993, s 21, vår översättning). Han hävdar vidare att 

socialpedagogiken skiftar karaktär beroende på vilka sociala, kulturella och 

pedagogiska nödsituationer som samhället skapar. Denna utgångspunkt – att 

samhället skapar de betingelser som individen har att förhålla sig till och bemästra 

– kan sägas vara en centra tankegång hos flera socialpedagogiska tänkare. Madsen 

uttrycker människans förhållande till och bemästrande av omgivningsbetingelser 

och livsvillkor mycket träffande.  

”Individen måste genom socialiseringen vara medskapare till sina livsbetingelser 

och själv sätta mål för tillvaron. Socialisering är alltså inte endast en process i vilken 

individen för in i det gemensamma. Det är också en process där individen får utveckla 

identitet och skilja ut sig som person från det gemensamma (individualisering). Därför 

måste socialiseringen också innehålla en kvalificeringsaspekt. Individen måste vara 

utrustad med en rad kompetenser som gör att den kan bemästra dessa krävande 

villkor. Några av de viktigaste sociala och kulturella kvalifikationerna är idag en 

bred kommunikativ kompetens och handlingskraft” (Madsen 2001, s 21). 

Vad är det då för kompetenser som Madsen talar om? Något förenklat kan det 

sägas att han menar att det behöver iscensättas socialpedagogiska 

bildningsprocesser där människan med hjälp av olika kompetenser kan lära sig att 

hantera vardagens krävande villkor. I detta arbete behöver socialpedagogen 

hantera olika relationstyper (se exempelvis kap 5). Madsen skrev redan 1993 om 

sin ”bildningsblomma” (’dannelsens blomst’). Bladen på denna blomma illustrerar 
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de fyra kompetenserna: kommunikativ kompetens, produktiv kompetens, 

analytisk kompetens och expressiv kompetens. Men för att en förändring ska 

komma still stånd behövs även en ”femte kompetens” – nämligen en 

handlingskompetens – som är en sammansmältning av de fyra kompetenserna 

(Ibid. s 260).   

Relationen mellan individ och samhälle är mycket central inom 

socialpedagogiken. Det kan hävdas att socialpedagogiken är ett sätt att tänka 

snarare än en uppsättning färdiga verktyg. Den finske professorn Juha 

Hämäläinen poängterar att socialpedagogikens huvuduppdrag är att göra 

människor medvetna om sina möjligheter att ta ödet i egna händer och påverka 

sina egna livsvillkor. “Det finns en risk att socialpedagogiken förminskar en 

dysfunktionell relation mellan individ och samhälle till att det rör sig om en ’defekt 

hos individen’ eller som ett avvikande beteende som borde repareras, korrigeras 

eller avhjälpas med pedagogiska medel” (Hämäläinen 2012, p 12, Fritt översatt). 

Han menar vidare att socialpedagogiken bör ses som ett funktionellt system som 

har tre ”hörnpelare”, nämligen Vetenskap – Utbildning – Praktik. Dessa tre 

hörnpelare är i någon mån beroende av och förutsätter varandra. 

 

Figur: Socialpedagogik som ett funktionellt system enligt Hämäläinen (2012, s 10) 
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I ett internationellt perspektiv har socialpedagogiken uppmärksammats på flera 

sätt på senare tid. Ett exempel är den internationella föreningen för 

socialarbeterare som skrivit fram socialpedagogikens relation till social arbete som 

disciplin. I sin globala definition av socialt arbete framträder flera för 

socialpedagogiken centrala begrepp: 

”Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som 

verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd 

för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser” (International 

Federation of Social Workers, IFSW, 2014, s 3, översättning från SSR). 

Vidare framhålls: 

”Socialt arbete använder sig av en egen teoriutveckling liksom av teorier från andra 

discipliner, inklusive men inte begränsat till samhällsarbete, socialpedagogik, 

antropologi, ekologi, juridik, ekonomi, pedagogik, förvaltning och ledning, vård, 

psykiatri, psykologi, folkhälsa och sociologi. Vetenskaplig tillhörighet varierar 

starkt globalt, beroende på lokala och regionala förutsättningar” (Ibid. s 5). 

Denna antologi – som på olika sätt tangerar samtliga tre ”hörnpelare” i figuren 

ovan – är i första hand tänkt att beröra frågor av relevans för socialpedagogiskt 

arbete och mer specifikt socialpedagogikens handlingsdimensioner. På ett generellt 

plan brukar handlingsteoretiska resonemang beröra frågor om förutsättningar för 

människors handlande. Aronsson och Berglind (1990) menar att det ofta ses som 

en legitim och angelägen uppgift för vetenskapen att kunna kontrollera och 

påverka olika skeenden, men enligt ett handlingsteoretiskt perspektiv blir 

uppgiften snarare att ”frigöra” (s 14). Även den finske filosofen Georg Henrik 

von Wright uttrycker liknande tankar i sin bok Explanation and understanding (1971) 

där han hävdar; ”att handla är att avsiktligt förändra världen, och ibland förhindra 

att den förändras” (s 26). 

Men, vad är egentligen en teori och vilka anspråk har handlingsteoretiska 

resonemang? Enligt von Wright brukar man kunna utkräva att en teori har en 

uppsättning begrepp, men också satser som på ett systematiskt sätt kopplar ihop 

begreppen. När det gäller handlingsteori menar han emellertid att denna snarare 

rör sig om en begreppsapparat – och framför allt – att det handlar om ett synsätt 

och ett förhållningssätt som också kan tillämpas i professionella sammanhang. 

Hämäläinen (2012) talar om olika semantiska variationer inom socialpedagogiken 

inom vilka ”social action” är en av flera framträdande innebörder. Här definieras 

emellertid social handling relativt brett. Författaren menar att ”socialpedagogiken 

kan kallas för en ’handlingens vetenskap’ (action science) eftersom den har en 

nära koppling till de utmaningar som pedagogikens handlingar – antingen 
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professionella eller icke-professionella – står inför i teori och praktik” (Fritt 

översatt, Ibid. s 11). Även om Hämäläinen ofta talar om ’professional activity’ så 

innefattar socialpedagogikens handlingsdimensioner alltså inte enbart 

professionellas handlingar utan den tangerar ”social action” på olika nivåer och i 

olika kontexter. Förenklat kan det sägas att detta är en antologi där ”se, förstå och 

handla” ska smälta samman till ”ett” – eller med ett annat begrepp praxiskunskap. 

Socialpedagogikens handlingsdimension knyter an till begrepp som lärande, 

delaktighet, erkännande, ansvar, mobilisering, gemenskap, m fl. 

“The basic idea of social pedagogy is to promote people’s social functioning, 

inclusion, participation, social identity and social competence as members of 

society. Its particular terms of reference apply to the problems people have in 

integration and life management in different phases of the lifespan” (Böhnisch 

1997 citerad i Hämäläinen 2003, s 76). 

De olika kapitelbidragen i antologin har en utgångspunkt i praktiska exempel på 

”socialpedagogiska handlingar” inom ramen för olika typer av projekt, 

verksamheter och/eller kontexter. Det kan exempelvis röra sig om olika 

verksamhets-/forskningsområden så som skola-utbildning, funktionshinder, 

äldreomsorg, socialtjänst men även olika kontexter som skiljer sig beträffande 

institutionell inramning så som företag, offentlig verksamhet eller civilsamhälle. 

Antologin har relevans för socialpedagogiskt arbete i vid mening och som kan 

utföras av olika yrkesgrupper som arbetar utifrån uppdraget att främja människors 

sociala tillhörighet, autonomi och lärande.  

De olika kapitelbidragen är huvudsakligen författade av kollegor vid avdelningen 

för socialt arbete och socialpedagogik vid Högskolan Väst. Vissa kapitel har 

samförfattats med yrkesverksamma socialpedagoger och lärare med 

socialpedagogisk inriktning. Antologin tar sin huvudsakliga utgångspunkt i aktuell 

forskning kring handlingsdimensioner relaterat till socialt och socialpedagogiskt 

arbete, med fokus på svenska förhållanden, men även till socialt arbete och 

närliggande ämnesområden samt internationella utblickar kommer att finnas med. 

Vad menar vi med socialpedagogisk handlingsdimension?  

Professionell handling som begrepp har ingen självklar innebörd, men det vi vill 

fånga är det som den brasilianske pedagogen Paulo Freire beskriver som ”actions 

that is informed” (Freire 1972). Han refererar till att människor är ”praxisvarelser” 

och menar att handling och reflektion är sammanflätade (s 19). Vår tolkning är att 

reflektion i den meningen inte är särskilt lätt att separera från handling. Så även 

om han gör ett försök att beskriva vad praxis är genom att skriva om skillnaden 

mellan aktivism (handling utan tanke) och verbalism (tanke utan handling) återstår 

frågan om hur vi kan få tag i kunskapen som är inbäddad i handlingen. Det finns 
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omfattande forskning om ”den reflekterande praktikern” men vår tanke är inte 

att skriva ännu ett bidrag till detta kunskapsområde utan snarare fokusera på 

”action” än reflektion. Annalisa Sanninos (2008) forskning om betydelsen av 

erfarenheten i yrkespraktik som en kollektiv och diskursiv process som förbereder 

individers handling för att förändra sin praktik kan hjälpa oss att identifiera olika 

dimensioner av socialpedagogisk handling (se exempelvis kap 3). Hon skriver: 

”the role of experiencing as a collective and discursive process, which prepares 

individuals to act for changing their practices. This preparation is a joint reflective 

effort, which at same time brings and supports individuals to face conflictual 

motives with regard to their practices” (Sannino 2008, s 235).   

Tanken är att utgå från fenomenet erfara (’experiencing’) för att identifiera 

socialpedagogisk handling i motsats till fenomenet ”reflektion”. Även om dessa 

två fenomen är interrelaterade och inte lättvindigt kan separeras i yrkesutövning 

eller begreppsmässigt. Det senare begreppet landar oftast i den enskilde, ofta 

yrkespersonens, kapaciteter att beskriva sina avsikter med sitt handlande snarare 

än vad handlingarna bestod av och resultaten av handlandet. Tanken med att 

fokusera fenomenet erfara är att det kanske kan hjälpa oss att undersöka 

professionellas och brukares faktiska handlingar (som på något sätt har med det 

socialpedagogiska kunskapsområdet att göra).  

”Transfomative agency” (Virkkunen 2006) är ytterligare ett begrepp som vi tänker 

kan vara användbart för att förstå enskilda socialpedagogers (och brukares) 

handlingar. Användningen av begreppet syftar till att abstrahera dessa handlingar 

till en kollektiv handling på organisationsnivå. Virkkunen menar att 

professionellas kunskap och erfarenheter inte bara behövs för att utveckla hur de 

utför sin specifika arbetsuppgift utan också för att förnya verksamhetsfältet de 

verkar inom (aktivitetsteorietisk bas). Han diskuterar även dilemman i att utifrån 

individuella yrkespraktiker skapa ett kollektivt subjekt och ”agent of 

transformation” eller med andra ord skapa en gemensam ”transformative 

agency”. Vår tanke är att individer i ett aktivitetssystem inbegriper både 

socialpedagoger och brukare. Exempelvis; skulle man kunna tänka att 

socialpedagogers strävande efter att öka brukares delaktighet kan vara en strävan 

efter att skapa en ”gemensam agent of transformation” för att tillsammans 

förändra verksamhetens innehåll på grupp/nationell nivå? (se exempelvis kap 2) 

Genom att kritiskt granska olika praktiska exempel på ”socialpedagogiska 

handlingar” inom ramen för olika typer av projekt, verksamheter och/eller 

kontexter har vi mejslat fram kollektiva och diskursiva processer i handlandet. På 

så sätt identifieras olika aspekter med vad socialpedagogisk handling är 

”informed”. Både med utgångspunkt i professionellt handlande och brukares 

handlande. Vår förhoppning är att kapitlen ska ha en tydlig koppling till 
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kunskapsområdet socialt och socialpedagogiskt arbete. Centrala begrepp i en 

sådan tankeram är exempelvis delaktighet, lärande, erkännande, ansvar, 

mobilisering etc. 

Det saknas idag litteratur med ett brett fokus på socialpedagogisk handling utifrån 

ett vetenskapligt perspektiv på ”actions that is informed”. Det finns emellertid 

flera närliggande antologier som bör lyftas fram. I boken Gemenskaper – 

socialpedagogiska perspektiv (Eriksson, Nilsson & Svensson 2013) återfinns flera 

kapitel där författare belyser praktiska exempel på handlingsdimensionen inom 

socialpedagogiskt arbete. Boken tar upp socialpedagogiska strategier för att skapa 

gemenskaper. Vidare finns Molin, Gustavsson & Hermanssons (2008) bok 

Meningsskapande och delaktighet – om vår tids socialpedagogik som har flera kapitel som 

belyser socialpedagogikens kärnområden delaktighet, utanförskap, identitet och 

makt. Även Eriksson & Winmans (2010) bok Learning to fly – social pedagogy in a 

contemporary society behandlar socialpedagogik i vid mening och tar särskilt upp 

”knowledge and acting”. De olika kapitelbidragen i vår antologi relaterar sig i 

någon mån till några av dessa tidigare sätt att närma sig handlingsdimensionen 

inom socialpedagogiken. 

Antologins innehåll 

I de sju kapitelbidragen ges exempel på olika sätt att närma sig socialpedagogisk 

handling. Som tidigare nämnts handlar texterna olika verksamhetsfält där 

socialpedagogiska handlingar kan komma till uttryck. Men även i relation till 

Hämäläinens teoretiska modell ovan – om socialpedagogiken som ett funktionellt 

system – så rör sig kapitlen mer eller mindre inom olika fält i denna figur. Några 

bidrag kännetecknas av att de har en begreppslig ingång till hur socialpedagogiken 

kan nalkas (t ex kap 1 och 2). Flera bidrag handlar om ”forskning om 

professionellas aktiviteter i praktisk verksamhet” (t ex kapitel 3-6). Ytterligare 

något bidrag är mer kopplat till frågor om socialpedagogik och utbildning (kapitel 

7). Därför också skiljer sig också kapitlen något avseende omfattning och stil. 

Ett begrepp som inte sällan nämns i samband med socialpedagogik är begreppet 

delaktighet. Dock finns förhållandevis få texter som gör anspråk på att diskutera 

delaktighetsbegreppets relation till socialpedagogiken. I antologins första kapitel 

ger Martin Molin en genomgång av några vanliga sätta att nalkas delaktighets-

begreppet för att sedan – med stöd av ett handlingsteoretiskt resonemang – 

diskutera vad som kännetecknar ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp.  

I antologins andra kapitel skriver Linnéa Åberg om arbetet med att försöka få till 

stånd förändringsprocesser hos människor. Vilka krav ställer ett sådant arbete på 

den relation och den kommunikativa praktik som ofta utgör grunden för det 

sociala arbetet? Ett sätt att stödja förändringsprocesser är att använda pedagogiska 
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verktyg som fokuserar på talet om en framtid där individens önskningar om hur 

den vill leva sitt liv är uppfyllt. Detta sätt att tänka kring pedagogiska metoder – 

som kan betecknas som eskatologi – utvecklas närmare i kapitlet Möjligheternas 

horisont – om socialpedagogik, förändring och framtid. 

På senare tid har intresset för förebyggande socialt arbete ökat och särskild 

uppmärksamhet har ägnats åt tidiga interventioner som kopplas till barns 

vardagsmiljöer. I kapitel 3 behandlar Helena Kjällgren Tandoc och Daniel Olof 

Wiedel hur socialpedagogisk kompetens kan bidra till kollektiva lärprocesser i 

förskolan. Här diskuteras förutsättningar för interprofessionella lärandeprocesser 

mellan socialpedagoger och socialarbetare inom ramen för ett projekt som 

fokuserat på tidiga insatser och förskolesocialt arbete. 

Antologins fjärde kapitel riktar intresset mot vad kännetecknar socialpedagogiskt 

arbete inom idéburen organisation som vilar på kristen grund. Helene Carlander 

och Lars A Svensson har följt en sådan verksamhet och med hjälp av Honneths 

erkännandebegrepp diskuteras frågeställningar om anpassning, förändring och 

gemenskap. Författarna menar att denna typ av verksamhet – som ibland kallas 

för tredje sektorn – kan erbjuda särskilda förutsättningar för erkännande och 

socialpedagogiska handlingar. Samtidigt – i detta erkännande bör 

socialpedagogiska verksamheter vara kritiska till om deras verksamhet öppnar upp 

eller stänger ute människor. Är erkännande ett nödvändigt men inte tillräckligt 

villkor för förändring? 

Antologins femte kapitel bär titeln Empowerment och företrädarskap i Projektet 

REVANSCH och är författat av Birger Söderqvist. Kapitlet tar avstamp i ett 

utvärderingsprojekt kring arbetslivsinriktad rehabilitering för människor med 

missbruksproblematik. Ett särskilt intresse ägnas åt att – med hjälp av ett 

socialpedagogiskt ramverk – karaktärisera det relationella stöd som utvecklades 

mellan personal och deltagare i projektet. Författaren menar att det förhållnings-

sätt och de socialpedagogiska handlingar som redovisats och diskuterats i kapitlet 

bör ses som ett värdefullt alternativ till de mer byråkratiskt styrda och 

paternalistiska rehabiliteringsalternativ som ofta förekommer, men som bygger på 

en helt annan logik 

Ett område som ägnats mindre uppmärksamhet inom socialt arbete och 

socialpedagogik är de existentiella frågorna och i synnerhet hur dessa hanteras i 

livets senare skede. I kapitlet Existentiella dimensioner i socialt välfärdsarbete med äldre 

människor diskuterar Magnus Broström (kapitel 6) vilka kunskaper som 

socialpedagoger kan behöva för att hantera denna typ av frågor i sin yrkesroll. 

Kapitel 7 vänder blicken mot högre utbildning och förutsättningar för studenter 

och lärare att genomföra normkritiska samtal. Annika Theodorsson, som har lång 
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erfarenhet av denna typ av samtal inom ramen för socialpedagogiska programmet 

vid Högskolan Väst, diskuterar i kapitlet vilka särskilda utmaningar som 

utkristalliseras när normkritiska perspektiv aktualiseras i olika kursmoment. 

Denna antologi avslutas med epilog där Anette Bolin och Martin Molin – utifrån 

de olika kapitelbidragen – för ett organisationsteoretiskt resonemang kring 

frågeställningen: Hur kan socialpedagogiska handlingar organiseras? En 

nyckelfråga för socialpedagogiken handlar om hur människors agens kan fångas 

upp och hanteras av organisationen.  
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Delaktighetsbegreppets framväxt 

Under de senaste decennierna har begreppet delaktighet blivit alltmer populärt 

inom såväl forskning som verksamhetsnära praktik. I olika sammanhang talas det 

om vikten av ökad delaktighet i samhällslivet. Gustavsson (2004) menar emellertid 

att ”delaktighetens språk” är vår tids sätt att tala om gamla (och delvis olösta) 

problem. Han exemplifierar detta med att referera till utvecklingen inom 

funktionshinderområdet och hur 1970- och 1980-talets fokus på normalisering 

och integrering inte nått de framgångar som avsågs. Personer med och utan 

funktionsnedsättningar lever i flera avseenden olika liv – ofta med ganska 

olikartade levnadsvillkor. Gustavsson poängterar att ”integreringsprojektet” – dvs 

i termer att samhällets minoriteter förväntas anpassa sig till ett (oförändrat) 

majoritetssamhälle – behövde nya begrepp som i någon mån kunde bidra till 

förändrade samhällsbetingelser. I början av 1990-talet blev sedermera begrepp 

som tillgänglighet, delaktighet och inkludering alltmer framträdande. 

Vidare framhålls ibland delaktighet som ett av flera centrala begrepp inom 

socialpedagogiken. Gustavsson (2008) talar exempelvis om ”socialpedagogikens 

släktningar” i den meningen att vissa begrepp anses ha hög relevans för vår tids 

socialpedagogik. Här nämns begrepp som intersektionalitet, delaktighet, identitet 

och makt. Även internationellt har delaktighetsbegreppets (’participation’) 

relevans för socialpedagogiken uppmärksammats (Cameron 2007; Carter et al. 

2013; Hatton 2016). Böhnich (1997) definierar exempelvis socialpedagogiken 

enligt följande:   

“The basic idea of social pedagogy is to promote people’s social functioning, 

inclusion, participation, social identity and social competence as members of 

society. Its particular terms of reference apply to the problems people have in 

integration and life management in different phases of the lifespan” (Böhnisch 

1997 citerad i Hämäläinen 2003, p 76). 

Ett syfte med detta kapitel är att diskutera vad som kännetecknar ett 

socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp. Genom att beskriva några vanliga sätt att 

närma sig delaktighet kommer jag att försöka åskådliggöra begreppets framväxt 

och dess användningsområden. Flera av de exempel som förekommer i kapitlet 

är hämtade från funktionshinderområdet, men merparten av resonemangen torde 

även kunna gälla för andra områden så som barn och ungas delaktighet, äldres 

delaktighet, studenters delaktighet i högre utbildning etc. En ambition är att 

försöka förena några grundläggande sätt förstå delaktighet med centrala 

socialpedagogiska tankegångar.  
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Trots delaktighetsbegreppets frekventa användning på senare tid så har flera 

studier uppmärksammat att delaktighet både definieras och operationaliseras (t ex 

hur begreppet kan undersökas och mätas) på en rad olika sätt. Eyssen et al. (2011) 

fann exempelvis 103 olika instrument, med tillhörande definitioner, som i någon 

mån gör anspråk på att fånga och mäta människors delaktighet. Enligt författarna 

gav flertalet av dessa definitioner ett ganska begränsat perspektiv på vad som kan 

avses med delaktighet. Ett vanligt fokus i instrumenten var att mäta olika typer av 

problem och hinder för delaktighet, ofta med numeriska förtecken i termer av 

antal kontakter, antal aktiviteter, antal hinder för den enskildes delaktighet i 

samhällslivet etc. Detta sätt att förhålla sig till delaktighet kan förvisso 

problematiseras utifrån frågeställningen; Är mer delaktighet alltid bättre? (jmf 

Normand & Molin, submitted; Piškur et al. 2014). Möjligen är det så att 

resonemanget illustrerar vad vi inom svenskt språkbruk kan beteckna som 

skillnaden mellan deltagande (take part) och delaktighet (participate), där deltagande 

ofta avser att någon tar del av eller är närvarande i samband med en aktivitet eller 

händelse (t ex att ta del av information, film, musik etc på internet) medan 

delaktighet – och i synnerhet social delaktighet – ofta avser en mer aktiv betydelse 

och något som sker i ömsesidig interaktion med omgivningen (Molin 2004).       

Om individuell och social delaktighet 

Delaktighetsbegreppets framväxt kan sägas ha sin upprinnelse i två olika typer av 

delvis sammanfallande men samtidigt åtskilda traditioner; dels en 

habiliteringstradition och dels en utanförskapstradition (Gustavsson 2004). Den 

förstnämnda – habiliteringstraditionen – har länge haft fokus på att korrigera 

och/eller kompensera för individuella brister eller tillkortakommanden. 

Delaktighet inom denna tradition handlar ofta om att uppmärksamma och ”träna 

upp” den enskildes förmågor och kapaciteter så att vederbörande ska kunna delta 

i samhällslivet. Ibland talas det här om ett individuellt delaktighetsbegrepp – eller 

intrapersonell delaktighet (Granlund et al. 2002). Men delaktighetsbegreppet har 

också växt fram utifrån att många människor med funktionsnedsättningar 

upplever ett socialt utanförskap i mötet med det omgivande samhället. När 

samhället inte är anpassat så att alla kan ta del av gemenskapen – t ex när stadens 

mest centrala parkeringsplatser endast medger att avgift erläggs via en särskild 

Smartphone-app – så minskar förutsättningarna för mellanmänskligt samspel. Vi 

kan då tala om ett socialt delaktighetsbegrepp (eller interpersonell delaktighet, jmf 

Granlund et al. 2002). Det kan hävdas att socialpedagogiken framförallt har 

anbelangat det senare delaktighetsbegreppet. Socialpedagogiska tänkare (se 

exempelvis Madsen 2006) talar ofta om vikten av att integrera och inkludera 

människor i olika typer av gemenskaper. Begreppet inkludering nämns ofta 
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parallellt med delaktighet, där det förstnämnda begreppet ofta har en ideologisk 

och normativ innebörd (’det är viktigt att alla människor är inkluderade i 

samhällsgemenskapen’). Delaktighetsbegreppet, däremot, kan sägas ha både 

ideologiska och mer analytiska innebörder (se nedan).  

Under 1990-talet skedde flera förändringar inom funktionshinderområdet. 

Särskilt framträdande var avvecklingen av 1970- och 1980-talet stora institutioner 

och vårdhem för personer med olika typer funktionsnedsättningar. Ett förändrat 

synsätt blev alltmer påtagligt i samband med kommunaliseringen av omsorger och 

skola. Fram till början av 1990-talet hade landstinget haft huvudmannaskapet för 

insatser till personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

(utvecklingsstörning). I och med kommunaliseringen markerades ett synsätt – att 

personer med funktionsnedsättningar är samhällsmedborgare som alla andra och 

de ska därför inte förses med en särskild huvudman (landstinget) som traditionellt 

organiserar sjukvård. Ett exempel på detta systemskifte kan noteras i den 

nationella handlingsplanen för handikappolitiken som fick namnet Från patient till 

medborgare (Prop. 1999/2000:79). I denna handlingsplan, som senare fick namnet 

Strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011–2016, skrivs delaktighet fram 

som ett centralt mål inom olika samhällsområden. På senare tid har Myndigheten 

för delaktighet (MFD) fått i uppdrag att bevaka och verka för att 

funktionshinderpolitiken ska få genomslag i hela samhället. MFD arbetar utifrån 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där målet 

om full delaktighet i samhällslivet är centralt1. 

Ungefär samtidigt som denna samhällsutveckling har även en mer teoretisk 

diskussion om hur funktionshinder uppstår växt fram. Denna diskussion – som 

delvis kan relateras till resonemanget om individuell och social delaktighet – 

brukar betecknas som den sk. individuella modellen kontra den sociala modellen 

(Barnes & Mercer 1997). Den individuella/medicinska modellen fokuserar på 

individuella begränsningar och svårigheter som orsak till att funktionshinder 

(tidigare benämnt handikapp) uppstår. Enligt modellen förespråkas 

expertkunskap och dominans som lösningen på eventuella problem och 

tillkortakommanden. Som en reaktion på detta mer individualistiska synsätt har 

den sociala modellen växt fram. Enligt den sociala modellen är det barriärer i 

samhället som skapar funktionshinder. Här handlar det om att anpassa omgivande 

                                                      

1 För en mer grundlig genomgång av den historiska utvecklingen inom 

funktionshinderområdet, se Förhammar & Nelson (2004) samt Ineland, Molin & Sauer 
(2013). 
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betingelser (t ex att rätt politik förs, att miljöer görs tillgängliga) så att inte 

funktionshinder behöver uppstå. I Sverige har vi ofta betraktat det så kallade 

miljörelativa handikappbegreppet som en slags kompromiss mellan de båda 

modellerna, dvs. att handikapp/funktionshinder är något som i uppstår i 

relationen mellan individens förmågor och omgivande betingelser (se även 

Lindberg & Grönvik 2011; Vehmas, Kristiansen & Shakespeare 2009).  

Komplexiteten i denna diskussion kring individ versus kontext återfinns inte 

enbart inom funktionshinderområdet. Den gör sig även gällande inom andra 

områden och discipliner. Inom sociologin talas det inte sällan om förhållandet 

aktör och struktur, inom specialpedagogiken finns en diskussion kring kategoriska 

kontra relationella perspektiv, om synsätt vilka betraktar elever med svårigheter 

alternativt elever i svårigheter osv. (Nilholm & Björck Åkesson 2007). Till skillnad 

från de mer ensidigt individuella perspektiv på delaktighet som Eyssen et al. 

(2011) fann i sin genomgång av olika definitioner ovan, så har skolforskning visat 

att barriärer för delaktighet hos elever med funktionsnedsättning snarare finns i 

omgivningen, t ex begränsad tillgänglighet, brist på erkännande, otillräckligt stöd 

etc. (Eriksson 2006). I studier där eleverna själva får komma till tals identifieras 

liknande resultat, dvs att hinder för delaktighet ofta är förknippade med orimliga 

krav (Coster et al. 2013) eller med lärares låga förväntningar och benägenhet att 

underskatta elevers förmågor att delta i samma aktiviteter som andra elever utan 

funktionsnedsättningar (Molin 2008a; Szönyi & Söderqvist Dunkers 2012).  

På senare tid har olika försök gjorts i syfte att få individuella och sociala synsätt 

att närma sig varandra (Bickenbach et al. 1999; Hansson & Nordmark 2015). I ett 

socialpedagogiskt perspektiv har ”individ vs kontext-diskussionen” 

uppmärksammats i huruvida social förändring kan uppnås genom att betona 

integrering av marginaliserade individer och grupper i befintliga strukturer och 

institutioner (Eriksson, Hermansson & Münger 2004). I enlighet med 

Gustavssons tankar inledningsvis har det i dessa sammanhang påtalats att en 

minoritets anpassning till en majoritet är föga framgångsrik, och att incitament 

med dessa ambitioner ofta leder till beständig ojämlikhet (Blomberg 2006; Tilly 

2000). Socialpedagogiken handlar snarare om att försöka förstå hur människor 

skapar mening i sina liv inom ramen för givna kontextuella förutsättningar. På 

detta vis blir meningsskapande och delaktighet centrala begrepp inom 

socialpedagogiken (Molin, Gustavsson & Hermansson 2008). Här hamnar 

synliggörandet av människors meningsskapande handlingar i förgrunden, snarare 

än att beskriva dess individuella egenskaper i termer av brister, begränsningar och 

tillkortakommanden. 
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Sedan början av 2000-talet har forskningen genom en rad avhandlingar på olika 

sätt närmat sig och använt delaktighetsbegreppet, i synnerhet inom området som 

rör intellektuella funktionsvariationer (Arvidsson 2016; Blomberg 2006; Falkmer 

2012; Frithiof 2006; Kåhlin 2015; Mineur 2013; Molin 2004; Szönyi 2005; Vikdahl 

2014; Östlund 2012). Även inom andra områden har begreppet kommit att 

användas flitigt, så som delaktighet inom förskola (Almqvist 2006; Melin 2013;), 

skola (Sandberg 2012; Eriksson 2008), socialtjänst (Nordenfors 2010), 

äldreområdet (Åhnby 2012), ungdom och etnicitet (Månsson 2008), politik 

(Carpentier 2012), internetanvändande (Alexanderson & Davidsson 2016; Molin, 

Sorbring & Löfgren-Mårtenson 2017) osv. Noterbart är emellertid att det gjorts 

relativt få försök inom forskningen att sammanlänka delaktighetsbegreppet med 

ett socialpedagogisk tänkande. Detta kapitel syftar till att i någon mån öppna 

dörrar för denna typ av ingångar.    

Delaktighetsbegreppets relation till andra näraliggande 

begrepp  

Begreppet delaktighet har nära koppling till en rad andra näraliggande begrepp så 

som tillgänglighet, engagemang i en livssituation, inflytande, integrering, 

inklusion, gemenskap etc. Att göra mer precisa gränsdragningar mellan dessa 

begrepp låter sig inte göras inom ramen för detta kapitel. Nedan ska jag emellertid 

exemplifiera några olika betydelser av delaktighet genom att lyfta fram några 

centrala användningsområden både internationellt och nationellt.  

Olika betydelser och användningsområden 

Ett sätt att närma sig delaktighet återfinns inom Förenta nationernas konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I detta dokument talas det 

om att målet om full delaktighet i samhällslivet kan uppnås genom att samhället 

görs tillgängligt på olika sätt. Detta tillgängliggörande preciseras i ett antal olika så 

kallade ”artiklar” i FN-konventionen. Här ses tillgänglighet som en förutsättning 

för delaktighet, där ett tillgängligt samhälle antas skapa förutsättningar för ökad 

delaktighet bland alla samhällsmedborgare. Ett annat internationellt dokument 

som i hög grad använder delaktighetsbegreppet är Världshälsoorganisationen 

(WHO). I klassifikationssystemet ICF används delaktighet i betydelsen ”en 

individs engagemang i en livssituation”. Här förutsätts att hög grad av engagemang 

i en given aktivitet också leder till hög grad av delaktighet. 

I en nationell kontext kan 1989 års handikapputredning sägas vara en startpunkt 

för delaktighetsbegreppets inträde inom funktionshinderområdet. I ett av 
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utredningens delbetänkanden (SOU 1991:46) används delaktighet i följande 

bemärkelse: 

…aktivt deltagande i samhällslivet. Önskemål och intressen kan variera mellan 

olika skeenden i livet, mellan olika personer och mellan olika orter /…/ att 

människor med funktionshinder skall vara med i samhället tillsammans med och 

på samma villkor som andra /.../ att människor med omfattande funktionshinder 

har alla medborgares rättigheter och skyldigheter (s 134).  

Utredningen menar vidare att detta sätt att se på delaktighet ligger ganska nära 

den ursprungliga innebörden av begreppet social integrering. En slutsats i 

utredningen var just att det fortfarande förelåg betydande skillnader i 

levnadsvillkor – och inte minst mycket få kontakter – mellan personer med och 

utan funktionsnedsättningar. Initiativet att lansera ett nytt begrepp kan alltså ses 

som ett sätt att återknyta till en idé som i någon mån gått förlorad.  

Stenhammar (2009) har gått igenom kunskapsläget beträffande barn och 

ungdomar med funktionsnedsättningar och deras delaktighet i mötet med 

samhällets stödsystem. Här används också delaktighet utifrån en rättighetsaspekt 

(i relation till FN:s barnkonvention om ”barnets bästa”) samt delaktighet som 

graden av inflytande i en beslutsprocess. Författaren hänvisar bland annat till Hart’s 

(1992) så kallade ”delaktighetsstege”, men även till Shier (2001) som talar om fem 

delaktighetsnivåer i relation till barnkonventionens artikel 12 – Barns rätt att bli 

hörda och få sina åsikter beaktade: 

1) Barn ska lyssnas på. 

2) Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter. 

3) Barns åsikter tas hänsyn till. 

4) Barn involveras i beslutsprocesser. 

5) Barn delar makt och ansvar för beslutsfattande (Shier 2001, s 110).  

På liknande sätt har Sinclair (2004) identifierat fyra dimensioner inom vilka barn 

och ungas delaktighet kan förstås. Här talas det om delaktighetsnivå, typ av 

beslutsfattande, typ av aktivitet samt vilka barn som involveras2. Delaktighet som 

rättighetsbegrepp har emellertid kritiserats på senare tid. Exempelvis 

argumenterar Graham och Fitzgerald (2010) för att vi fortfarande inte har hittat 

                                                      

2 För en fördjupad genomgång kring delaktighet som ett rättighetsbegrepp med fokus 

på barn och unga, se Åkerström Kördel & Brunnberg (2017) samt en doktorsavhandling 
som baseras på en internationell studie om barns delaktighet i familjen (Tryggvason 
2018) 
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någon hållbar lösning på hur vi bäst teoretiserar, tolkar och tillgodoser barn och 

ungas delaktighet i vardagligt socialt och politiskt liv (fritt översatt, s 343). Det 

räcker inte med att lyssna till barns röster och erkänna deras medborgerliga status 

i samhället. I denna bemärkelse är delaktighet inte något som i objektiv mening 

kan ”tilldelas” individer och grupper – utan något som måste ”göras” och 

”erövras” med hjälp av ett dialogiskt förhållningssätt: 

We have suggested that a participatory approach that seeks to facilitate the 

recognition of children entails much more than ’listening to children. But instead, 

points to the potential of dialogic approach. Such an approach to participation is 

based in relationships, that is, oriented towards children’s self-understanding and 

individual agency, as well as to the self-understanding of the adults involved 

(Graham & Fitzgerald 2010, s 358).  

På en övergripande och ideologisk nivå kan vi alltså se hur begreppet delaktighet 

används med olika tankeinnehåll. En del menar att delaktighet är ungefär det-

samma som integrering. Andra menar att delaktighet handlar om att göra samhället 

tillgängligt. Ytterligare några åsyftar att det är individers engagemang som konstituerar 

delaktigheten. Vidare kan delaktighet handla om inflytande i olika typer av beslut. 

Inte sällan har talet om delaktighet inom funktionshinderområdet en positiv 

klang, där målet om full delaktighet i samhällslivet i alla avseenden är något gott 

och eftersträvansvärt. 

Om ideologiska och analytiska innebörder av delaktighet 

Parallellt med denna typ av ideologiska innebörder av delaktighet har även mer 

analytiska innebörder mejslats fram inom funktionshinderforskningen. Den 

begreppsanalys som delvis låg till grund för mitt avhandlingsarbete (Molin, 2004) 

mynnade exempelvis ut i ett antal olika former (komponenter) av delaktighet, som 

sedermera kunde användas analytiskt i relation till ett empiriskt material från en 

större fältstudie (se nedan).  

Forskare pekar ofta på den oklarhet och vaghet som ibland präglar centrala 

begrepp inom funktionshinderområdet (se t.ex. Chaib 1989; Emanuelsson 1996; 

Hjelmquist 2000; Molin 2004). I hög grad hänger detta samman med begreppens 

parallella ideologiska användning. Den mångtydlighet som ofta präglar ideologiskt 

och politiskt förankrade termer gör att de fungerar bra på så vis att de kan fånga 

många människors ganska olikartade visioner och önskemål om förändring. 

Historiskt kan man emellertid se hur nya begrepp som integrering och delaktighet 

introducerats, ofta främst i ett ideologiskt-politiskt sammanhang, och sedan 

mejslats ut med mera precisa innebörder av forskarna under de efterföljande 
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decennierna. Söder (1992) har pekat på att begreppsutvecklingen ofta tar sin 

utgångspunkt i att nya problem identifieras inom en viss sektor.  

Ideologiska innebörder av delaktighet betonar ofta vikten av ökad och full 

delaktighet i samhällslivet. Dessa innebörder kan betecknas som normativa i 

bemärkelsen att de underförstår någon form att värdering, t ex att ju mer 

delaktighet desto bättre eller att det är viktigt att stärka människors delaktighet 

utifrån ett demokratiskt jämlikhetsperspektiv. Denna typ av ideologiska 

innebörder av delaktighet återfinns ofta i retoriken gällande funktionshinder-

politik, lagstiftning och i viss även i klassifikationssystem så som ICF.  

Målsättningen med analytiska innebörder av delaktighet är, till skillnad mot 

ideologiska innebörder, att dessa på ett metodiskt och systematiskt sätt avser 

beskriva/förklara/förstå vad delaktigheten kan betyda för olika individer i olika 

sammanhang. Ett sätt att göra detta är att dekonstruera (plocka isär) begreppet i 

mindre beståndsdelar, vilka sedermera kan tillskrivas olika innebörder i olika 

kontexter. Här läggs dock ingen värdering i om olika delaktighetsaspekter är bättre 

eller sämre, mer eftersträvansvärd etc än andra. Nedan beskrivs två 

forskningsexempel kring hur delaktighet har använts analytiskt i olika studier. 

Molins och Jansons delaktighetsbegrepp – två forskningsexempel 

Min doktorsavhandling – Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i 

gymnasiesärskolan (Molin 2004) – syftade bland annat till att med hjälp av en 

semantisk analys och en empirisk analys utveckla kunskap om ett 

(handikapp)vetenskapligt delaktighetsbegrepp. Den semantiska analysen bestod 

av en mer djuplodad begreppsanalys som i sig hade tre syften: 

• att ge delaktigheten en semantisk grund 

• att tydliggöra och problematisera delaktighetsbegreppets innehåll och 
omfång 

• att karaktärisera olika former av delaktighet med relevans för 

handikappområdet 

Begreppsanalysen visade att mycket av det som sägs och skrivs om delaktighet 

har utgångspunkten att det i grunden handlar om att delta i en aktivitet – på egen 

hand eller tillsammans med andra (interaktion). Detta deltagande kan ske med olika 

grad av engagemang och med olika grad av självständighet (autonomi). Samtidigt kan 

en individ uppvisa ett engagemang i en aktivitet utan att vederbörande de facto 

deltar eller har den formella tillhörigheten till själva situationen/aktiviteten (t.ex. 

att läsa en blogg på webben). Formell tillhörighet kan beskrivas som den mest basala 
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formen av delaktighet – antingen tillhör man ett sammanhang (en skolklass, en 

daglig verksamhet, ett arbetslag, en fotbollsförening etc.) eller inte. Men den 

formella tillhörigheten säger egentligen inget om den subjektiva känslan av att 

tillhöra en gemenskap, dvs. upplevelsen av att tillhöra ett sammanhang (informell 

tillhörighet). Likaså ter det sig inte givet att ett självständigt träffat val (autonomi) 

alltid leder till möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation eller i en 

beslutsprocess (inflytande/makt).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Begreppsfigur över olika former av delaktighet (Molin 2004). 

Nästa steg kring det begreppsliga ramverket i avhandlingen var att relatera dessa 

former av delaktighet (eller delaktighetskomponenter) till olika kontexter där 

delaktigheten kan komma till uttryck. I avhandlingen kallade jag dessa kontexter 

för delaktighetsdomäner. På detta vis började en slags matris växa fram som 

sedermera skulle bli ett teoretiskt/begreppsligt ”raster” som kunde appliceras på 

de vardagliga skolsituationer som utgjorde fokus i den påföljande fältstudien där 

jag under ett läsår med hjälp av etnografiska metoder följde verksamheten vid en 

utvald gymnasiesärskola. Matrisen utformades initialt till att gälla flera domäner 

än skolan3: 

 

 

                                                      

3 Ida Kåhlin (2015) har i sin doktorsavhandling använt matrisen om delaktighets-

komponenter relativt äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar som bor i 
gruppbostad. 
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Figur 2: Matris över olika former av delaktighet samt delaktighetens domäner (Molin 2004). 

Ytterligare ett sätt att analytiskt närma sig delaktighetsbegreppet är att tala om 

förutsättningar för delaktighet. I avhandlingen skiljer jag exempelvis på interna och 

externa förutsättningar för delaktighet. Interna förutsättningar handlar om 

individens intresse, vilja och förmåga att vara delaktig (capacity). Interna 

förutsättningar blir i viss mån ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för 

delaktighet. Utöver individuella förutsättningar på mikronivån krävs också 

tillgänglighet i fysisk och social bemärkelse, dvs. att tillfälle till delaktighet erbjuds 

(opportunity). Det kan exempelvis röra sig om regler, rutiner och normer som 

möjliggör deltagande. Även detta sätt att använda delaktighetsbegreppet analytiskt 

kan inlemmas i matrisexemplet ovan4: 

                                                      

4 Elisabet Frithiof (2007) har i sin doktorsavhandling om hur makt och mening kommer 

till uttryck i en särskolekontext använt matrisen om förutsättningar för delaktighet 
tillsammans med en Foucaultinspirerad analys.  
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Figur 3: Matris över olika förutsättningar för delaktighet samt delaktighetens domäner (Molin 2004). 

Ett övergripande syfte med avhandlingen var att identifiera olika former av 

delaktighet och utanförskap hos en grupp ungdomar i gymnasiesärskolan. Ett 

empiriskt forskningsexempel som illustrerar delaktighetens komplexitet handlade 

om hur en speciell grupp ungdomar (en konstellation som i studien benämndes 

som ”det tuffa gänget”) valde bort sitt engagemang i vissa aktiviteter som 

förknippade dem med (den formella och lågt värderade) formella tillhörigheten 

till särskolan. Istället valde man att framhäva sin informella tillhörighet till 

sammanhang utanför särskolans arenor. Ett sådant handlingsmönster kan sägas 

visa att ”den enes delaktighet kan vara den andres utanförskap”. Exemplet – som 

rör delaktighetsformerna engagemang, formell tillhörighet och informell tillhörighet – 

illustrerar hur ungdomarna i studien väljer bort en delaktighetsform för att 

framhäva en annan. En sådan analys intresserar sig inte för hur alla tänkbara 

former av delaktighet kan maximeras (jmf ’full delaktighet i samhällslivet’), utan 

snarare vad delaktigheten betyder för ungdomarna i en given kontext. Uttryck för 

delaktighet måste således tydliggöras, problematiseras och kontextualiseras. 

Resonemanget aktualiserar således en rad angelägna frågor som bör väckas i talet 

om delaktighet:  

• Vilken form av delaktighet talar vi om? [Komponent]  

• Delaktighet – i vad? [Kontext]  

• Delaktighet – för vem eller vilka? [Konstellation]  

• Vem vill och kan vara delaktig? [Interna förutsättningar]  

• Hur erbjuds tillfälle till delaktighet? [Externa förutsättningar].  
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Det som ibland kallas för Janson delaktighetsbegrepp har vissa likheter med Molin 

resonemang ovan, men det finns också skillnader. Ulf Janson var professor i 

pedagogik vid Stockholms universitet och hans forskningsområde handlade 

främst om funktionshinder, utveckling och socialisation. Flera studier inriktades 

på social delaktighet i en förskolekontext, med särskilt fokus på hur 

kamratkulturer utvecklas mellan barn med och utan funktionsnedsättningar 

(Janson 2004). Jansons delaktighetsbegrepp har sin bas i ett sociokulturellt 

ramverk. På ett förenklat sätt kan det sägas att hans sätt att analytiskt mejsla fram 

olika delaktighetsinnebörder handlar om att identifiera hur olika kulturer i ett givet 

sammanhang påverkar de villkor som blir framträdande för de människor som 

befinner sig i kontexten.  

Janson menar att framväxten av dessa kulturer är socialt betingade och att det 

både finns vertikala och horisontella processer som påverkar möjligheterna till 

delaktighet. Ibland talas det om att det i en viss verksamhet (i Jansons fall en 

förskoleverksamhet) finns flera samtidigt föreliggande kulturer, t ex en 

undervisningskultur som främst präglas av vertikal delaktighet i form av att den 

befolkas med lärare och elever. I en sådan kultur är lärandet i fokus och 

delaktigheten kännetecknas ofta av ett vertikalt maktförhållande mellan lärare och 

elev. På liknande sätt kan det också i en viss verksamhet (inom skola, men även 

andra typer av verksamheter) finnas en omsorgskultur. Janson menar att även denna 

kulturform kan präglas av vertikal delaktighet. Här kommer ofta omsorg och 

välmående i fokus, och där det finns en ständigt närvarande maktdimension 

mellan personal och brukare. Vidare finns det ofta någon form av kamratkultur 

närvarande i olika typer av verksamheter. Här avses ofta en horisontell delaktighet 

som utvecklas ”mellan likar”, t ex mellan elever i en skolkontext, mellan boende 

eller deltagare i en omsorgsverksamhet etc. Dessa olika och samtidigt närvarande 

”delaktighetskulturer” påverkar förutsättningarna för delaktighet (Janson 2005). 

Jansons analytiska ingång till delaktighetsbegreppet består – på liknande sätt som 

Molin ovan – också av att försöka identifiera olika delaktighetsaspekter inom 

dessa ”kulturer”. De aspekter som Janson lyfter fram är tillhörighet, tillgänglighet 

(fysisk, socio-kommunikativ och symbolisk), samhandling, engagemang, 

erkännande och autonomi (Janson 2005). Denna tankemodell sammanfattas i 

följande matris:   
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 Undervisnings-

kultur 

Kamratkultur Omsorgskultur 

Tillhörighet    

Tillgänglighet    

Samhandling    

Engagemang    

Erkännande    

Autonomi    

 

Figur 4: Tankestruktur för delaktighetsmodell (Szönyi & Söderqvist Dunkers 2012) 

Flera doktorsavhandlingar har använt och även vidareutvecklat Jansons sätt att 

närma sig delaktighet. Både Irene Nordström (2002) och Eva Melin (2009) har i 

sina respektive studie intresserat sig för delaktighetsprocesser inom skola och 

förskola. Daniel Östlund (2012), har delvis med hjälp av Jansons begrepp, 

studerat ”delaktighetens kontextuella villkor” inom ramen för träningsskolans 

verksamheter för elever med grava funktionsnedsättningar5. Vidare har Kristina 

Szönyi och Tove Söderqvist Dunkers (2012) författat ett FoU-material, som 

bygger på Jansons resonemang, och som vänder sig till professionella som arbetar 

med pedagogiska frågor om hur delaktighet kan användas i praktiken (se nedan).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett analytiskt delaktighetsbegrepp i viss 

mån skiljer sig från ett ideologisk/normativt delaktighetsbegrepp på så vis att det 

förstnämnda oftast inte gör anspråk på att värdera eller mäta förekomsten av 

delaktighet. Det handlar snarare om att förstå betydelser och innebörder av 

delaktighet i olika kontexter. Även om både Molins och Jansons 

delaktighetsbegrepp (och dess uppföljare) huvudsakligen har vuxit fram inom 

ramen för olika typer av skolrelaterade sammanhang så torde de analytiska 

resonemangen även äga giltighet6 i andra typer av målgrupper och kontexter. 

Vidare återfinns flera exempel på hur olika typer av ”delaktighetsmodeller” har 

arbetats fram både nationellt och internationellt. Bland annat har Wiedel, Bolin & 

                                                      

5 Se även Janson, Nordström & Thunstam (2006) samt Melin (2013). 
6 Yin (2007) kallar denna form av generaliserbarhet för analytisk generaliserbarhet, vilken 

skiljer sig från en mer traditionell statistisk generaliserbarhet på så vis att den förstnämnda 
fokuserar begreppens potential att förstå andra liknande sammanhang snarare än att de 
resultat som en studie påvisar i ett visst sammanhang även gäller för ett annat (liknande) 
sammanhang. 
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Jillerö (2013) arbetat fram en modell för hur professionella inom socialtjänsten 

kan arbeta för att stärka barns och ungas delaktighet genom utvecklingsstödjande 

samtal (DUS-modellen7). Gullacksen & Hejedal (2014) har i ett 

empowermentinriktat FoU-projekt tagit fram en delaktighets-modell som är 

avsedd att användas inom funktionshinderomsorgen. Vidare finner vi ett 

internationellt delaktighetsexempel med koppling till civilsamhället hos Pierson 

(2002) som talar om ’promoting participation i community work’ och som syftar till att 

stärka medborgarnas delaktighet i grannskapsarbete.   

Om delaktighet och socialpedagogisk handling – ett försök 
till handlingsteoretisk förståelse 

Ett centralt tema i denna antologi är den handlingsdimension som kan sägas 

prägla socialpedagogiken. En frågeställning som med nödvändighet följer av 

ovanstående resonemang är: Hur kan delaktighet och socialpedagogisk handling 

förstås i ljuset av en handlingsteoretisk ram? För att initiera ett svar på en sådan 

komplex frågeställning behöver vi först bekanta oss med vad som kan avses med 

ett handlingsteoretiskt ramverk. Det finns en rad olika riktningar – eller traditioner 

– som kan hänföras till ett handlingsteoretiskt perspektiv. Här kan nämnas 

handlingslogiken (företrädd av exempelvis von Wright och Nordenfelt), den 

sociologiska traditionen (Habermas) samt verksamhetsteorin (Vygotskij). Det är 

således inte fråga om en sammanhållen teori utan snarare om olika ansatser som 

har vissa gemensamma synsätt och inte minst begrepp. 

Av en teori brukar man kräva en uppsättning begrepp men också satser som på ett 

systematiskt sätt kopplar ihop begreppen. En begreppsapparat har onekligen 

presenterats, men relationen mellan begreppen är bara delvis antydda. Det rör sig 

om mer än en begreppsapparat, det handlar också om ett synsätt och ett 

förhållningssätt som kan tillämpas också i professionella sammanhang (Berglind i 

Aronsson & Berglind 1990, s 38). 

Det som beteendeterapeuten och psykoanalytikern ofta ser som orsaker till ett 

beteende (inre och yttre faktorer) vill istället handlingsteoretikern se som hinder 

och möjligheter. Aronsson & Berglind (1990) menar att ”den som uppfattar sitt 

handlande som framkallat av yttre och inre orsaker har svårt att ändra på sig. 

Föreställningen kommer att fungera som en självuppfyllande profetia” (s 11). 

Handlingsteoretikern förkastar dock inte orsaksförklaringar men dessa bör ses 

                                                      

7 DUS-modellen bygger delvis på Barnkonventionens delaktighetsbegrepp (Jmf Shier 

ovan) samt på Mattssons (2008) arbete kring ungas delaktighet i institutionsvård.  
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som komplementära i förhållande till finala förklaringar, dvs. de avsikter och motiv 

som förklarar en människas handlande. Østerberg (1989) menar att ”mänskliga 

handlingar är meningsbärande och målbestämda. Orsaksförklaringar och 

prediktioner har inte detta innehåll, dvs. individen som handlande och 

överskridande subjekt ryms inte i detta synsätt. Det är bara det mekaniska som är 

förutsägbart och mot det mekaniska riktar vi inga förväntningar som vi gör mot 

handlingar” (Østerberg refererad i Aronsson & Berglind 1990, s 14). Härvidlag 

skulle handlingsteorins gemensamma synsätt kunna sammanfattas enligt följande:  

Att kunna påverka och kontrollera skeenden ses ofta som en legitim och angelägen 

uppgift för vetenskapen. Enligt det handlingsteoretiska perspektivet blir istället 

uppgiften att ”frigöra” (Aronsson & Berglind 1990, s 14). 

Vad menas då med att handla? Den finländske filosofen Georg Henrik von 

Wright menade ’att handla är att avsiktligt förändra världen, eller att förhindra att 

den förändras’ eller – annorlunda uttryckt – ”To act is, in a sense, to interfere with 

’the course of nature’ (von Wright 1971, s 36). Avsiktsbegreppet tycks spela en 

viktig roll i förståelsen av mänskligt handlande. Därför kan vi tala om framför allt 

tre för handlingsteorin mycket centrala begrepp, nämligen avsikt, handling och 

handlingsutrymme.  

Det brukar hävdas att – utan avsikt ingen handling. Nordenfelt påpekar emellertid 

att avsikten inte alltid behöver vara medveten. Vidare kan resultatet av en handling 

leda till såväl avsedda som oavsedda konsekvenser. Det torde därför finnas ett 

antal komponenter som kan tänkas påverka utförandet av en handling. Med 

inspiration från von Wright har Nordenfelt utvecklat en syllogism – eller ett 

schema – som anger dessa komponenter (i Aronsson & Berglind 1990, s 42): 

(1) x har för avsikt att uppnå P (avsiktskomponenten) 
(2) x tror att hen är i S (situationskomponenten) 
(3) x tror att i S är handlingen h nödvändig för att uppnå P 

(medelkomponenten) 
(4) x kan utföra h (kapacitetskomponenten) 

 

(5) x utför h (handlingskomponenten) 

 

Som vi ser är det en rad faktorer som leder fram till en handling. Det räcker alltså 

inte med att ange avsikten som enda förklarande variabel till handlingen, dvs. att 

handlingen beror på avsiktens karaktär. Uppfattning om och insikt i situationen, 
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medel för att realisera avsikten, agentens egen kapacitet att utföra en viss handling 

är alla komponenter som påverkar utfallet. Nordenfelt poängterar också att en 

avsikt skiljer sig från en önskan eller en vilja: 

En avsikt är – och här menar jag att vi har stöd i vanligt språkbruk – en 

stark form av vilja som innebär en handlingsberedskap. Inte alla viljor är 

av detta slag. Man kan önska att man vore miljonär eller att man vore 

skönhetsdrottning utan att detta leder till någon som helst 

handlingsberedskap (Nordenfelt i Aronsson & Berglind 1990, s 42). 

Nordenfelt menar att ytterligare en egenskap hos avsiktsbegreppet är att en 

person inte samtidigt kan ha två avsikter som står i konflikt med varandra. Vidare 

hävdas det inom handlingsteorin att även tänkandet ses som en handling. Detta 

exemplifieras med att en person inte kan ha för avsikt att handla moraliskt 

samtidigt som denne har för avsikt att råna en bank. Det är dock inte ovanligt att 

människor ställs inför motstridiga handlingssituationer. Ett exempel från mina 

observationer av ungdomars delaktighetsmönster inom gymnasiesärskolan (Molin 

2004) vittnar om hur elever i det s.k. gränslandet ibland utför sarkastiska eller 

diskriminerande handlingar mot klasskamrater som uppvisar ett annorlunda 

beteende. Samtidigt upplever dessa ”gränselever” sig själva som annorlunda i 

mötet med andra elever på skolan som inte har en funktionsnedsättning. Här 

föreligger således å ena sidan handlingar som uttryckligen befäster ett utanförskap 

för vissa elever i särskolan, å andra sidan föreligger – samtidigt – en upplevelse av 

utanförskap i förhållande till övriga elever på skolan.  

(…) I väntan på att läraren skulle komma så satte sig eleverna på en 
bänk i korridoren. Torbjörn hade hittat en liten valbroschyr från 
Centerpartiet (med en punkare på framsidan). Ungdomarna småpratade 
lite om valrörelsen. Jerry började ”spåna” på vem som skulle vinna valet. 
Men ganska snart växlade diskussionen när en elev sa till en annan; 

’- Du har ju DAMP!’ 

’- Jag har inte DAMP, men Sammy har.’  

Torbjörn gav sig in i diskussionen och sa: 

’- Jag vet inte vad jag har…’ 

En av de ”nya” tjejerna, Elvira, (som tidigare under dagen varit ganska 

butter och grinig) sa; 

’- Jag har lite svårt med matten och det är därför jag går här.’ 



 

 

36 

Jerry kontrade med: 

’- Jag har svårt med engelskan.’ 

Chrille, som satt närmast mig, sa lugnt; 

’- Jag har svårt med en jävla massa du – matte, engelska, sitta still, 

lyssna…’ (Utdrag från fältanteckning, Molin 2004). 

Exemplet illustrerar hur ungdomarna positionerar sig relativt sin situation ”att 

vara i särklass” (som också är den ”dubbelbottnade” titeln på avhandlingen). Flera 

av ungdomarna brottas dagligen med sin formella tillhörighet till gymnasiesärskolan 

samtidigt som de gav uttryck för upplevelsen att de skiljde ut sig från särskolans 

kontext. Flera handlingar och utsagor noterades där ungdomarna framhävde sin 

informella tillhörighet till andra gemenskaper som inte primärt hade särskola, 

funktionsnedsättning och stöd att göra. En sådan analys aktualiserar också 

delaktighetsbegreppets nära koppling till andra vanligt förekommande begrepp 

inom socialpedagogiken, t ex empowerment, frigörelse, emancipation och 

gemenskap. Ett sådan näraliggande ”släktskap” kan exempelvis finnas mellan 

informell tillhörighet och gemenskap, dvs ofta en subjektiv känsla av att tillhöra 

ett sammanhang, att vara någon (identitet), att vara accepterad (erkännande) etc.  

Ett sätt att förstå de delaktighetsmönster som aktualiseras inom gymnasie-

särskolan är att vända sig till ett för handlingsteorin centralt resonemang, nämligen 

den sk. attributionsteorin. Denna handlar om hur vi människor kommer till insikt 

om oss själva och andra. Genom att tillskriva (attribuera) händelser i världen olika 

orsaker så gör människan verkligheten begriplig och till viss del förutsägbar. 

Attributionsteorin uttalar sig dock inte om riktigheten i de tillskrivningar som 

görs, utan det är människornas egna upplevelser och förklaringar som fokuseras. 

Berglind (1995) för ett resonemang om kausalitet och attribuering i anslutning till 

begreppet ’locus of control’ (ung. styrcentrum). Kännetecknande för ett 

attributionsteoretiskt resonemang är att det syftar till att blottlägga huruvida 

orsakerna till ett skeende kan tillskrivas (attribueras) agenten eller dennes 

omgivning. Författaren menar emellertid att ett styrcentrum innefattar något mer 

än enbart inre och yttre faktorer, vilka kan tänkas påverka utfallet av ett skeende. 

Exempelvis kan vårt handlande påverkas av faktorer som är stabila eller instabila. 

Förhållandet mellan dessa faktorer åskådliggörs i figuren nedan. 
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 Styrcentrum 

Inre Yttre 

Stabil Förmåga, anlag Svårighetsgrad 

Instabil 
Dagsform, 

ansträngning 
Slump, tur 

 

Fig. 1: Former av attribuering enligt Berglind (1995). 

Berglind gestaltar resonemanget med ett exempel om en person som ska ro en 

båt över en sjö. Det som avgör om vederbörande lyckas eller inte är en 

grundläggande förmåga (muskelstyrka etc.), avståndet tvärs över sjön (yttre stabil 

faktor), vilken dagsform personen har (inre, instabil) samt om det plötsligt börja 

blåsa (yttre, instabil). Ytterligare en aspekt som kan tillskrivas en person är olika 

typer av förväntningar. Berglind presenterar vidare en modell för vad som kan 

utgöra hinder för handlandet. Denna modell bygger på attributionsteorins 

resonemang om inre/yttre respektive stabila/ instabila faktorer.  

Stabila Instabila 

Yttre Inre Yttre Inre 

Fysiska 

Institutionella 

Organisatoriska 

Normativa 

Personliga 

Bristande 
förmåga 

Anlag 

Karaktär 

”Otur” Trötthet 

Tillfällig sjukdom 

 

Fig. 2: Tablå över olika slags hinder för handlande (enligt Berglind 1995, s 56). 

Den uppmärksamma läsaren noterar antagligen att handlingsteoretiska 

resonemang inte fäst någon större vikt vid orsaksförklaringar avseende avsikter 

och handlingar. Hur kommer det sig att attributionsteorin för fram stabila-

instabila samt inre och yttre orsaker till handlingar? Ett preliminärt svar på frågan 

hänvisar till sociologen Joachim Israel (i Aronsson & Berglind, 1990) som 
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problematiserar motivationspsykologiska förklaringar till orsakerna bakom våra 

handlingar. Kärnan i hans resonemang är att man ofta (inom motiva-

tionspsykologin) brukar anse att drivkrafter är något som är lokaliserat inom den 

mänskliga organismen. ”En konsekvens av detta är att man bortser ifrån, eller 

åtminstone underskattar det faktum, att mänskliga handlingar, dvs. aktioner, i stor 

utsträckning är interaktioner, dvs. något som pågår mellan individer och något 

som sker inom en social och samhällelig ram” (s 51). Israel menar vidare, i likhet 

med Østerberg, att en handling snarare är målbestämd än orsaksbestämd. Även 

von Wright är inne på att intentionalitet inte är något bakom eller utanför 

beteendet…”om man talar om intentioner och skäl, istället för handlingars 

orsaker, placerar man handlingsanalysen i en interaktionistisk ram” (Ibid. s 55). 

Israels resonemang utmanar därmed den kausalitetsordning som 

attributionsteorin ger uttryck för8. 

Vi behöver inte förklara vilka faktorer som ”är orsak till” att vi utför handlingar. 

Istället kan vi koncentrera oss på de skäl en aktör ger för sina handlingar och där 

intentioner och målsättningar har en logisk, men inte nödvändigtvis psykologisk, 

relation till handlingen. I stället för att fråga ”vilka orsaker får oss att handla?” kan 

vi fråga ”vilka målsättningar har våra handlingar, vad vill vi uppnå och vad vill vi 

undgå?” Generellt kan man säga att våra intressen riktas mot den kontext i vilken 

handlingen sker, framförallt den sociala kontexten (Ibid. s 56) 

De ”delaktighetsmatriser” som jag fört fram tidigare i detta kapitel kan delvis 

sägas ha sin grund i ovanstående handlingsteoretiska resonemang om mänskligt 

handlande. När det talas om hinder för och möjligheter till delaktighet personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar – eller funktionsvariationer i allmänhet 

– underförstås många gånger att handlingsdimensionen oftast eller alltid är 

avhängig den enskildes uppsättning av förmågor eller kapaciteter (ibland även den 

enskildes vilja). Mer sällan betonas de kontextuella förutsättningarna för att kunna 

handla, exempelvis vilka sociala normer som finns i det sammanhang som 

handlingen förväntas äga rum, vilket praktiskt och socialt stöd som finns etc.  

                                                      

8 Israels avslutar sitt resonemang med att föreslå en skiss till en hinderteori (’theory of 

constraints’) som utgörs av fem olika nivåer (biologisk, samhällelig, organisatorisk, inter-

personell och individuell nivå), utifrån vilka hinder för handlingar kan lokaliseras. Varje 

nivå kräver sin egen teori, vilket enligt Israel medför ett icke-reduktionistisk sätt att 

analysera mänskligt handlande (Jmf Layder 1993). 
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Vad kännetecknar ett socialpedagogiskt 

delaktighetsbegrepp? 

Det torde finnas en viss analogi mellan det handlingsteoretiska resonemang som 

förts fram ovan och grundtankar inom socialpedagogiken. Exempelvis anknyter 

Israels resonemang ovan delvis till det som Gustavsson (2008) för fram som 

kännetecken på ”vår tids socialpedagogik”. Han menar att socialpedagogiken 

strävar efter att försöka förstå människors handlande i termer av 

meningsskapande och delaktighet. Här fokuseras primärt inte vad människor är i 

form av tillskrivna identiteter (missbrukare, funktionshindrade, utsatta etc) utan 

vad människor gör och hur de skapar mening i vardagliga samspelssituationer. Det 

kan exempelvis handla om hur personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar söker att finna frigörande handlingsutrymmen i 

gränslandet – eller vid sidan – av de mer eller mindre institutionaliserade 

verksamheter inom vilken man förväntas att delta i. Mycket talar således för att 

ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp i någon mån tangerar frågor om 

tillhörighet (belonging)9.  

Ett annat exempel på ungas meningsskapande hänvisar till aktuell forskning om 

hur elever i gymnasiesärskolan använder internet och sociala medier för 

identitetsskapande. Studier har visat att den omgivande vuxenvärlden ofta 

framhåller de ungas naivitet – och inte minst oförmåga att förstå konsekvenser av 

sitt handlande – som en risk och ett hinder för att bli mer delaktiga på internet. 

När ungdomarna själv får komma tills tals ges emellertid en annan bild av 

situationen, då de unga förefaller ganska väl medvetna om både risker och 

möjligheter. De är till och med beredda att ta vissa risker (t ex att acceptera delvis 

okända personer som vänner på Facebook) för att inte riskera att bli ensamma – 

eller som en ungdom uttryckte det hela: det finns också en risk att aldrig råka ut för 

något gott (Löfgren-Mårtenson 2008). Ett begrepp som förts fram för att förstå 

dessa processer är ’positive risk taking’ (Seale 2014) och som handlar om 

möjligheterna att hantera risk snarare än att undvika risk. En sådan analys har 

använts för att förstå ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar och 

deras emancipativa (frigörande) strategier vid användande av internet och sociala 

medier (Molin, Sorbring & Löfgren-Mårtenson 2017).  

                                                      

9 Flera exempel på hur unga och unga vuxna med särskolebakgrund söker frigörande 

handlingsutrymmen inom civilsamhälleliga arenor (dvs vid sidan av det som sker inom 
traditionella verksamheter inom särskola och omsorg) återfinns i Molin (2008b; 2014). 
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Vidare poängterar den finske professorn Juha Hämäläinen att socialpedagogikens 

idéhistoriska framväxt ofta fokuserat människan som aktivt handlande subjekt – 

och att ”socialpedagogiken härstammat från en idé om människan som 

agent/aktör, i motsats till en mer fatalistisk inställning” (Fritt översatt, 

Hämäläinen 2012, s 9). Han fortsätter: 

Det finns en risk att socialpedagogiken förminskar en dysfunktionell relation 

mellan individ och samhälle till att det rör sig om en “defekt hos individen” eller 

som ett avvikande beteende som borde repareras, korrigeras eller avhjälpas med 

pedagogiska medel” […][Huvuduppdraget för socialpedagogiken] är att göra 

människor medvetna om sina möjligheter att ta ödet i egna händer och påverka 

sina egna livsvillkor (Hämäläinen 2012, s 12 Fritt översatt). 

Därmed kan det sägas att ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp;  

• beaktar både människors förmågor i relation till de förutsättningar som 

erbjuds 

• framhåller tillhörighetsdimensionen i människors vardagsliv 

• belyser både det individuella och det sociala 

• synliggör både vertikala och horisontella aspekter   

• fokuserar på vad människor gör (handlingsdimensionen) för att skapa 

mening i sin tillvaro snarare än vad människor är i termer av tillskrivna 

identiteter 

Ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp riktar sökljuset mot att identifiera och 

förstå betydelsen av frigörande handlingsutrymmen så att alla människor erbjuds 

möjlighet att ta del av samhällsgemenskapen och som – i den bästa av världar – 

frigör människors resurser att bli något annat än vad som förväntas. Det 

delaktighetsfrämjande arbetet skulle i så fall handla om att iscensätta pedagogiska 

och dialogbaserade situationer som kan utveckla kompetenser för att använda och 

skapa handlingsutrymme (jmf Graham & Fitzgerald 2010). 

…varje form av humanism för att vara slagkraftig måste innefatta ett visst mått av 

förtröstan på människans möjligheter att utvecklas till något annat än vad börd 

och yttre levnadsvillkor synes föreskriva (von Wright 1994, s 56). 

I analogi med von Wrights humanistiska ambitioner ligger den stora utmaningen 

för socialpedagogiska analyser i att fokusera på individer och gruppers 

handlingsmöjligheter i relation till den kontext som de befinner sig i. Professor 

Bodil Jönsson titulerade en gång en föreläsning enligt följande: ”Det är med 

tillgänglighet som det är med information – den kan man kräva, och den kan man ge. 
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Men vare sig delaktighet eller kunskap kan man kräva eller ge. De måste erövras”. 

Möjligen är det i detta ”erövrande” som socialpedagogikens handlingsdimension 

blir framträdande. 

Diskussionsfrågor 

1. Vad kan tänkas känneteckna så kallade ”delaktighetsfrämjande 

metoder”? Hur skulle ett arbete som baseras på ”delaktighetsfrämjande 

metoder” kunna läggas upp? 

2. I vilken mån kan och bör ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp 

förena ideologiska och analytiska innebörder? 

Referenser 

Alexanderson, K. & Davidsson, P. (2016). Eleverna och internet 2016. 
Internetstiftelsen i Sverige (iis)/Statens medieråd. 

Almqvist, L. (2006). Delaktighet för förskolebarn: engagemang i vardagslivet. En 
systematisk litteraturöversikt över aktuell forskning. Mälardalens 
Högskola/CHILD.  

Aronsson, G. & Berglind, H. (red.) (1990). Handling och handlingsutrymme. Lund: 
Studentlitteratur. 

Arvidsson, J. (2016). Sysselsättning och social rättvisa. En nationell registerstudie om 12 
269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Doktorsavhandling vid 
Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. 

Barnes, C. & Mercer, G. (eds.)(1997). Doing Disability Research. Leeds: The 
Disabiliy Press. 

Berglind, H. (1995). Handlingsteori och mänskliga relationer. Stockholm: Natur och 
Kultur. 

Bickenbach, J.E., Chatterji, S., Badley, E.M. & Üstün, T.B. (1999). Models of 
disablement, universalism and the international classification of 
impairments, disabilities and handicaps. Social Science & Medicine, 48. 1173-
1187. 

Blomberg, B. (2006). Inklusion – en illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna 
personer med utvecklingsstörning. Doktorsavhandling i socialt arbete, Umeå 
universitet. 

Cameron, C. (2007). Social pedagogy and the children’s workforce. Community 
Care, Aug 9, 24-25. 



 

 

42 

Carpentier, N. (2012). The concept of participation. If they have access and 
interact, do they really participate? Revista Fronteiras, 14(2); 164-177. 

Carter, S., Cameron, F., Walton, M., & Houghton, J. (2013). Never mind what I 
like, it’s who I am that matters: an investigation into social pedagogy as a 
method to enhance the involvement of young people with learning 
disabilities. British Journal of Learning Disabilities. 41, 312-319. 

Chaib, M. (1989). Handikappade ungdomars delaktighet i samhället. I M. Söder 
(red.). Brukarinflytande, livsinflytande, delaktighet – om situationen för människor 
med funktionsnedsättningar i det offentliga hjälpsystemet. 1989 års handikapp-
utredning. Centrum för handikappforskning, Uppsala universitet 

Coster, W., Law, M., Bedell, G., Liljenquist, K., Kao, Y C., Khetani, M. & 
Teplicky, R. (2013). School participation, supports and barriers of 
students with and without disabilities. Child: Care, Health and Development, 
39(4): 535-543. 

Day, C. (2008). Children´s and Young People´s Involvement and Participation 
in Mental Health Care. Child and Adolescent Mental Health, 13(1), 2-8. 

Emanuelsson, I. (1996). Integrering – bevarad normal variation i olikheter. I T. 
Rabe & A. Hill (red.). Boken om integrering. Idé, teori, praktik. Malmö, 
Corona AB. 

Eriksson, L., Hermansson, H-E. & Münger, A-C. (red.) (2004). Socialpedagogik och 
samhällsförståelse. Teori och praktik i socialpedagogisk forskning. Eslöv: Östlings 
bokförlag Symposium.  

Eriksson, L. (2006). Participation and disability: a study of participation in school for 
children and youth with disabilities. Doktorsavhandling vid Karolinska 
institutet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa.  

Eriksson, L. (2008). Delaktighet i skolan. En litteraturgenomgång kring elevers 
delaktighet i skolan. Mälardalens Högskola/CHILD. Rapport I K. 
Göransson. (red.). Man vill ju vara som alla andra. Elevers röster om delaktighet 
och inkludering med fokus p. elever med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska 
institutet. 

Eyssen, IC., Steultjens, MP., Dekker, J., & Terwee, CB. (2011).  A systematic 
review of instruments assessing participation: Challenges in defining 
participation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92, 983-997.  

Falkmer, M. (2012). From eye to us. Prerequisites for and levels of participation in 
mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions. 
Doktorsavhandling vid Institutet för handikappvetenskap, Högskolan i 



 

 

43 

Jönköping.  

Frithiof, E. (2007). Mening, makt och utbildning. Delaktighetens villkor för personer med 
utvecklingsstörning. Doktorsavhandling vid Pedagogiska institutionen, Växjö 
universitet. 

Förhammar, S. & Nelson, M. (red.)(2004). Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. 
Lund: Studentlitteratur.  

Graham, A. & Fitzgerald, R. (2010). Progressing children’s participation: 
Exploring the potential of a dialogical turn. Childhood, 17(3), 343-359.  

Granlund, M., Almqvist, L. & Eriksson, L. (2002). Delaktighet i skolmiljöer för 
barn och ungdomar med och utan funktionshinder. Socialmedicinsk tidskrift, 
6, 538-545. 

Guillen, L., Coromina, L., & Saris, W E. (2011). Measurement of Social 
Participation and its Place in Social Capital Theory. Social Indicators 
Research, 100, 331-350.  

Gullacksen, A-C. & Hejdedal, R. (2014). Delaktighetsmodellen – en väg mot 
empowerment. Uppföljningsstudie av erfarenheter från Skåne. FoU Välfärd. 
Skriftserien 2014:1. 

Gustavsson, A. (2004). Inledning. I A. Gustavsson (red.). Delaktighetens språk. 
Lund: Studentlitteratur. s 15-28. 

Gustavsson, A. (2008). Vår tids socialpedagogik. I M. Molin, A. Gustavsson & 
H-E. Hermansson (red.). Meningsskapande och delaktighet – om vår tids 
socialpedagogik. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 

Hansson, K. & Nordmark, E. (red.)(2015). Att arbeta med delaktighet inom 
habilitering. Lund: Studentlitteratur. 

Hatton, K. (2016). A critical examination of the knowledge contribution service 
user and carer involvement brings to social work education. Social Work 
Education, 36(2), 154-171.  

Hjelmquist, E. (2000). Handikapp – ett mångtydigt begrepp i S G. Carlsson, E. 
Hjelmquist & J. Lundberg (red.). Delaktig eller utanför. Psykologiska perspektiv 
på hälsa och handikapp. Umeå: Boréa Bokförlag. 

Hämäläinen, J. (2003). The Concept of Social Pedagogy in the field of Social 
Work. Journal of Social Work, 3(1), 69-80. 

Hämäläinen, J. (2012). Social Pedagogical Eyes in the Midst of Diverse 
understandings, Conceptualisations and Activities. International Journal of 



 

 

44 

Social Pedagogy. 1(1), 3-16. 

Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2013). Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. 
Malmö: Gleerups. (andra upplagan). 

Janson, U. (2004). Delaktighet som social process – om lekande och 
kamratkultur i förskola. I A. Gustavsson (red.). Delaktighetens språk. Lund: 
Studentlitteratur. 

Janson, U. (2005). Vad är delaktighet? En diskussion av olika innebörder. Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet.  

Janson, U., Nordström, I., Thunstam, L. (2008). Funktionell olikhet och 
kamratsamspel i förskola och skola – en kunskapsöversikt. I K. 
Göransson. (red.). Man vill ju vara som alla andra. Elevers röster om delaktighet 
och inkludering med fokus på elever med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska 
institutet. 

Kåhlin, I. (2015). Delaktig (även) på äldre dar: Åldrande och delaktighet bland personer 
med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. Doktorsavhandling 
vid Linköpings universitet. 

Layder, D. (1993). New strategies in social research: an introduction and guide. 
Cambridge: Polity Press. 

Lindberg, L. & Grönvik, L. (2011). Funktionshinderspolitik – en introduktion. Lund: 
Studentlitteratur.  

Löfgren-Mårtenson, L. (2008). Love in cyberspace. Swedish young people with 
intellectual disabilities and the Internet. Scandinavian Journal of Disability 
Research 10(2), 125–138. 

Madsen, B. (2006). Socialpedagogik – integration och inklusion i det moderna samhället. 
Lund: Studentlitteratur. 

Mattsson, T. (2008). Ungas delaktighet. Exemplet institutionsvård. Statens 
Institutionsstyrelse. Forskningsrapport 2, 2008.  

Melin, E. (2009). Barns delaktighet i förskolan. Definition, Observation och analys av 
delaktighet som social process. Stockholm läns landsting: Handikapp och 
habilitering. FoU-rapport 2009-02. 

Melin, E. (2013). Social delaktighet i teori och praktik. Om barns sociala delaktighet i 
förskolans verksamhet. Doktorsavhandling vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik, Stockholms universitet. 



 

 

45 

Mineur, T., Bergh, S. & Tideman, M. (2009). Livssituationen för unga vuxna med 
lindrig utvecklingsstörning: en kunskapsöversikt baserad på skandinavisk forskning 
1998-2009. Stockholm: Handikapp & habilitering, Stockholms läns 
landsting.  

Mineur, T. (2013). Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardag och 
tillhörighet i gymnasiesärskolan. Doktorsavhandling vid Institutet för 
handikappvetenskap. Högskolan i Halmstad. 

Molin, M. (2004). Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i 
gymnasiesärskolan. Doktorsavhandling vid Institutet för 
handikappvetenskap. Linköpings universitet. 

Molin, M. (2008a). Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola 
och arbetsliv. Forskningsrapport vid Högskolan Väst, 2008:2 

Molin, M. (2008b). Analysen av tillhörighet – en socialpedagogisk utmaning. I M 

Molin, A Gustavsson, & H–E Hermansson, (Red.), Meningsskapande och 

delaktighet – om vår tids socialpedagogik. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 

145-168 

Molin, M. (2010). Intellectual disabilities and processes of belonging in the 
borderland between civil and welfare state arenas. In L. Eriksson & T. 
Winman (Eds.), Learning to fly – Social pedagogy in a contemporary society. 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 202-223 

Molin, M. (2014). Tillhörigheter och funktionshinder i det civila samhället. I E 

Sorbring, Å Andersson & M Molin (Red.), Att förstå ungdomars 

identitetsskapande – en inspirations- och metodbok. Stockholm: Liber förlag. 44-

68  

Molin, M., Gustavsson, A. & Hermansson, H-E. (red.)(2008). Meningsskapande 
och delaktighet – om vår tids socialpedagogik. Göteborg: Bokförlaget Daidalos 
AB. 

Molin, M. & Gustavsson, A. (2011). Delaktighet – ideologi och teori. I L 
Söderman & S Antonson (Red.). Nya Omsorgsboken. Stockholm: Liber. 

Molin, M., Sorbring, E. & Löfgren-Mårtenson, L. (2017). New em@ncipatory 
landscapes? Young people with intellectual disabilities, Internet use and 
identification processes. Advances in Social Work, 18(2)(Fall, 2017), 645-
662.  

Månsson, N. (2008). Röster om delaktighet: En kvalitativ studie om ungdomars 
uppfattning av och chanser till samhällelig delaktighet. Forskningsrapport 2008:3. 



 

 

46 

Studies in Social Sciences. Mälardalens högskola. 

Nilholm, C. & Björck-Åkesson, E. (red.) (2007). Reflektioner kring specialpedagogik 
– sex professorers reflektioner om forskningsområdet och forskningsfronterna. 
Vetenskapsrådets rapportserie 5:2007. 

Nordenfors, M. (2010). Delaktighet – på barns villkor? Göteborgs stad samt 
Tryggare Mänskligare Göteborg. 

Nordström, I. (2002). Samspel på jämlika och ojämlika villkor – om lindrigt 
utvecklingsstörda skolbarns relationer till kamrater. Doktorsavhandling vid 
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.  

Normand, C. & Molin, M. (Submitted). Is more online social participation, 
better? A commentary based on a scoping literature review.  

Pierson, J. (2002). Tackling social exclusion. New York: Routledge. 

Piškur, B., Daniëls, R., Jongmans, M J., Katelaar, M., Smeets, R JEM., Norton, 
M., & Beurskens, A JHM. (2014). Participation and social participation: 
are they distinct concepts? Clinical Rehabilitation, 28, 211-220.  

Prop. 1999/2000:79. Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 
handikappolitiken. Socialdepartementet. 

Sandberg, G. (2012). På väg in i skolan. Om villkor för olika barns delaktighet och 
skriftspråklärande. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet. 

Seale, J. K. (2014). The role of supporters in facilitating the use of technologies 
by adolescents and adults with learning disabilities: A place for positive 
risk-taking. European Journal of Special Needs Education, 29(2), 220-236. 

Shier, H. (2001). Pathways to participation: openings, opportunities and 
obligations. Children & Society, 15, 107-117. 

SOU 1991:46. Handikapp – Välfärd – Rättvisa. Betänkande av 1989 års 
handikapputredning. Socialdepartementet. 

Stenhammar, A-M. (2009). Lyssna på mig! Barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem. 
Högskolan i Halmstad. 

Szönyi, K. (2005). Särskolan som möjlighet och begränsning: elevperspektiv på delaktighet 
och utanförskap. Doktorsavhandling vid Pedagogiska institutionen, 
Stockholms universitet. 



 

 

47 

Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (red) (2012). Där man söker får man svar. 
Delaktighet i teori och praktik för elever med funktionsnedsättning. FoU-rapport, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

Söder, M. (1992). Normalisering og integrering: Omsorgsideologier i et samfunn 
i endring. I J T. Sandvin (red.). Mot normalt. Oslo, Kommuneforlaget. 

Tilly, C. (2000). Beständig ojämlikhet. Lund: Arkiv förlag. 

Tryggvason, N. (2018). Att säga sitt och höra till. En internationell studie om barns 
delaktighet i familjen. Doktorsavhandling vid Institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet. 

Vehmas, S., Kristiansen, K. & Shakespeare, T. (2009). Introduction. In K. 
Kristiansen, S. Vehmas & T. Shakespeare (Eds.), Arguing about disability: 
philosophical perspectives. New York: Routledge, s 1-11. 

Vikdahl, L. (2014). Jag vill också vara en ängel. Om upplevelser av delaktighet i svenska 
kyrkan hos personer med utvecklingsstörning. Doktorsavhandling i 
religionsvetenskap, Umeå universitet.  

von Wright, G. H. (1971). Norm and Action. London: Routledge & Kegan Paul. 

von Wright, G. H. (1994). Att förstå sin samtid. Tanke och förkunnelse och andra försök 
1945-1994. Stockholm: Bonniers förlag.  

Wiedel, D O., Bolin, A. & Jillerö Z-L. (2013). DUS – Delaktighets- och 
Utvecklingsstödjande Samtal med barn och ungdomar i samhällsvård. Rapport från 
en forskningscirkel i Fyrbodal. FoU Fyrbodals Kommunalförbund 2013:8.  

Yin, R K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber förlag 

Åhnby, U. (2012). Att möjliggöra äldre människors delaktighet i vardagen. Dissertation 
Series. School of Health Sciences. Jönköping: School of Health Sciences, 
Jönköping. 

Åkerström Kördel, J. & Brunnberg, E. (2017). Delaktighet – som rättighet, fenomen 
och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete. Lund: Studentlitteratur.  

Østerberg, D. (1989). Tolkande sociologi. Göteborg: Bokförlaget Korpen 

Östlund, D. (2012). Delaktighetens kontextuella villkor. Fem träningsskoleklassers 
pedagogiska praktik. Doktorsavhandling vid Malmö Högskola. Malmö 
Studies in Educational Sciences No 67. 



 

 

48 

Kapitel 2: Möjligheternas horisont – om 
socialpedagogik, förändring och framtid 

LINNÉA ÅBERG 

 

Linnéa Åberg är adjunkt i socialt arbete och 

doktorand i arbetsvetenskap. Hennes intresse rör 

”kunskap i arbete” inom det socialpedagogiska fältet 

med fokus på vilka kunskaper som framträder och 

utvecklas i samhälleliga insatser som riktar sig till 

nyanlända under deras första tid i ett nytt land.  
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”Behandlare”: Om vi skulle titta på en skala från ett till tio. Var någonstans på den här 
skalan skulle du sätta in hur viktigt skolan är? Om du skulle ge det en siffra.  

”Ungdom”: Någonstans mellan fem och sex. Jag tänker att om jag ska kunna få bo själv 
liksom, då är det viktigt 

”Behandlare”: Så skolan skulle kunna vara en viktig del i idén om att kunna bo 
själv…Du tänker mycket strategiskt och smart så. Att skolan skulle kunna hjälpa dig på 
vägen mot dina stora mål, att kunna stå på egna ben som sagt var… Om vi skulle ta samma 
skala men vi skulle titta på din förmåga. Hur pass säker känner du dig på att lyckas med 
skolan. Ett är inte alls säker och tio är att du kommer att lyckas med skolan 

”Ungdom”: en fyra kanske 

”Behandlare”: Vad är det som gör att du inte säger en etta eller en två? 

”Ungdom”: Men ibland har det varit kul i skolan, då har det gått bra 

”Behandlare”: Du har stunder där du har lyckats… Vad tänker du att du behöver för att 
ta det där klivet från en fyra till en femma 

(Hämtat från en inspelad scen avsedd för att visa upp motiverande samtal (MI) 

som metod  https://www.youtube.com/watch?v=39BfdGxCRkE ) 

Inledning 

Dialogen ovan är hämtat från en instuderingsfilm för metoden MI – Motiverande 

samtal. Det är en del av ett uppdiktat samtal mellan en som spelar behandlare, 

som arbetar med motiverande samtal, och en annan som spelar ungdom. I 

samtalet ser vi hur behandlaren använder sig av ungdomens strävansmål för att 

genom det kunna motivera ungdomen till att förändra sitt beteende i relation till 

skolan. Behandlaren gör det genom att i samtalet ”plocka upp” det som 

ungdomen säger är viktigt för henne, vilket är att bo själv. Genom att behandlaren 

omformulerar vad ungdomen definierar som viktigt görs det till ett tydligare 

strävansmål där skolan används som ett medel för att nå dit -skolan skulle kunna 

hjälpa dig på vägen mot dina stora mål, att kunna stå på egna ben som sagt var. Därefter 

försöker behandlaren knyta strävansmålet till ungdomen själv och dennes eget 

handlande genom att först be henne att skatta hennes förmåga att klara av skolan 

utifrån rådande situation och sedan genom det komma åt att ungdomen ska se sin 

egen möjlighet att påverka sin egen situation genom att hitta tillfällen när skolan 

har fungerat.  

Vi kan se att det som användes initialt för att få igång samtalet var att måla upp 

ett önskat framtidsscenario. Att kunna stå på egna ben blev ett pedagogiskt 

redskap för att motivera ungdomen till att förändra sitt beteende i relation till 

skolan. Det här kan beskrivas som att använda sig av framtiden eskatologiskt för 

https://www.youtube.com/watch?v=39BfdGxCRkE
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att på så sätt försöka trigga handling för att nå förändring. Framtiden blir den plats 

där önskningar om hur man vill leva sitt liv är uppfyllda. I texten kommer jag att 

redogöra för och diskutera användandet av det som kan definieras som 

eskatologisk framtid genom att beskriva hur det framträder i flera metoder som 

återfinns i det socialpedagogiska arbetet. Texten är därmed ett försök att 

begreppsliggöra ett av de generella arbetssätt som socialpedagogen ofta använder 

sig av utifrån sin arbetsuppgift att motivera för och stödja förändringsprocesser 

för individer och grupper att finna strategier att ta sig ifrån en utsatt situation och 

problem. I texten kommer användandet av en eskatologisk framtid att diskuteras 

utifrån teorier om agens, d.v.s. vad som krävs för att generera handlingar i form av 

strategier för att nå frigörelse att förändra mentala processer, beteenden och/eller 

externa omständigheter (Sannino 2015). Slutligen kommer den eskatologiska 

framtiden som metod att diskuteras i ljuset av dagens aktiveringspolitik. Denna nya 

modell har visat sig både få konsekvenser för tjänstemän och individen. Bland 

annat har det lett till ökad press på att tjänstemän tar eget ansvar om individen 

inte lyckas att nå förändring i sitt liv.  Vi ser också studier som visar komplexiteter 

för individer som befinner sig i utsatthet när de har blivit ansvariga för att uppvisa 

ständig progression. I ljuset av det behöver vi förstå och diskutera hur den 

eskatologiska framtiden bör användas i metoderna kopplat till ansvarstagande.  

Payne (2012: 24-26) menar att samtliga av det sociala arbetets perspektiv, teorier 

och arbetsmetoder framhåller att arbetet handlar om att stödja 

förändringsprocesser, men det finns tre skilda synsätt för hur detta ska ske. Det 

ena är det reflexivt-terapeutiska synsättet. Inom detta synsätt strävar man efter att 

främja utveckling genom att lägga betoning på att stärka individen genom 

självförverkligande och personlig makt. Det andra synsättet är det socialistiska-

kollektivistiska synsättet. I detta perspektiv fokuserar man på att utveckla egna 

institutionella sammanhang som de som är mest förtryckta i samhället kan ingå 

och verka i, för att kollektivt kunna stärkas. I detta perspektiv omöjliggörs 

personlig och socialt självförverkligande av rådande ordning i samhället. 

Socialarbetarens intresse ska därför vara riktat mot att förändra sociala strukturer 

i samhället som omöjliggör att personer kan få verka på jämlika villkor.   Det sista 

är det individualistiska-reformistiska synsättet. Enligt detta synsätt uppfattas det 

sociala arbetet som välfärdsstatens service till medborgarna. Fokus är snarare på 

att förbättra de tjänster som tillhandahålls. I det här perspektivet handlar arbetet 

om begränsade individuella förändringar och det kan inte leda till några större 

sociala förändringar. Det handlar i detta perspektiv om att påverka processer 

mellan individ och samhälle, så de bättre anpassas till varandra. 

Men vad innebär det konkret för socialpedagogen att arbeta för att försöka 

motivera för förändringsprocesser? Vad ställer det för krav på individen och 

socialpedagogen i den faktiska kommunikativa praktiken som ofta utgör det 
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sociala arbetet? Hur kan socialpedagogen genom samtal stödja individen eller 

grupper att utveckla strategier för att förändra det liv som de lever, eller förändra 

den situation som omgärdar dennes liv?  

För att fördjupa förståelsen för hur socialpedagoger i det praktiska arbetet tar sig 

an uppgiften att försöka stödja förändringsprocesser kommer denna text att 

diskutera ett specifikt pedagogiskt redskap. Det har flera olika benämningar i 

metoderna, men det handlar om att man använder sig av framtiden eskatologiskt 

för att motivera till och försöka driva fram förändringsprocesser. För att få 

tillstånd sådana processer för socialpedagogen samtal om och använder andra 

redskap som att skriva och rita, för att få individen att formulera en framtid där 

individens önskningar om hur den vill leva sitt liv har blivit uppfyllt. För att 

motivera för förändringsarbete framhåller man i metoderna vikten av att forma 

framtidsmålen i relation till värderingar som personen håller högt. Är det att 

kunna leva i en kärleksfull relation, att stå på egna ben, resa jorden runt, att 

förändra destruktiva familjerelationer, att kunna hjälpa andra eller att få inflytande 

i beslut som rör en själv? Eller är det att nå en framtida plats som snarare är riktad 

mot att kunna leva i ett förändrat sammanhang eller samhälle? Som exempelvis 

ett mer jämställt eller jämlikt samhälle.  

I kapitlet kommer tre olika metoder att presenteras och diskuteras där dem 

använder sig av det som kan kallas eskatologi för att försöka åstadkomma 

handlingar som leder till förändring. Detta arbetssätt återfinns också i andra 

perspektiv och metoder (som exempelvis ”possible self”, eller i Empowerment). 

De är Accept and commitment therapy (ACT), Motiverande intervju (MI) och 

Framtidsverkstad. Materialet är hämtat från två läroböcker om ACT och MI. 

Material om Framtidsverkstad är hämtat från tre texter där man beskriver 

metodens principer och utveckling. Dessa metoder har valts ut då de riktar in sig 

på olika nivåer och på olika ”problem”. De två första är framförallt utvecklade 

för att arbeta på individnivå och det som enligt Payne kallar för det reflexivt-

terapeutiska. Framtidsverkstad är istället en gruppmetod som utgår ifrån 

socialistiska-kollektivistiska synsättet för att förändra sociala strukturer. De två 

första har fokus på att förändra individens tänkande eller beteende, medan den 

sista snarare är inriktad på gruppens beteende och att undanröja externa 

strukturella hinder.  

Vi kan konstatera att en av de stora frågorna som det socialpedagogiska arbetet 

ägnar möda och kraft åt är att försöka förstå och finna strategier för att kunna 

uppnå förändring i relation till exkluderande positioner. I denna text kommer jag 

att använda mig om teorier om agens, hämtat från kulturhistorisk aktivitetsteori 

för att diskutera om det är möjligt att nå ”handling” med hjälp av att använda sig 

av framtiden eskatologiskt. I denna teori har man ägnat sig åt att försöka förstå 

och förklara principer för agens. Det vill säga vad som krävs för att generera 
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handlingar i form av strategier för att nå frigörelse, att förändra mentala processer, 

beteenden och/eller externa omständigheter (Sannino 2015). Teorin bygger 

vidare på Vygotsky, och sedermera Leontiev och Lyenkov. Dessa teorier har idag 

utvecklats och i texten utgår de teoretiska resonemangen främst från pedagogen 

Anna Lisa Sannino et al (2016) och Yrjö Engeström (2011), och deras texter om 

agens.  

Eskatologi – bakgrund och tidigare forskning 

Själva termen eskatologi har sitt ursprung från teologin och kopplas till olika 

perspektiv och diskussioner som förs om teologin och teologins uppgift i 

samhället. Kortfattat kan eskatologi definieras som orientering mot framtiden 

som den goda platsen. Beskrivningen om det goda förlagd i framtiden ryms också 

i flera politiska ideologier och aktiviteter t.ex. genom att arbeta som en 

framåtverkande kraft i samhället, mot en annan möjlig plats.  

I den här texten betraktas en eskatologisk framtid som ett etablerat sätt vilket vi 

alla mer eller mindre använder oss av för att föreställa oss önskade mål för våra 

livsbanor, sammanhang och samhällen vilket vi förlägger i beskrivningar om en 

särskild framtid. Socialpsykologen Windisch (1990) menar att orienteringen mot 

den goda framtiden stämmer med bilden av den evolutionära tiden och den 

evolutionära visionen som har vuxit fram i västerländska industrialiserade 

samhällen med fokus på kontinuerlig progression och linjär evolution. Windisch 

(1990) studerade hur orientering till framtiden används i prat mellan människor 

för att definiera vilka vi är och vart vi är på väg. Han menar dock att pratet om 

både framtiden och historien kan användas som en ”plats” där det goda kan 

förläggas. Enligt Windisch finns det två diametralt olika sociala realiteter som 

människor i olika sammanhang och olika diskurser orienterar sig gentemot, där 

den ena baseras på att det förflutna är ”de gyllene åren”, och det andra baseras på 

en framtid, dit progression och förändring förläggs. Antingen var det där 

möjligheterna fanns, eller så är det där möjligheterna kommer att finnas. Han har 

analyserat hur människor i pratet om det land de lever i (Schweiz) förhåller sig till 

dessa två sociala realiteter för att navigera om sig själva och sin omvärld. Det är 

intressant att tiden tillbaka till ”de gyllene åren” också finns ytterst närvarande 

bland många, där framtiden snarare uppfattas som ett hot.  

Eskatologi har även kommit att användas inom narrativ terapi och den 

psykodynamiska inriktningen och har då använts för att beskriva varje människas 

behov av en livsberättelse om ett möjligt framtidsscenario, likväl som behov av 

en dåtid (Kemp, 1991), för att placera in sig själv och berättelsen om sig själv på 

en tidslinje. Eskatologin utgör då en berättelse av den tid som återstår, av det 

kommande. Kemp menar att eskatologin används som en vägvisare. Det är 

berättelsen om det yttersta, det goda och sanna. Enligt Kemp behövs berättelsen 
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om det yttersta goda i en människas livshistoria och är avgörande för en narrativ 

identitet. 

Eskatologin kopplas också till människans behov av hopp. Genom dess löfte om 

en annan framtid, gör den sig påmind i nuet vilket väcker hopp (Kemp 1991). 

Inom teologin kan eskatologin användas för att belysa att verkligheten är större 

än vad den ter sig vara här och nu. Man menar att den utgör ett hopp för 

människan om en befrielse från allt som åsamkar henne lidande.  

I berättelsen om eskatologin ryms också en ansvarsbetoning på så sätt att om man 

kan definiera ett annat liv, eller ett annat samhälle, så förpliktigar det också att 

man agerar för att nå dit. Inom teologin diskuterar man denna ansvarsbetoning. I 

en inriktning betonar man att människans (den kristna) har ansvar att arbeta för 

en transformation av samhället för att kunna nå ”paradiset på jorden” (Carlsson 

2017). Derrida (2003) skriver i Marx spöken om att det eskatologiska bär på ett 

löfte, utifrån att koppla det till det messianska. Framtiden bär på det goda det 

möjliga. Det blir tydligt att det behöver finnas en aktualisering här och nu. Det är 

då något som kan hända. Det kan också innebära att ansvaret läggs på att kunna 

definiera vad den framtiden är. Om man exempelvis ska tala om och verka för ett 

mer rättvist samhälle krävs en föreställning om vad denna rättvisa skulle kunna 

innebära. Kemp (1991) lyfter också upp hur framtidsberättelsen används för att 

utveckla engagemang genom att personer då kan hålla fast vid en uppgift, (här är 

inte engagemanget i sig i fokus utan hur det påverkar den narrativa identiteten). 

Han menar att eskatologin kan användas för en väg ut ur en konflikt, som en 

frigörelseprocess, och som en vägledning i livet. Man kan således konstatera att 

beskrivningar om mänsklighetens strävan mot det yttersta, goda samhället förlagt 

i framtiden länge har använts för att ge en riktning och etisk vägledning i våra 

livsbanor, för att inbringa hopp och för att generera handlingar.  

Som vi ser har det funnits ett intresse för att fördjupa sig i behov av beskrivningar 

av en eskatologisk framtid utifrån flera olika perspektiv. Det fortsatta intresset i 

texten är att fördjupa hur den eskatologiska framtiden också har plockats upp i 

flera metoder som används i det socialpedagogiska arbetet där den blivit mer 

konkretiserad och anpassad till behandlingssituationen, genom att bli medel för 

att försöka motivera handlingar och förändringsprocesser. Den används i samtal 

för att kunna bringa fram drivkrafter och handlingar som gör att individen kan 

”trycka ifrån” och ta sats från den situationen som den befinner sig i. Frågan är 

om den eskatologiska framtiden fungerar för att nå handlingar av förändring inom 

socialpedagogiskt arbete. I nedanstående del kommer agens-begreppet att 

diskuteras utifrån kulturhistorisk aktivitetsteori för att sedan användas för att 

diskutera hur olika metoder kan analyseras av den yrkesverksamme. 
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Kulturhistorisk aktivitetsteori 

Inom den kulturhistoriska aktivitetsteorin har det länge funnits ett intresse för att 
förstå och förklara principer för agens d.v.s. vad som krävs för att generera agens 
i form av strategier att nå frigörelse att förändra mentala processer, beteende och 
externa strukturella omständigheter. I aktivitetsteorin bygger agens på en grund 
som kallas dubbel stimulering (Sannino 2015). Dubbel stimulering består av två olika 
typer av stimulanser vilka båda behövs för att trigga igång strategiska 
förändringsprocesser. Den första stimulansen innefattas av att det föreligger en 
problematisk situation som innebär att det inte går för individen eller gruppen att 
fortsätta på samma invanda sätt som man har varit van vid.  Det kommer ofta till 
uttryck genom att individen befinner sig i en motstridig situation mellan två olika 
intressen där dessa intressen inte går att kombinera. Det kan ha inträffat utifrån 
att nya motiv för handlandet har uppstått, som exempelvis att en person som har 
ett narkotikamissbruk får reda på att den är gravid. Denna nya information leder 
till att personen inte kan fortsätta använda drogen samtidigt som personen kan ha 
ett upparbetat beroende som gör att det finns en stark saknad och begär efter 
drogen. Det kan då beskrivas som personen befinner sig i en första stimulans. 
Drogfriheten är viktigt för att barnet inte ska bli påverkat och för att kunna vara 
en närvarande förälder, medan begäret efter drogen också är stark. Dock gör 
graviditeten att personen inte kan fortsätta på ett invant sätt, vilket gör att den 
hamnar i en konflikt mellan olika intressen. Ett annat exempel skulle kunna vara 
en familj där barnet i familjen har stora koncentrationssvårigheter i skolan som 
gör att den har hamnat i utsatthet och problem både i relation till klasskompisar 
och till undervisningen. Men samtidigt fungerar barnet väl hemma. Problemen i 
skolan har blivit så påtagliga att skolpersonal anser att familjen ska överväga om 
barnet ska genomgå en psykiatrisk utredning för att se huruvida detta barn 
uppfyller kriterierna för att få en viss diagnos. Detta försätter familjen i en 
situation där de vet att barnet fungerar väl hemma, men att en möjlig diagnos kan 
leda till extra stöd till barnet i skolan. Men den vägen är inte heller självklar för 
familjen att gå då familjen känner oro för att en diagnos ska leda till ytterligare 
utsatthet som i förlängningen skulle kunna leda till stigmatisering och en negativ 
självbild, vilket i sin tur kan befästa utsattheten. I båda fallen står personerna inför 
svåra beslut med olika motivbilder. 

Analysenheten för agens behöver inte vara en enskild person som i exemplet 

ovan, utan det kan även vara en grupp av personer som delar en gemensam 

praktik. Det kan exempelvis vara en arbetsgrupp som kommer till en punkt där 

man uttrycker att man inte kan fortsätta arbeta på det sätt som man gör. Det kan 

till exempel handla om att ens ideal, om hur man vill arbete, inte stämmer överens 

med det arbete som man idag utför. Ett sätt att lägga märke till att det föreligger 

en konflikt är när man uttryckligen säger; Det går inte längre! Vi måste ändra på 

det här! Nu räcker det! 
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Den andra stimulansen består av en extern resurs som ska tillföras för att få till 

handlingar av förändring. Den ska användas för att ta fram handlingar hos 

individen som annars skulle vara gömda för personen eller personerna (Sannino 

2015). Den andra stimulansen är ofta specifik och identifierbar. Det kan vara 

konceptuella redskap i form av ord eller narrativ, men det krävs att det är så pass 

stabilt att det går att förflytta det och ta med sig det. Ett konkret exempel är ett 

barn som vill bada för att kunna lära sig simma fast hen är rädd för vatten. För att 

våga hoppa använder barnet ett redskap i form av en ramsa som den lärt sig, och 

på så sätt får den till handlingen av att hoppa i vattnet. Vygotsky själv använde sig 

av ett exempel där en person kastade ett mynt för att kunna fatta ett avgörande 

beslut om dennes livsbana. Valet handlade om ifall personen skulle gå ut i krig för 

att kriga för dåtidens Sovjetunionen eller om den inte skulle det och välja en annan 

livsbana. Olika synsätt på vad som var ett värdigt liv stod enligt personen i konflikt 

med varandra. Då personen befann sig i en konflikt mellan två lika starka intressen 

krävdes en extern resurs i form av ett utkastat mynt för att besluta om en viss 

livsbana och sedan handla därefter. Syftet är att personerna med hjälp av den 

andra stimulansen ska kunna slå sig fria och att den kan användas för att 

konstruera nya situationer.  Enligt Sannino (2015) är den andra stimulansen 

sammanfattningsvis: (1) aktivt konstruerad av de som ska använda den; (2) det 

krävs ofta en artefakt som är ambitiös, d.v.s. att den i början är ett ”skelett” som 

sedan steg för steg fylls med alltmer rik mening (3) behöver ha formen av en 

relativt stabil materialrepresentation som kan tjäna som en förankringsanordning 

(anchoring device) (4) Den är konstruerad för att hantera den motsättningen som 

uppenbarades i den första stimulansen. (Sannino et al. 2016). Det är påtagligt i 

teorierna om dubbel stimulering att det är av avgörande betydelse att 

individen/individerna själva har identifierat, känner och upplever den första 

stimulansen och det är också väsentligt att personerna har fyllt den andra 

stimulansen med stark mening, då det är avgörande att personen känner tilltro till 

enheten (vare sig det är en artefakt, en ramsa eller ett tydligt beskrivet narrativ 

som i detta fall ger en möjlig framtidsbild) . Den andra stimulansen definieras 

också utifrån att den är fylld med en framtidsorienterad intentionalitet (Sannino 

et al. 2016).  

Sammantaget kan den eskatologiska framtiden i de socialpedagogiska metoderna 

betraktas som ett sätt att försöka konstruera en andra stimulans. Det blir ett sätt 

att försöka få till ett narrativ, en bild eller en form som blir en enhet för individen, 

så som myntet i Vygotskys exempel, för att kunna använda sig av det för att trycka 

ifrån och ta sig mot den önskade framtida platsen. I sig är det en enhet fylld med 

just framtidsorienterad intentionalitet. Som vi kommer se i nästa avsnitt så har 

behandlingspraktiker utarbetat olika pedagogiska arbetssätt där man använder sig 

av prat om eller faktiska ting som ska representera en sådan framtid. 
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Framtidsorientering i olika metoder 

Framtidsorientering har använts systematiskt i tre etablerade metoder och 

arbetssätt i det sociala arbetet, som ett medel för att försöka få igång 

förändringsprocesser för individer, communities (gemenskaper) och 

organisationer. Metoderna MI, ACT och Framtidsverkstad kommer att 

presenteras. Samtliga metoder bygger initialt på andra faser innan själva 

framtidsorienteringen, där man på olika sätt ska utforska problemet eller 

konflikten som personen/personerna befinner sig i. Dessa steg kommer jag inte 

explicit att redogöra för, utan nedan kommer metoderna främst presenteras 

utifrån hur de använder en eskatologisk framtid. Intresset är inte att redogöra för 

alla steg, utan istället fördjupa förståelsen för hur eskatologi används, för att sedan 

också kunna diskutera dess möjlighet för att nå agens utifrån ett 

aktivitetsteoretiskt perspektiv. 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal används idag av yrkesverksamma och inriktar sig exempelvis 

på problem som alkohol och drogmissbruk, rökavvänjning och spelberoende. 

Den dialog som beskrivs i början av detta avsnitt är hämtat från en film där man 

visar upp delar av MI. I denna del är beskrivningen av metoden hämtat från Miller 

och Rollniks (2010) beskrivning av nämnda metod.  

I metoden används det som kan beskrivas som en eskatologisk framtid när man i 

metoden ska utforska individens mål. I boken beskriver man att syftet är att också 

komma åt vad som är individens ”mål” för att påvisa att nuvarande beteende är 

oförenligt med de mål som personen vill leva efter (Miller & Rollniks 2010:133). 

Det blir på så sätt en distinktion som också används för att klarlägga problemet. 

Det uttrycks att man på så sätt skapar en diskrepans mellan viktiga mål och 

värderingar och klientens nuvarande beteende (s 133). 

Det handlar till stor del om att stödja personen att få tilltro till sin egen förmåga. 

Metoden ger förslag på olika faser och i dessa faser finns olika övningar och frågor 

som rådgivaren kan använda sig av. Det handlar för rådgivaren i de första faserna 

om att utforska den andras verklighet. Därefter går man vidare till något som 

kallas för förändringsprat. Förändringsprat delas upp i fyra delar där en av dem 

handlar om att reflektera över möjliga fördelar av att genomföra en förändring (s 

215). Det ges förslag på frågor som kan framkalla förändringsprat som: hur man 

skulle vilja att saker och ting var? (s 128), eller hur man vill att ens liv ska se ut om 

fem eller tio år? Man ger också förslag på ett annat sätt som kan användas för att 

få personen att se framåt (s 132), där personen ska visualisera en framtid där en 

förändring ska ha varit gjord. Här kontrasterar man också mot hur det skulle vara 

att blicka framåt utan att förändringen skett. Att visa på en annan möjlig framtid 

förutsätter att personen i fråga behöver göra en förändring. Metoden bygger på 
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att man sedan under vägen ska stödja personen och på olika sätt påminna denna 

om den möjliga framtiden och samtidigt klargöra personens värderingar som den 

vill leva efter.  

I metoden fokuserar man främst på personen och att den ska förändra sitt 

individuella beteende och man har som avsikt att stödja den inre motivationen (s 

89). Metoden ska användas för att öka individens motivation att förändras. 

Accept and commitment therapy 

Detta avsnitt är hämtat från boken ”Sluta grubbla börja leva” skriven av Steven 

C Hayes (2005/2015) och den riktar sig i första hand till individen själv och inte 

direkt till den yrkesverksamme, men boken används också när man som 

yrkesverksam ska lära sig att arbeta utifrån metoden. Metoden är en del av det 

som kommit att kallas för tredje vågens KBT och den beskrivs även vara starkt 

influerad av mindfullness. ACT presenteras i boken som en metod vilken stödjer 

personen att gå från lidande till ett liv där man är tillfreds med sig själv och sin 

omgivning. Den har sin utgångspunkt i att förändring och problem kopplas till 

tankar, beteende och språk. Acceptans handlar väldigt kortfattat om att hitta 

färdigheter att acceptera sina rädslor, sin ilska eller sorg. Denna del av metoden 

kommer jag inte att gå mer in på här. Metoden är också känd för att den använder 

sig av många metaforer, och man tränas i olika sorters övningar.  

En stor del av innehållet i boken ägnas åt de första stegen som bygger på övningar 

för acceptans. I nästa steg, efter acceptans, finns två delar som kan kopplas till att 

använda sig av en eskatologisk framtid. Det ena definieras som livsriktning och 

det andra är mål. Livsriktning kopplas till värderingar och är det som man alltid 

vill leva efter utan ett särskilt slut, medan mål är något som man kan nå. Mål 

beskrivs som inspiration och drivkraft för att kunna följa sin livsriktning. En 

värdering är exempelvis att hjälpa andra, medan ett mål är att ta en examen som 

gör det är möjligt att i yrket kunna hjälpa andra (s 208-209). En övning i boken är 

att personen ska formulera de eftersträvansvärda värderingar som vederbörande 

vill leva efter. 

Efter att man har byggt upp sina färdigheter genom acceptansövningar flyttas 

fokus mot handlingar som ska leda till förändringar av individens livsbana. Hayes 

(2005/2015) menar att acceptansövningarna inte är värdefulla i sig, om det inte 

innebär att man ska ta sikte på att kunna leva ett meningsfullt liv (s 215). Genom 

de tidigare övningarna ska individen ha kommit fram till att man är fri att välja 

vad man själv önskar, och övningar ska ge stöd i att komma åt och formulera 

dessa viktiga önskningar. Det finns, i metoden, en stark tro på att värderingar kan 

leda till handlingar som kan föra individen från dess nuvarande problematiska 

situation. Det formuleras som att övningarna kan ha en kraftfull inverkan på 
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individens liv genom att komma åt en oanad kraftkälla. Man motiverar personen 

att på olika sätt satsa på sina värderingar.  

I övningarna om livsriktning handlar det om att individen ska formulera vad som 

verkligen är viktigt vilket i sin tur ska bli ett medel för aktiv handling. En övning 

går ut på att föreställa sig sin egen begravning där vänner och familj som står en 

nära bedömer ens liv i relation till en uppsättning värderingar. Man ska sedan 

föreställa sig att man fritt kunde få välja vad ens liv skulle stå för.  Först ska man 

föreställa sig vad en nära anförtrodd vän skulle säga om livet fortsatte i samma 

riktning. Detta beskrivs som ett sätt att synliggöra hur personen i nuläget kanske 

sviker det som den faktiskt står för. När man har skrivit ner detta kontrasteras det 

mot en ny övning där man ska föreställa sig hur ens nära vänner och 

familjemedlemmar skulle berätta om en, om man hade levt livet i linje med   ens 

innersta värderingar (s 216). Sedan ombeds vederbörande sammanfatta detta i en 

kort formulering- som om den stod på dennes gravsten. 

Därefter går man vidare till mål som ska konkretisera värderingarna, och göra det 

möjligt att följa ens värderingar. I boken är detta redan tio fördefinierade punkter. 

Det kan exempelvis vara föräldraskap, nära relationer, fritid, andlighet, socialt 

engagemang etc. Efter det ska personen beskriva utifrån varje område hur man 

vill se sig själv inom det området (t ex föräldraskap). Då föreslås det att man ska 

skriva ner – vad betyder det för dig att vara en bra mamma eller pappa? Eller 

vilken vän skulle du vilja vara? (s 223). Eller inom området samhällsmedborgare; 

På vilket sätt vill du bidra till det gemensamma i din roll som samhällsmedborgare? 

Sedan ombeds man rangordna sina värderingar mellan hur viktiga de är för en 

mellan 1 och 10. Därefter är uppgiften att dra av poäng utifrån sitt faktiska 

beteende. Utifrån det får man fram en siffra som ska avspegla i hur hög grad ens 

liv ”avviker” från det eftersträvansvärda idealet. 

För att sedan ta sig till handlingar så fortsätter man att använda värderingarna, 

genom att konkretisera målen och dela upp dem i mindre delmål. Men man 

uttrycker att målet inte är viktigt i sig utan de ska hjälpa en att hålla sig kvar på sin 

linje, att leva efter de värderingar man håller högt. Här blir det så att säga en 

uppgift att gå från ord till handling. Därefter fortsätter övningarna och riktar in 

sig på att gå från mål till att ändra beteendemönster där man uttrycker att personen 

ska ta ansvar för att skapa mer hållbara förändringar. 

I denna metod kan vi se att mycket fokus läggs på att se tänkande och beteende 

som de hinder som utgör att personen inte kan leva efter det sätt som de finner 

värdefullt; och en stor del av tiden ägnas åt att förändra tankar, språk och 

beteende. 
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Framtidsverkstad 

Framtidsverkstad (future workshop) skiljer sig från de andra metoderna då den är 

utvecklad för grupper med syftet att göra beslutsprocesser mer demokratiska. Det 

kan till exempelvis handla om att utveckla nya idéer eller lösningar på sociala 

problem eller att involvera medborgarna i planeringsprocessen för att kunna 

påverka policybeslut och riktlinjer (Jungk & Müllert 1987). Fokus ligger på att 

undanröja externa hinder som sätter gränser för hur man egentligen vill arbeta 

och förändra gruppbeteende genom att utmana vanor och rutiner. Den har bland 

annat använts i arbetsgrupper, ideella organisationer och andra former av 

gemenskaper (Åhnby, Svensson & Henning 2013). Det framhålls också av 

beskrivningen att det är en bra metod i organisationer för att arbeta med personer 

som inte är så vana att fatta organisatoriska beslut, som exempelvis barn och 

ungdomar (Dator 1993). 

Medvetet bygger metoden på relativt få instruktioner för hur en framtidsverkstad 

ska genomföras, men det krävs att processledaren är utbildad i metoden. Den 

består av fyra faser som kortfattat kan beskrivas som: 1) Förberedelsefasen: 

handlar om att förbereda rent faktiskt med ett rum för workshopen, med papper, 

pennor, post-it lappar etc. Det ingår också i förberedelsefasen att man beskriver 

metoden, dess regler och att man presenterar ett processchema och efterföljande 

faser. Den andra fasen är 2) Kritikfasen: Det är då workshopen faktiskt börjar. 

Här undersöks problemet kritiskt och nära. Den tredje fasen är det som kan 

beskrivas som eskatologifasen och den definieras som 3) Fantasifasen: Det är en 

kreativ fas där man ska visualisera olika möjliga ”framtidsscenarier”. Efter det 

kommer slutligen 4) Implementeringsfasen: här ska man granska hur 

“framtidsmålen” kan nås rent praktiskt och sedan konkretisera dessa. Om man 

hittar en lösning ska en aktionsplan skrivas för att nå dit man vill. I 

metodbeskrivningen framhålls att det är mest sannolikt att det önskade 

framtidsscenariet kommer att förverkligas om man delar på ansvaret i gruppen.  

I problemfasen (2) formulerar alla olika problem på lappar eller så skriver ledaren 

upp dem på en tavla. Man samlar problem till dess att förslagen börjar ebba ut. 

Efter det grupperar man de olika problemen och för samman dessa till olika 

teman. Därefter går man igenom innehållet och diskuterar kort varje punkt. 

Därefter kan man behöva rangordna problemen för att kunna komma fram till 

det mest angelägna problemet. För att ta reda på vad som är mest angeläget kan 

varje person få ett antal röster. De problem som fått flest antal röster är det man 

sedan kommer fortsätta att arbeta vidare med.  

När fas tre påbörjas ska man fokusera på hur det skulle kunna se ut om problemen 

var lösta genom att arbeta fram en möjlig framtid. Man försöker finna detta 

framtidsscenario genom att kontrastera det mot det definierade problemet i 



 

 

60 

föregående steg. Personer som har granskat metoden framhåller att just 

framtidsfasen måste ägnas mycket tid för att kunna bli användbar utifrån syftet 

att förändra strukturer och påverka policybeslut. Vikten av att arbeta med 

framtidsbilden har bland annat betonats av Dator (1993). Dator utvecklade 

framtidsverkstaden utifrån att uppmärksamma att många misslyckats med 

implementeringsfasen. Anledningen till det är enligt Dator att man behöver arbeta 

mer fördjupat med ”framtidsfasen”. Gruppmedlemmarna behöver utmanas i att 

undersöka sina egna idéer, och olika idéer om ett önskat framtidsscenario. 

Processledaren har då en central uppgift att få gruppdeltagarna att uttrycka, 

klargöra och modifiera sina egna individuella och kollektiva framtidsutsikter. Det 

innebär att man ska lägga stor vikt vid att arbeta fram en framtid där det nya och 

obekanta kan överträffa det man redan har och det som för stunden förstås som 

en sanning. Han menar att man som processledare behöver arbeta med olika 

medel för att personerna ska kunna uppleva denna funktion av ”framtiden”. Om 

man inte ägnar framtidsfasen denna uppmärksamhet finns en risk, menar Dator, 

att framtiden bara blir projicerad som hopp i kontrast till vad man mest fruktar. 

Den har då inte mycket relevans. Det är mycket lättare att nå en persons önskade 

framtid om den har blivit exponerad och utmanad, genom att den blivit definierad 

och elaborerad i en fördjupad arbetsprocess.  

En sådan övning, för att hjälpa personerna att utveckla idéer om framtiden, är att 

placera dem i olika "alternativa framtider" och att be dem att svara på frågor om 

hur deras liv och arbete skulle vara om de befann sig i denna framtid. Som 

processledare kan man exempelvis stimulera till att hitta alternativa 

framtidsutsikter genom att dela in i mindre grupper om   fem personer där olika 

framtidsscenarier beskrivs. Sedan ber man deltagarna att diskutera hur deras liv 

skulle te sig om de placerades in i denna framtidsbild. Detta beskrivs som ett sätt 

att stimulera till kollektiv reflektion, så öppet som möjligt för att nå fram till vad 

man faktiskt önskar att framtiden ska innehålla. Denna reflektion är central för 

att hitta fram till den alternativa framtiden, få den att djupna, bli beskriven och 

stärkt (Dator 1993).  

Sammanfattning och diskussion 

Samtliga tre metoder använder sig av den eskatologiska framtiden och tror på dess 

kapacitet att få individen eller gruppen att nå handlingskapacitet, som tidigare inte 

fanns tillgänglig. Genom beskrivningar av hur metoderna använder den 

eskatologiska framtiden som ett redskap för att motivera och driva fram 

förändringsprocesser kan man se att de uppfyller två pedagogiska syften. För det 

första kan den önskade framtidsplatsen användas för att skapa en distinktion 

gentemot nuvarande situation vilket då används för att visa hur nära eller långt 

ifrån personen är från att leva det liv som denne vill leva. Framtiden blir på så sätt 

en anti-tes som kan tydliggöra för personen att den situation denne befinner sig 
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är oönskad och problematisk.  Genom detta kan problemet eller konflikten 

utforskas. 

För att återkomma till Engeström och Sanninos (2015; 2016) beskrivningar av 

vad som genererar agens framhåller de betydelsen av att grundligt vara medveten 

om den första och andra stimulansen för att kunna nå strategier för att förändra 

mentala strukturer, beteende eller externa hinder. Detta belyser vikten av att först 

utreda om den första stimulansen, som hindrar personen från att leva det liv som 

denne önskar, finns i tanken, beteende och/eller strukturer. Detta synliggör en 

central premiss för socialpedagogen i behandlingsarbetet, utifrån vikten av att 

anpassa metoden utifrån vad som utgör problemet. Om vi använder en 

individbaserad metod men där hindret för att leva det liv vi önskar snarare är 

externa än interna kan det leda till att individen får bära ansvaret för strukturella 

problem. Det gäller därför som socialpedagog att använda sin professionella 

bedömning för att arbeta utifrån de mest lämpliga metoderna.  Likaså gäller det 

att den andra stimulansen är ordentligt utredd och fast förankrad i individen själv. 

Det vill säga i detta fall att personens eskatologiska framtid utgör individens egen. 

Utifrån definitionerna av agens framträder möjliga frågor som redovisas nedan 

som socialpedagogen kan ställa sig i valet av metoder med syftet att nå faktisk 

handling. Dessa frågor skulle kunna vara hjälpmedel för att välja rätt metod för 

rätt ”problem” och för att arbeta aktivt för att se till att eskatologin är fast 

förankrad i individen. 

Första stimulansen – intressekonflikten: 

1. Är problemet/konflikten faktisk, d.v.s. uppfattas den av personen eller 

personerna som berörs, (det är väsentligt att det inte bara är 

socialpedagogen som upplever att det föreligger en konflikt)?  

2. Vad består konflikten av? Vad är intressekonflikten? 

3. Vad är det för hinder som utgör problemet? Är det inre hinder som 

omöjliggör agens, är det beteende som hindrar agens, eller är det externa 

strukturella omständigheter som omöjliggör agens? Eller en 

kombination, och i så fall på vilket sätt? 

 

Andra stimulansen – Eskatologin: 

Den andra frågan är hur man ska forma den eskatologiska framtiden i samspel 

med individen och gruppen. Enligt Sannino (2015) är det ett arbete som först 

innebär att man ska ha en skiss, ett skelett, som under processen fylls med allt 

rikare mening. Frågan som man kan behöva ställa sig är hur eskatologin ska 

formas om den ska fungera som drivkraft och generera handling. 
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4. Eskatologin behöver vara samskapad av den person/de personerna som 

behöver den. Personerna behöver så att säga kunna känna att de har 

eskatologin i sin besittning.  

5. Eskatologin behöver också ta plats i någon typ av stabil enhet (som 

myntet i Vygotskys beskrivning), som personen lätt kan ”plocka fram” 

när den behöver den. När personen exempelvis håller på att riskera att 

tappa tron på förändring. Det kan vara ett konceptuellt redskap – ett ord 

eller mening, eller ett faktiskt objekt, en skiss eller liknande. 

Den första och andra frågan ska sätta ljuset på betydelsen av att noga reda ut 

intressekonflikten. Vilka olika motiv kolliderar för individen som gör att den inte 

har möjlighet att fortsätta på samma invanda sätt. Den tredje frågan handlar om 

vikten av att vara fokuserad på vad ”eskatologin” ska lösa. Är det som i det tidigare 

beskrivna exemplet kvinnans droganvändande som hindrar vederbörande från att 

kunna vara förälder så som den önskar – eller, som i det andra fallet, är det kanske 

snarare skolans organisering (t ex aktiviteter under rasten) som skapar hinder för 

barnet att inte kunna vara som den önskar i skolan.  

Engeström och Sannino (2012) framhåller vikten av att vara noggrann med att 

definiera konflikten då det också återspeglar vad den andra stimulansen behöver 

bestå av, d.v.s. vad ska framtiden bestå av? Det kan till exempel handla om ett liv 

där man kan ha en nära relation till sitt barn (som i det första beskrivna exemplet 

tidigare), eller är det en framtida skola där alla barn, med olika typer av behov, är 

inkluderade och kan vara på samma villkor som de andra eleverna (som i det andra 

exemplet som beskrevs tidigare).  

När första stimulansen är utredd behöver man, innan man går över till nästa fas, 

se över vem som behöver ”bjudas in” för att definiera den eskatologiska 

framtiden, beroende på ansvarsbetoningen. Vem behöver driva fram vilket 

förändringsarbete för att nå till de eskatologiska målen? Beroende på om 

konflikten beror på mentala processer, om det är personen eller personers 

beteende eller om det snarare är externa hinder som eskatologin ska vara ett medel 

för att förändra så är det också olika aktörer som behöver bjudas in.  

 

Socialpedagogik – ansvarsbetoning och framtidsorientering 

I texten har eskatologi betraktats som ett vanligt förekommande sätt som 

socialpedagogiken använder sig av i sitt vardagliga arbete. Den blir 

”möjligheternas horisont” som kan fylla individen med hopp och kraft att driva 

fram handlingar i en viss riktning. Men det finns, som beskrivits, också en risk 

med den ansvarsbetoning som finns inbyggd i eskatologin. En komplexitet i det 

sociala arbetet är att- om man kan föreställa sig en önskad plats så blir man också 
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ansvarig för att driva fram en sådan förändring. Det finns således ett löfte i 

eskatologin att leva i samklang med de värden som man håller högt. I användandet 

av eskatologin i de olika metoderna är det tydligt att 

socialpedagogen/socialarbetaren arbetar aktivt för att påvisa individens 

ansvarstagande för att individen själv ska utveckla strategier för att nå den 

önskvärda framtiden. I alla metoderna kommer ett nästa steg av handling efter 

det att man definierat sin eskatologi. Det finns således inbyggt att om du har 

möjlighet att definiera den så är du också ansvarig för att driva fram processen 

dit. I ACT görs detta exempelvis genom att använda sig av att arbeta upp 

betydelsen av att den eskatologiska platsen har ett starkt emotionellt värde för 

personen. Genom att få syn på det kan det bli en kraftkälla. Diskrepansen mellan 

livet nu och det liv man vill leva ska också generera handlingar och övningar för 

det, t.ex. genom att bryta ner livsriktningarna till mål, där man mäter hur långt 

ifrån eller nära man är från att leva som man vill utifrån olika områden. I MI görs 

detta också genom att åskådliggöra diskrepans och genom att sedan bryta ner 

eskatologin i möjliga kortsiktiga mål som kan nås inom en nära framtid. På så sätt 

arbetar man stegvis upp ett handlande där eskatologin blir en drivkraft. I 

framtidsverkstad kopplas också framtidsfasen till handling. Efter framtidsfasen 

går man vidare till implementeringsfasen där handlandet sätts i fokus. Det finns 

således ett villkor att om man kan uppbåda att definiera eskatologin så blir man 

också ansvarig för att driva fram den förändringen.  

Ansvar är en aspekt som man ofta måste förhålla sig till i det socialpedagogiska 

arbetet och det är ytterst sammansatt vem som bär ansvar när man arbetar med 

personer som lever i en utsatt situation. Att så tydligt arbeta med eskatologi i 

metoderna för att nå förändring behöver speglas i relation till den socialpolitik 

som bedrivs där den senaste så kallade aktiveringspolitiken har kommit att 

förändra socialarbetarens uppgift. Det har bland annat kommit att innebära att 

individen måste visa sig aktiv för att få ekonomiskt stöd och det har vidare 

inneburit att man i den yrkesmässiga praktiken ska rikta uppmärksamhet på 

resultat och mål (Juhila, Hall & Raitakari 2016). Som i exemplet först i kapitlet ser 

man att det inte bara är individen själv som formulerar skolan som det viktigaste 

vägen för att nå personens eskatologi.  Det är också socialarbetaren som för in 

skolan som den eftersträvansvärda vägen att gå för att nå det eskatologiska målet 

som var att få stå på egna ben. Man kan således konstatera att socialpedagoger 

behöver ställa sig frågan: Vilka möjligheter finns egentligen för individen att 

formulera sin egen framtidsvision när denne samtidigt underställs 

aktiveringspolitikens logik 

Att arbeta med ansvar att förändra måste också avspeglas i en tid där frihet att 

själv bestämma över sitt liv är ett signum och där man görs ansvarig att skapa det 

rätta livet (Juhila et al. 2016). Kravet på att visa sig aktiv kan också påverka den 
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individuella socialarbetarens som alltjämt tar på sig ett individuellt ansvar för om 

man med arbetsmetoder inte lyckas stödja förändringsarbetet för individen. Det 

påverkar också individen som kan uppfatta att den själv står ansvarig för den 

situation den befinner sig i. Därav finns element av detta att beakta i de metoder 

som beskrivits i texten och i andra metoder som empowerment, 

delaktighetsfrämjande metoder, resilliance-metoder etc (Juhila et al. 2016). Det är 

därav viktigt att både överväga aspekterna av att ständigt visa upp progression 

och förbättring samt vara uppmärksam över hur ansvarsbetoningen formuleras.  

Det leder sammantaget till att det finns anledning att i de olika behandlings-

metoderna granska framtidsorienteringen som arbetssätt inte minst utifrån synen 

på människan som den ansvarsfulla förändringsagenten och i tider av 

aktiveringspolitik som sätter krav på både socialarbetaren och klienten (Miller & 

Rose 1992) med starka ideal om ständig progression, och där mätandet av 

progression tar plats i det sociala arbetet. Man bör beakta frågor som hur långsam 

en förändringsprocess kan tillåtas vara? Om förändring inte sker – vem är då 

ansvarig?   

Diskussionsfrågor 

1. Diskutera hur man tar reda på vad som hindrar en person/flera personer 

från att leva utifrån sin eskatologiska berättelse? Diskutera också hur man 

kan undersöka vad som är en människas eskatologiska framtid?  

 

2. Gå tillbaka till dialogen från inledningen av detta kapitel. Diskutera hur du 

som socialpedagog skulle vilja förändra behandlarens sätt att arbeta med 

eskatologi om du beaktade att det också rörde sig om externa/strukturella 

hinder som gör att ungdomen inte lyckas med skolan som det var tänkt? 

Vad skulle i så fall vara nästa steg? Vilka skulle behöva bjudas in för att 

arbeta med ansvar att driva fram förändringsprocesser? 
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Inledning 

Vårt syfte med kapitlet är att sätta ljuset på kunskapsutveckling, lärandeprocesser 

och tvärprofessionellt arbete i en förskoleverksamhet som bestämmer sig för att 

starta upp vad de kallar för Tidiga insatser.  Tidiga insatser innebär för den berörda 

förskoleverksamheten att till exempel anställa socialpedagoger och 

specialpedagoger. De arbetar i verksamheten och ska tillsammans med ordinarie 

personal utveckla olika former av stöd till barn och föräldrar, samverka med andra 

aktörer och utveckla arbetsformer inom förskolan. Utgångspunkten för kapitlet 

är en gemensam samforskning10 kring införandet av Tidiga insatser inom 

förskolan i Vara kommun som gjordes mellan 2014-2016.  

Vår erfarenhet är att socialpedagogisk praktik ofta innebär både intern och extern 

samverkan med andra. Det handlar om att lösa uppgifter tillsammans men ibland 

blir socialpedagogen också involverad i andras professionellas utveckling. Det kan 

innebära arbetsuppgifter som är handledande, verksamhetsutvecklande, 

arbetsledande, metodstödjande, pedagogiska, samtalsledande aktiviteter. Förutom 

att tillsammans med andra utveckla kunskap så är det också vanligt, enligt oss, att 

socialpedagogiskt arbete äger rum inom vardagliga arenor där socialpedagogen 

måste hitta ”sin plats” i relation till andra professioner. Socialpedagogiskt arbete 

inom förskolan, i den form som vi beskriver här, är en ny och ovanlig 

arbetsuppgift och passar därför bra att både resonera kring hur socialpedagogen 

tar sig in i ett nytt fält och bidrar till kollektiv utveckling. Vi anser att dessa två 

processer hänger samman och är beroende av varandra.  Vi vill därför både 

undersöka hur socialpedagogen ”makar sig plats” på en ny vardaglig arena, vilka 

frågor som socialpedagogen kan ställa sig i det kollektiva utvecklandet av 

kunskaper och exempel på arbetsformer i vilket detta kan gestaltas.  

Det är en utmaning för socialpedagogen att bli en del av den vardagliga praktiken. 

Edwards (2010) kallar detta för boundary spaces (gränsutrymmen, vår övers) där 

olika professioner inom och mellan verksamheter möts. Inom förskolan arbetar 

till exempel barnskötare, förskolepedagoger, socialpedagoger, specialpedagoger 

och förskolechef. I tvärprofessionellt arbete beskrivs ofta gränser som problem 

och hinder (Thylefors 2013) men det kan också ses som en plats där kunskap kan 

utvecklas. Edwards (2011) menar att gränser utgör platser där resurser från olika 

praktiker kan bidra till utökade tolkningar av den uppgift som ska utföras. Det 

handlar inte bara om att skapa förändring utan ibland lika centralt att låta det som 

fungerar belysas och finnas kvar.  

                                                      

10 Samforskningsprojektet mellan Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid 

Högskolan Väst och Vara kommun 2014-2016 beskrivs mer utförligt senare i texten 
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Lärande i denna text ses som det som behövs (både kunskap, färdigheter som 

redan finns och som behöver utvecklas) för att ”ta sig fram” (Mäkitalo 2012), 

hantera problem/dilemman som uppstår (Engeström 2001), arbete med det som 

engagerar och utveckla det som räknas som kunskap i en verksamhet (Edwards 

& Daniels 2012; Wenger 1998). 

Så om vi sammanfattar vårt syfte med detta kapitel handlar det om att beskriva 

och bidra till förståelsen kring en socialpedagogisk kompetens att tillsammans 

med andra professionella utveckla socialpedagogiskt arbete inom förskolan. Vi 

intresserar oss för vilka interaktioner, aktiviteter och former som utvecklas i detta 

arbete genom tre teman:  

1. Att maka sig lite plats11: Socialpedagogens rumsliga arbete och skapandet 

av en lagom nära position. 

2. Kollektivt lärande. Socialpedagogens arbete och val när det handlar om 

lärandeprocesser.   

3. Pedagogiska metoder: exempel på hur Tidiga insatser skapar rutiner och 

interaktioner 

Men innan vi resonerar vidare kring dessa teman ska vi beskriva mer vad Tidiga 

insatser är och kort redovisa forskning om förskolan som i sig är en Tidig insats. 

Vi kommer också att berätta lite mer om samforskningen och slutligen utveckla 

de teoretiska utgångspunkterna som vi börjat med redan här i inledningen. 

Tidiga Insatser – ett förskolesocialt arbete 

Kommunens verksamhet Tidiga insatser innebar att tre specialpedagoger och tre 

socialarbetare (socialpedagoger) anställdes och bildade ett socialt team. De är till 

vardags uppdelade i tre mindre team bestående av en socialpedagog och en 

specialpedagog. Dessa team ska täcka alla kommunala förskolor på orten och har 

sina rum ute på förskolorna. Det övergripande syftet, enligt kommunen, är att 

motverka exkludering av barn på kort och lång sikt. Det kunde inledningsvis 

definieras som: Ett övergripande mål är att alla elever ska avsluta grundskolan med 

godkända betyg och minskat utanförskap och stöd ska erbjudas familjer utan att det upplevs 

som ett misslyckande i föräldraskapet. Vidare att: stödja barn och deras familjer och skapa 

förutsättningar för att barn ska nå de pedagogiska målen och få ett tryggt socialt nätverk. 

Processmål för teamets arbete kunde inledningsvis beskrivas som att utveckla metoder 

                                                      

11 ”Att maka sig lite plats” avser i detta fall att göra professionellt anspråk på ett legitimt utrymme 
för utförandet av arbetsuppgifter men också som ett sätt där socialpedagogen genom relationellt 
och rumsligt arbete kan få tillgång till andras uppfattningar, kunskaper, motiv för handlingar.  
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för kartläggning, handleda personal och utveckla verktyg för särskilt stöd i förskolan12. 

Insatsen är ett resultat av att kommunens ledning gått en utbildning i Sociala 

investeringar. Argument från utbildningen var t ex att det är mer lönsamt och 

meningsfullt att satsa resurser på barn och familjer tidigt samt i miljöer där de 

flesta barn befinner sig. Så i den meningen är detta ett top-down projekt. Trots 

avsikter och mål återkom både team och förskolechefer till en upplevelse att man 

sökte sig fram efter arbetsformer, organisering och förståelse kring hur Tidiga 

insatser ska utföras. Det blev frågor som följdes och arbetades med i 

samforskningen.   

Tabellen nedan försöker fånga olika arbetssätt och aktiviteter som teamet arbetar 

med på olika nivåer. Både avsikten och arbetsformer med det sociala teamets 

arbete i förskolan har stora likheter med en tradition av skolsocialt arbete som 

redovisas i Backlund, Högdin och Spånberger Weitz (2017). Skolsocialt arbete 

innebär ett fokus på att förebygga exkludering, hantera (för)skolan som 

psykologisk, social och pedagogisk miljö för barnen och att hantera, upptäcka och 

arbeta med utsatta situationer i relation till barnens familjesituation. Vi tror att 

den studerande verksamhetens arbete väl knyter an till vad socialt och 

socialpedagogiskt arbete inom skola innebär och vilka nivåer detta bedrivs inom13. 

Detta kapitel fokuserar främst på det sociala teamets14 arbete tillsammans andra 

pedagoger inom förskolan, det som benämns team-pedagoger15 nedan.  

Team–
barn/barngrupper 

Kartläggning, observation, tester, bildstöd, 
tecken som stöd, språkgrupper 

Team–föräldrar Bildstöd i hemmet, familjebehandling/ 
rådgivning, samordning genom samverkan 
med andra aktörer som BVC, habilitering, 
socialtjänst, information om stöd och 
”samhällsorientering”, oros-samtal, 
förklara/fylla i blanketter, konfliktlösning, 
utvecklingssamtal, utreda utökad tid. 

                                                      

12  Detta är beskrivningar (kursiv text) som finns i policydokument, t ex ansökan till 
kommunledingen om medel till projektet.  
13 Det som är ovanligt med projektet i Vara, enligt vår uppfattning, är att att det sker just i 
förskolan och att det sociala teamets placering och närhet till den dagliga verksamheten. 
14 

Vi kommer i föreliggande text växla mellan att använda benämningen sociala teamet/teamet 

och socialpedagog/ socialpedagoger men oavsett benämning är det socialpedagogers praktik inom 
ett socialt team vi åsyftar. 
15 Vi använder begreppet pedagoger när vi talar om förskolans personal även om denna inte bara 
är förskolepedagoger utan även barnskötare och i vissa fall vikarier, kökspersonal, vaktmästare 
som är mer perifera i denna text.  
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Team–pedagoger Reflektionssamtal, handledning, 
undervisning, sammanställa material kring 
stöd/kommunikation/språk, arbeta fram och 
införa verktyg för att synliggöra barn i risk, 
filmobservation, arbeta ihop personalgrupp, 
observationer, dokumentation, 
kompetensutveckling 

Team–chef Samverkan tillsammans med pedagoger 
och/eller föräldrar. Bollplank 

Team–andra aktörer Samordna insatser med andra instanser som 
logoped/BVC/psykolog/socialtjänst, arbeta 
med överflyttning till skola/elevhälsa/ elev-
coach och till annan kommun och förskola. 

 

Tabell 1. Arbete på flera nivåer 

Forskning om tidiga insatser i förskolan 

Förskolan har en lång tradition som aktör i barns (och familjers vardag). Redan 

på 1800-talet framställdes den som en social nödvändighet för barn till fattiga 

förvärvsarbetande mödrar (Folke-Fichtelius 2008). Förskolan var under många år 

knuten till socialtjänsten men har sedan succesivt blivit en del av 

utbildningspolitiken och har sedan 2010 ett eget kapitel i Skollagen (2010:200). 

Förskolan hör till vad som brukar kallas för en gemensam nordisk modell: 

EDUCARE som indikerar just denna kombination av omsorg och lärande 

(Tallberg Broman et al. 2015, s 20). I framför allt internationella studier 

konstateras att bra förskola leder till bättre skolresultat och minskat utanförskap 

(Tallberg Broman et al. (2015). Longitudinella studier visar på ett positivt 

samband mellan deltagande i förskola och bättre skolgång (Hamre & Pianta 2001), 

generella socioemotionella och lärandefaktorer (Jenssen m fl 2009), barns 

kognitiva utveckling (Burger 2009). Även Hirokazu m fl (2013) konstaterar 

förskolans positiva effekter för lärande och utveckling och menar, liksom Persson 

(2012), att den viktigaste aspekten är kvalitén på relationen och interaktionen 

mellan personal och barn. Denna interaktion ska präglas av stöd och stimulans. 

Det verkar således finnas ett brett stöd för att förskolan i sig kan bidra till Tidiga 

insatser just genom att ha hög kvalité. Persson (2012) delar in kvalitén i relationella 

aspekter, fokus på lärande och att personalen kan leda den dagliga verksamheten. 

Men det är självklart så att inte alla förskolor, över tid, kan klara detta. Pramling, 

Samuelsson och Johansson (2009) fann exempelvis betydande skillnader i kvalitet 
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mellan förskolorna i en större svensk stad. De konstaterade att dessa skillnader 

inte bara kunde härledas till olika förutsättningar och strukturella villkor, istället 

är det kvalitetsskillnader i de interaktiva processerna mellan personal och barn 

som har betydelse. Socialpedagogiskt arbete i förskolan borde, efter denna korta 

genomgång, ställa frågor kring hur man bidrar till att bibehålla och i vissa fall 

utveckla en förskola med god kvalité som en grundläggande uppgift.  

Samforskningsprojektet 

Grunden för detta kapitel är det samforskningsprojekt som Vara kommun och 

Högskolan Väst (Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön) gjorde 

tillsammans 2014-2016) som har dokumenterats i Nilsson och Wiedel (2016), i en 

Masteruppsats i Socialt arbete (Wiedel 2017)  

Förutom att samforskningen (2014-2016) följde det sociala teamet så gjordes 

fokusgruppsintervjuer med pedagoger vid två tillfällen samt en enkät med alla 

pedagoger inom förskolan. Resultatet visade att personalen upplever att de har 

kompetens att arbeta med frågor som rör tidiga insatser kring barn men att det 

sociala teamet, bland annat genom sin stora närvaro i den dagliga verksamheten, 

bidragit till inspiration, reflektion, synliggörande och utvecklande av kompetens 

hos personalen (Nilsson & Wiedel 2016). Det sociala teamet följdes genom ett 

antal samforskningsträffar där arbetet med Tidiga insatser gemensamt 

diskuterades.  

Teoretisk inramning av en socialpedagogisk kompetens 

Lärande och kunskap förstås i detta kapitel som något som används och utvecklas 

i relation till det som ska göras i verksamheten. Kunskaper om barn, familjer, 

utveckling, pedagogiska processer, osv kan inte stå för sig själva. De omsätts i 

konkreta vardagliga handlingar (en praktik) tillsammans med andra och utvecklar 

arbetssätt, rutiner och procedurer. Edwards (2005) menar att deltagare påverkas 

av den kollektiva förståelsen som finns inbäddad i den sociala världen vi deltar i. 

Det innebär till exempel att försök till införande av nya arbetssätt måste relatera 

till den förståelse och förutsättningar som redan finns.  Genom Lave och Wenger 

(1991) förstår vi förskolan som ett sammanhang där kompetens ses och värderas 

i relation till den uppgiften som ska utföras och de andra aktörerna som finns där. 

Det kan knytas till en central tanke inom socialpedagogiken; hur människor skapar 

mening i sina liv inom ramen för givna kontextuella förutsättningar (Molin, 

Gustavsson & Hermansson 2008). Det kan innebära att det finns motstridiga 

uppfattningar i ett sammanhang kring vad ett inkluderande arbete innebär, vem 

som ska utföra det, vilken expertis som efterfrågas, hur det ska organiseras, etc. 

Med vår syn på kunskap och lärande kan begreppet kompetens inrymma specifika 
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professionella kunskaper, värden, färdigheter och förmågor att omsätta, anpassa 

och utveckla i ett givet sammanhang.  

Edwards (2005) beskriver en ”mellannivå”; "Put simply, minds are shaped by the ways 

of thinking and concepts in use that are available in particular social worlds and ways of thinking 

are externalized and revealed in actions" (s 171), och lyfter fram sammanhangets 

betydelse för att se, förstå och handla. Förskolans kollektiva kultur och kunskap 

påverkar de som deltar i den. Kunskap ses på detta sätt ”flyta” i den praktik där 

den används. Den omsätts i praktiska metoder, dokument, modeller, speciella sätt 

att prata, till exempel om utsatta barn. Men att just en ”användbar” kunskap finns 

i närheten av det barn som behöver det är en utmaning för varje institutionellt 

sammanhang. Edwards (2010) pekar på detta i sin forskning om tvärprofessionellt 

arbete kring utsatta barn och menar att genom att arbeta tillsammans på ett sätt 

där också kunskap utvecklas kan kunskap flöda friare mellan olika aktörer i det 

system som barnet (och dess familj) finns inom. Hon kallar det för utvecklandet 

av gemensam kunskap och pekar på ett antal förutsättningar som ökar möjligheterna. 

Det kan till exempel handla om att fokusera på barnets hela sammanhang, att 

tydliggöra syftet med det tvärprofessionella arbetet, att förstå både egna och 

andras professionella värden, kunskaper och förutsättningar, att utveckla former 

för delandet av kunskaper och att lära sig av de erfarenheter som görs (s 35).  

Den gemensamma kunskapen skapas genom att faktiskt använda de erfarenheter, 

kunskaper och kompetenser som alla som deltar i ett barns (eller barngrupp, 

familj, ect) sammanhang har. Syftet med den gemensamma kunskapen som vi 

förstår det är att den kan bidra till att alla som möter barn i dess sammanhang kan 

få ta del av andras kompetens.  Men också en ökad förmåga se och förstå att 

barnet behöver stöd på något sätt. Både flödet och variationen av information 

kan bli kunskap kring vad man kan göra för att förbättra för barnet. Edwards 

menar att i skapandet av gemensam kunskap finns speciella förutsättningar, som 

vi redovisat ovan, och det finns också delar av det som kan knytas till speciell 

kompetens som vi menar är socialpedagogisk. Det handlar om att arbeta för att 

skapa, upprätthålla och utveckla dessa kunskapssystem som här beskrivs som 

tvärprofessionellt lärande. Edwards begrepp relational agency innebär att skapa 

förutsättningar för att tillsammans med andra utveckla kunskap om de uppgifter 

man har. Det görs i två steg: (1) Att arbeta med andra så att syftet med arbetet (till 

exempel att se, förstå och hjälpa ett barn) utvecklas genom att förstå de andras 

motiv och resurser som kan vara användbara i arbetet. (2) att lägga till ens egen 

förståelse av situationen (min kompetens) och låta andra få tal del av den. Denna 

process vars syfte är att skapa en gemensam kunskap handlar inte om att kunna 

utföra samma arbetsuppgifter/kunna samma saker utan hur de olika 

kompetenserna, positionerna, erfarenheterna tillsammans kan bidra till 

utvecklingen av den kunskap som behövs för att kunna förändra situationen. En 
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utökad relationell agency (en ökad förmåga för de som deltar att se, förstå och 

handla) har skapats genom ett relationellt arbete med fokus på lärande. Relationell 

agency ska här förstås inte bara som en individuell upplevelse/förmåga utan att 

den kollektiva kunskapen och förmågan att handla har förändrats.  

Praktiken har i detta fall funnits bra mycket längre än när det sociala teamet 

anställdes och det finns därmed en historisk, social och kulturell förståelse för vad 

förskolans uppgift är. Eftersom det är nya professioner som anställs och arbetar 

inom förskolan kan ju frågor ställas kring hur en gemensam ”community of 

practice” (Lave & Wenger 1991) ska utvecklas som ska hantera uppgiften Tidiga 

insatser. Utvecklandet av relational agency kan vara en väg där socialpedagogiska 

kunskaper inte bara knyts till person utan flödar i systemet som en del av en 

förändrad community of practice. Ny mening kan utvecklas kring vad som, i den 

gemensamma praktiken, ska ses som inkluderande arbete kring barn och familjer.  

Ett socialpedagogiskt arbete som handlar om att delta i en institutions 

(sammanhangs) lärande – ”vad som måste göras” – kan inte förstås utan att sätta 

ljuset både på sammanhanget, vilken uppgift som ska utförs och de interaktioner 

som uppstår. Både problem som måste behandlas som de lösningar som prövas 

har sin bas i en konkret vardag som innehåller relationer, aktiviteter, dokument, 

rutiner, förutsägbara och oförutsägbara händelser, nya barn och ny personal, osv. 

Kort sagt en massa aktiviteter som är djupt knutna till en förskolevardag och som 

vävs ihop och tillsammans ska skapa Tidiga insatser.      

Att maka sig plats som ett socialt team i förskolan/att hitta 
den lagom nära positionen   

Varje arbetsplats med olika professioner har utmaningar som handlar om att både 

arbeta tillsammans och samtidigt urskilja och behålla de kunskaper och handlingar 

som utmärker gruppens yrkesmässiga identitet. I samforskningsprojektet fördes 

diskussionen framför allt initialt och förståelser som att ”hitta den lagom nära 

positionen” för det sociala teamets olika deltagare diskuterades flitigt. Teamets 

relation till den övriga personalen diskuterades men även likheter och olikheter 

mellan socialpedagogerna och specialpedagogerna lyftes fram.   

Vi ska här diskutera hur processen ”att hitta och behålla den lagom nära 

positionen” kan ges betydelse både som förberedelse för gemensamma 

kunskapsprocesser och som validering av ett arbete som redan iscensatts. 

Förskolans övriga personal upplevde att teamet till stor del fanns med i förskolans 

vardag samtidigt som ett visst avstånd fanns. Det uppfattades av båda parter som 

viktigt för att teamet både skulle kunna ”veta hur personalen hade det” men att 

de också ”kommer med andra ögon” och skapa utveckling och stöd (Nilsson & 
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Wiedel 2016). Att hitta och vara kvar i den lagom nära positionen kan förstås vara 

kopplat till utvecklande av kunskap för teamet. 

Vi ska nedan följa teamens eget meningsskapande kring vad arbetet i förskolans 

vardag innebar, vilka strategier och förståelser de skapade kring detta. Det var ett 

tema i samforskningen och i Wiedel (2017) beskrivs denna process mer i detalj.  

Teamen själva brottades med och hamnade initialt i situationer där de avlastade 

förskolans pedagoger. De fick erbjudande som till exempel att ”ta ett bord” (d.v.s. 

hjälpa till vid matsituationen), byta blöjor, trösta barn, leda samlingar. För att 

exemplifiera vad ett vardagligt deltagande kunde innebära i relation till andra 

aktörer och barnen beskriver två deltagare i teamet det så här:   

(Spc T316)”Är du fröken? Vem är du? Vad ska du göra här i dag? Varför 

är du med ute? När ska jag få följa med dig in i det där rummet? Du har 

samling med x, y och z – varför då? Hur många nya fröknar ska det vara här 

egentligen? Jag har saknat dig? Jag är kär i dig!” (ur inskickad reflektion kring 

arbetet) 

En deltagare har även försökt fånga något av de mindre barnens agerande:  

(Sp T3)”… små barn som vänder sig till oss ber om att få sin blöja bytt, 

kramar … sätter sig i våra knän … en distanslöshet när barn tar kontakt, 

söker på ett sätt som är mer naturligt till en trygg vuxen … de tar inte till sig 

tillsägelser om vi inte har relationen … och markerar tydligt att vi inte är 

tillräcklig kända …” (ur inskickad reflektion kring arbetet) 

Situationerna ovan skapar omedelbara valsituationer för teamet och ställer frågor 

kring arbetsuppgifter i fokus. Teamet fick genom sin vardagliga närvaro insyn i 

hur olika arbetslags vardag, de blev uppsökta av personal som ville diskutera 

enskilda barn men även missnöje med arbetssituationen, meningsskiljaktigheter i 

personalgrupper, roliga händelser, pedagogiska idéer, osv. Teamet skämtade om 

att de såg sig som ”klagomuren” och eftersom deras rum låg på vägen som 

personalen slängde sopor stannade ofta personalen till där och kunde ”spy ur sig 

lite”. I sina funderingar kom teamet fram till att vardagliga händelser och 

information kunde vara viktig för att förstå vilka interventioner som teamet kunde 

göra och skapa en ytterligare förståelse hur specifika avdelningar fungerade. 

Teamet fick tillgång till vad som engagerade den övriga personalen och genom 

det vad som var centralt för dem, vad de försökte hantera och ta sig fram i. 

Tillgången till det som engagerar är centralt för Edwards (2005) liksom frågan 

                                                      

16 Spc innebär specialpedagogen i T3 dvs. ett av det sociala teamet. Sp innebär 

Socialpedagogen 
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kring den andres motiv för sina val. Hon menar (2011) att förståelsen av syftet 

med ”den andres” arbete, vilka centrala värden och kategorier den har, och hur 

detta omsätts i vardagligt språk, kan underlätta för deltagarna att skapa gemensam 

kunskap. 

Teamets medverkan, men också tilltagande meningsskapande kring deltagande i 

den vardagliga praktiken bidrog till insyn i vad Edwards poängterar ovan, 

förskolans vardagliga prat om dilemman, önskningar, situation, osv. Det kan 

skapa förutsättningar för att på ett mer sammansatt sätt ”gå i den andres skor” ett 

tag. En upplevelse hos både teamet och delar av personalen var att det utvecklades 

en vidgad förståelse för hur man har det och hur man ser på sitt uppdrag. Vi tror 

inte att tillgången till den andres motiv på det sätt som Edwards skriver fram det 

bara ”händer” utan kan ses som kompetens. Ett första steg är att se den vardagliga 

praktiken som en källa till kunskap. Det innebär att på ett uppmärksamt sätt delta 

i motsägelser, vardagliga transportsträckor, skvaller, anekdoter, berättelser, osv 

som en vardag innebär. Men givetvis också att betrakta samspel mellan barn, 

pedagoger i vardagliga miljöer.  

Att delta, ibland utan ett tydligt uttalat arbetssätt/syfte, i vardagliga sammanhang 

innebär också svårigheter som teamets erfarenheter visar. Både Moran et al (2007) 

och Thylefors (2013) menar att gränser kan vara svåra platser att vistas på. Den 

professionella identiteten kan utmanas. Att arbeta som socialpedagog i förskolan 

och försöka vara i den lagom nära positionen skapar både förutsättningar för 

kunskapsprocesser och utmanar de professionella gränserna.  

En annan dimension av den vardagliga närvaron handlar om hur socialpedagogen 

rör sig rumsligt kopplat till läroprocesser. En färdighet är att röra sig i rummet 

som ett sätt att mediera närvaro 

(sp T3)”… man får lära sig det efterhand att det är bättre att gå igenom 

avdelningen...bara passera så har man ändå blivit sedd även om man inte säger 

någonting så kan det bli något även om jag tänkt att jag ska vara på en annan 

avdelning under fyra timmar så kan jag gå till den andra både dit och tillbaka 

om inte det stör.” 

En socialpedagog som går på ett lagom avstånd kan vara det där knutna snöret på 

fingret som ska påminna pedagoger om att arbeta på ett speciellt sätt… en 

inbjudan till samtal, en möjlighet och en som ser… Socialpedagogen i sig kan 

påverka andras tankar, synsätt och handlingar genom att till exempel påminna 

dem om att teamet finns, att de ska fortsätta med arbetet kring ett speciellt barn, 

osv. 
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Teoretiskt kan praktikbegreppet ge en förståelse för att utvecklandet av arbetssätt 

måste hantera rumsliga, tidsmässiga, materiella dimensioner men också hur 

människor rör sig och använder sina kroppar i rummet (Hopwood 2014). 

Socialpedagogen använder rörelsen och interaktionen i rummet på flera sätt. Som 

i exemplet ovan, genom att synas och genom att påminna pedagoger om att de 

finns. Men också för att skapa direkta egna erfarenheter av att delta i avdelningens 

vardag. Edwards (2010) kallar detta för gardening work (liknelsen med hur en 

trädgårdsmästare arbetar) och innehåller ett medvetet sätt att hantera 

närhet/avstånd till andra aktörer, skapa trygghet, antagligen använda de ämnen 

och aktiviteter som engagerar deltagarna i situationen för att skapa kontakt, osv.  

Den strategi som det sociala teamet i Vara använt för att maka sig lite plats handlar 

till stor del om att acceptera och inordna sig i den redan existerande sociala 

ordningen. Även initiala tankar om att schemalägga handledning, vissa 

pedagogiska hjälpmedel, införandet av vissa dokument, och moment fick prövas 

genom den ordinarie ordningen innan de hittade sina former. Så att uppmärksamt 

förstå vilka utgångspunkter ”den andre” har men också att förstå hur 

verksamheten organiserar sin vardag blir utgångspunkter för att veta hur teamet 

ska gå till väga.  

Kollektivt lärande  

I detta avsnitt tar vi diskussionen vidare från socialpedagogiskt arbete med att ta 

sig in i ett sammanhang till att börja påverka det.  Som vi redovisade ovan var 

syftet för teamet att till exempel utveckla metoder och handleda personal. Teamet 

ska bidra till att påverka den dagliga praktiken vilket är både deras egen förståelse 

och deras officiella uppdrag. Vi vill i detta stycke resonera kring val som 

socialpedagogen, som arbetar tillsammans med pedagoger, kan behöva göra. Ett 

val handlar om att tillföra situationen kunskap eller använda de erfarenheter/kunskaper 

som redan finns. Ett annat val handlar om vilka som blir involverade i lärandet. Ett sätt 

att problematisera kollektivt lärande är att ställa sig frågan: Ska socialpedagogisk 

kunskap knytas till person (socialpedagogen) eller ska det bli en del av ett 

sammanhang och vad skapar det för skillnader i arbetssätt och organisering av 

kollektivt lärande på en arbetsplats.  

Att kunna påverka dessa val menar vi är en socialpedagogisk kompetens som kan 

bidra till kollektiva läroprocesser och förändringar på både individ och gruppnivå 

(systemnivå). Men innan vi resonerar vidare kring dessa val ska vi ge en kort 

inblick i vad socialpedagogen kan ha för position i ett tvärprofessionellt arbete i 

förskolans vardag. Syftet är att belysa de frågor kring lärandeprocesser som vi 

menar finns närvarande i socialpedagogiskt arbete   
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(Sp T3)”Frågor kan uppstå i ett arbetslag. Ofta hamnar frågor av känsligare 

karaktär hos socialpedagog. Det kan handla om funderingar kring bristande 

föräldraskap, hygien eller hur man ska förhålla sig till olika frågor som man 

som pedagog ställs inför. Frågor där pedagogen kan känna att man inte räcker 

till eller där man har ett behov av att lyfta/får bekräftelse/råd om hur man 

kan gå vidare tillsammans eller ensam. Socialpedagog kan fungera både som 

stöd i samtal med familj, men även som stöd till pedagog som väljer att ha 

samtal själv. Det är inte alltid givet att socialpedagog står på en eller annan 

sida, men kan i sin roll vara en ”neutral” samtalsledare med mål och syfte att 

nå en lösning”. 

Här uppstår en rad frågor av närmast av didaktiskt art. Vad är det som ska läras? 

Hur ska det ske? Vilka ska vara involverade? Var ska det ske? När ska det ske? 

Vilka olika positioner finns att tillgå för pedagoger, för det sociala teamet, för 

föräldrar och för barn? Vilka är givna och vilka är förhandlingsbara? Poängen är 

inte att lösa det här men att belysa att det behövs en kompetens att hantera dessa 

processer i en vardaglig praktik.  

De som är del av samtalet ovan måste komma fram till vad som ska ske. En 

socialpedagogisk kompetens (om den inte redan finns som resurs i det 

sammanhanget som ska hantera den aktuella frågan) är att bidra till hur man ska 

komma fram till vad som ska ske. Det är en kompetens på processnivå där inte bara 

de enskilda individerna är i fokus utan en praktik. Den lagom nära positionen och 

en socialpedagogisk kunskap att arbeta med kollektiva lärandeprocesser kan ge 

förutsättningar för detta. Ett val i denna kunskap om kollektiva lärandeprocesser 

är ett val att arbeta med erfarenhetsbaserat lärande eller att tillföra kunskap 

”utifrån” som vi talar om i nästa stycke.  

Tillföra kunskap eller skapa utifrån erfarenheter som redan 
finns 

Virkkunen (2006) lyfter fram två aspekter av lärande. Det kan ske med nya 

koncept (som till exempel förklaringsmodeller, metoder, osv) som kommer 

”utifrån” och tillförs situationen/sammanhanget eller att det sker med den 

kunskap/erfarenhet (koncept) som redan finns i sammanhanget. I den första 

processen skulle de nya koncepten kunna tillföras situationen av det sociala 

teamet som genom sin expertis och position utanför kan ge bidrag till förståelsen, 

tips på tillvägagångssätt och konkreta råd som sedan leder till en lösning av 

problemet. Det är en ganska vanlig tanke och handlingsgång att ta till externa 

”experter” som tar sig an problemet. I förskolan finns det en rad externa aktörer 

som BUP, Socialtjänsten, externa elevvårdsteam, Habilitering, osv som kan ha 

denna roll. I det andra synsättet så förutsätts att kunskapen redan finns inom 

sammanhanget men måste få hjälp att komma till användning genom 
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handledande, pedagogiska processer. Lärande i arbetet genom reflektion om 

praktiken lyfts fram av flera författare (Ellström 2011; Schön 1984) som ett sätt 

att skapa utveckling, arbeta fram problem och ökad medvetenhet om egen 

kunskapsbas. Bygdeson-Larsson (2011) menar att genom att personal får 

utrymme att reflektera och lyfta fram erfarenheter och sin tysta kunskap skapas 

det resurser för att hantera svåra situationer på förskolan. Teamens synsätt speglar 

det som Bygdeson-Larsson förespråkar: 

”En viktig slutsats blir att skeenden på förskolans arena, behöver förstås inifrån 

samspelet mellan barnens och förskolepersonalens föreställningsvärldar. Det 

innebär att det inte är en speciellt framkomlig väg att bara observera yttre 

beteenden för att undersöka vad som pågår i en förskoleavdelning. Det blir viktigt 

att ta utgångspunkten i förskolepersonalens tankar och egna iakttagelser. 

Personalen i förskolan har många gånger en lång erfarenhet och deras tysta 

kunskap är en rik källa och utgångspunkt för reflekterande samtal” (Ibid. s 189). 

Det är sannolikt så att dessa två kunskapsprocesser (att tillföra kunskap eller att 

arbeta erfarenhetsbaserat) går in i varandra men det ställer ändå vissa frågor som 

både socialpedagogen och verksamheten står inför. Det uppstår ett val mellan att 

använda kunskap som redan finns eller att tillföra ny. Valet uppstår för parter i 

vardagen genom de dilemman/problem och frågor som ska hanteras. Vilken sorts 

expertis ska det sociala teamet använda i dessa processer; sin kunskap om barns 

utveckling/metoder eller sin kunskap om att genom att iscensätta reflektion få 

igång kunskapsprocesser hos personal. Det är val, genom att teamet delar en 

yrkesmässig vardag med den övriga personalen, som ofta måste göras i stunden.  

Att arbeta med att utveckla en kollektiv kunskap och 
utvecklande av professionell agency 

En aspekt av valet att arbeta med erfarenhetsbaserat eller att tillföra kunskap 

handlar om den övriga personalens utvecklade av kunskaper som kan knytas till 

tidiga insatser för barn. Payler & Georgeson (2013) menar att förskolans personal 

(i engelsk kontext) historiskt sett har en svag känsla av professionell agency, till 

exempel tilltro till kunskap och handlingsförmåga, när det handlar om barn med 

särskilda behov. När det gäller förskolepersonalen i samforskningen stämmer inte 

det utan de upplevde att de hade kompetens att arbete med dessa frågor även om 

de också upplevde att teamen bidrog till nya erfarenheter, metoder och insikter 

(Nilsson & Wiedel 2016). Men vi använder ändå Payler och Georgesons resultat 

för att illustrera vad olika läroprocesser kan påverka. De menar att det är vanligt 

att externa experter kommer in ”tar över” definitioner och arbete med barnet, 

ibland i externa aktiviteter utanför förskolan. Författarna undersöker dock 

alternativa arbetssätt där personalen från förskolan är med i arbetet och experter 

kommer till förskolan och arbetar med barnen i den vardagliga miljön. De ser att 



 

 

79 

förskolans personal får en förhöjd upplevelse av agency (att förstå och tolka 

barnet, att ha fler sätt att agera kring situationen, osv) och att kunskap från både 

personal och experter friare ”flödar” mellan grupperna och stärker ett gemensamt 

professionellt språk som kan gynna inkluderande aspekter kring dessa barn. De 

ser dessa effekter mer som ett resultat av delat arbete snarare än individuella 

kunskaper. Bleach (2014) menar också att personal kan utveckla professionella 

sidor i förskolearbetet. Men de utvecklade inte bara kunskap kring sin egen roll 

utan också ett gemensamt professionellt språk där de själva och tillsammans med 

andra kunde diskutera barns lärande och utveckling. 

Genom teamets deltagande i förskolans vardag finns det möjlighet att 

uppmärksamma både hur arbetet med enskilda barn och generella 

utvecklingsarbeten utvecklas i vardagen. Vid flera tillfällen uppmärksammar 

teamet att olika förskolor, avdelningar eller enskilda pedagoger inte ”accepterar” 

de synsätt, arbetsformer, organisering som ska tillföras. Det kan handla om att 

införa handledning, nya sätt att dokumentera, synsätt på arbetet med utsatta barn, 

osv. Genom sitt deltagande i vardagen förstod teamet att detta ”nya” eller 

”nygamla” inte hade arbetats in i som en del i avdelningars vardag och att något 

annat behövdes göras. Virkkunen (2006) menar, som vi också talat om ovan, att 

man måste förstå samspelet mellan dessa utifrån kommande koncept och den 

vardagliga lokala kunskapen. Han menar att begrepp/modeller från “utsidan” kan 

organisera lokalt använd förståelse och att de lokalt använda begreppen kan berika 

de utifrån kommande modellerna. Även om det finns en tilltro till att färdiga 

koncept ska/kan införas så måste deltagarna anpassa dem till den lokala praktiken. 

Det finns ett samspel mellan formella, explicita former för innovationer och 

organisationens informella, implicita processer där personalen tolkar och försöker 

anpassa det ”nya” till de förutsättningar man har och den konkreta förståelsen 

som finns kring de frågor som ”engagerar” i vardagen (Ellström 2010). Vi menar 

att socialpedagogisk kompetens inte bara innefattar vad som ska utvecklas utan 

också hur det i handling kan ske. 

Det krävs ofta engagemang för att skapa utveckling i en verksamhet. Erfarenheter 

från samforskningen är att om förändringen handlar om att lösa faktiska problem, 

att den är meningsfull i relation till det man själv är engagerad i, att den är 

framtidsorienterad och att deltagarna känner sig engagerade är några faktorer som 

kan skapa kraft för att förändra. Sannino, Engeström och Lemon (2016) menar 

att det ingår i transformativ agency och är en kvalité av utveckling. Transformative 

agency innebär att deltagarna använder och skapar resurser som krävs för att 

förändra arbetet.  
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Pedagogiska modeller 

Denna del beskriver modeller som används vid en del förskolor i Vara kommun 

idag. De ingår inte i samforskningen utan beskriver initiala tankegångar omsatta i 

rutiner och dokumenterade modeller. Vi ska resonera kring dem utifrån att vi ser 

att de innehåller aspekter av kollektivt lärande. Modeller av de slag som vi kommer 

presentera kan ha flera olika betydelser. De kan ses som sätt att styra personalen 

att rikta uppmärksamheten åt ett visst håll samt göra vissa handlingar, kanske på 

ett sätt där barn får likvärdig behandling. Modeller som arbetas fram i en 

verksamhet kan också ses innehålla kunskap som på detta sätt sprids till fler. Det 

sociala teamet har tillsammans med den övriga personalen varit delaktigt i 

utarbetandet av de två modeller (Barnhälsoteam (BHT) och Nulägesbeskrivning) 

vi lyfter fram nedan. Läsaren ser modellerna som bilagor (1) i slutet av kapitlet. 

Det är framför allt två aspekter som vi anser vara delar av en socialpedagogisk 

kompetens som vi redan berört ovan. Den ena rör läroprocesser som kopplas 

samman med dialog, gemensam reflektion som vi tidigare kopplar till kollektiva 

läroprocesser och förskolan som ett kunskapssystem runt barn. Den andra 

aspekten handlar om att i rutiner, dokument och andra formaliserade 

explicitgjorda aktiviteter inte bara fokusera på barnet utan på hela praktiken.  

BHT (Barnhälsoteam) är en rutin (arbetsgång) som används när det uppstår 

bekymmer/funderingar kring ett barn/barngrupp. Frågor kan väckas så väl av 

avdelningspersonal som föräldrar. Utifrån uppkomna tankar skriver arbetslaget 

en så kallad ansökan till BHT (Barnhälsoteam). I ansökan uppmuntras att 

gemensamt reflektera och beskriva situationen och vilka aktiviteter/handlingar/ 

insatser som redan pågår i verksamheten för att tillgodose barn/barngruppens 

behov. Arbetslaget sammanställer sina reflektioner och resonerar kring behov av 

ytterligare stöd som de sedan tar med till det så kallade BHT-mötet. BHT är ett 

återkommande forum/möte där ansvarspedagog, förskolechef och det sociala 

teamet träffas utifrån en tydlig dagordning (se bilaga 1). Mötet syftar till att 

formulera, följa upp och vid behov avsluta pågående insatser, men även att 

tydliggöra ansvarsfördelning mellan berörda parter (arbetslag, ansvarspedagog, 

socialpedagog, specialpedagog, etc). Samtliga ärenden som lyfts inom ramen av 

BHT följs av handledning till arbetslaget av Sociala teamet. Man kan tänka att 

BHT tjänar ett kvalitetssäkrande syfte i sin form av avstämning, medan det vid/i 

handledning skapas ett forum för dialog och lärande utifrån barnets/avdelningens 

behov vilket löpande följs upp i BHT-mötet. 

Med utgångspunkt i de beslut som fattas i BHT-mötet fortlöper samverkan 

mellan arbetslag, Sociala teamet och hemmet, i former av observationer, 

handledning, upprättande av handlingsplaner och återkopplande samtal med 

vårdnadshavare, tills dess att berörda upplever att behov inte längre kvarstår. 



 

 

81 

Innan vi resonerar vidare om denna modell ska vi kort beskriva ytterligare ett 

arbetssätt. 

Den andra modellen heter Nulägesbeskrivning, genom vilken varje enskild 

individ uppmärksammas i syfte att skapa en överblick och kunskap om helheten 

och verksamheten. Till hjälp används SPSM:s material kring ”Tillgänglig lärmiljö”. 

Alla barn behöver stöd i sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa 

perioder, eller under hela förskoletiden. Behovet av särskilt stöd är relaterat 

till vad som händer i mötet mellan barnet och de människor och den miljö 

som finns, samt de aktiviteter som sker i förskolan” (Allmänna råd med 

kommentarer för förskolan, Skolverket 2013, s 30-31). 

Alla barn är unika – men lika när det gäller rätten till likvärdiga möjligheter till 

lärande och kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar 

/…/verksamhetens och pedagogens utgångsläge ska vara att göra generella 

anpassningar i hela lärmiljön utifrån alla elevers/barns behov och samtidigt se 

över vilka individuella lösningar som behöver tas fram (Värderingsverktyg för 

tillgänglig utbildning (Specialpedagogiska skolmyndigheten – handledning 

2016, s 17). 

Vid varje terminsstart möts arbetslaget tillsammans med förskolechef och Sociala 

teamet. Med stöd av en blankett diskuterar och dokumenterar arbetslaget på de 

olika avdelningarna alla barnen och kartlägger barngruppens behov genom att 

placera in dem i tre fält. När behoven synliggjorts kan de anpassningar som 

barngruppen kräver för att göra lärmiljön tillgänglig komma till stånd. Ett fält 

(grönt) där bedömningen är att lärmiljön är tillgänglig - arbetslaget kan arbeta 

vidare, ett gult fält där arbetslaget behöver anpassa/förändra i lärmiljön på grupp- 

och organisationsnivå för att möta barnets situation. I det tredje (röda) fältet 

placeras barn i behov av särskilt stöd, där anpassningar/förändringar är mer 

omfattande och på individuell nivå. Både de anpassningar som planeras och redan 

befintliga (utifrån fysisk, pedagogisk och social miljö) dokumenteras. Arbetslaget 

träffar sedan det sociala teamet och reflekterar kring effekterna av de förändringar 

som genomförts i miljön utifrån kartläggningen av barngruppens behov. 

Nulägesbeskrivning sker regelbundet och återkommande med tillhörande 

uppföljning en gång per termin. 

Att erfarenheter och tankar som utvecklas för att hantera utmaningar i arbetet 

ibland formaliseras och standardiseras för att både bära kunskapen vidare men att 

också styra/påverka personal är inget nytt (Ellström 2010). Frågan vi ställer oss 

är hur dessa två arbetsmodeller kan förstås i ljuset av de lärprocesser vi beskrivit 

i de andra två teman (ett rumsligt arbete och att medverka till kollektiv kunskap). 

Modellerna skapar både interaktion och styr uppmärksamheten. Både BHT 
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modellen (som används när det löpnade uppstår problem kring barn) och 

Nulägesbeskrivningen (som är ett mer systematiskt arbete) har inbyggda 

”mötesplatser” för pedagoger på avdelningen som uppmanas dela erfarenheter 

och kunskaper. Dessa inbyggda mötesplatser för dialog och reflektion kan bidra 

till det som Nummijoki och Engeström (2010) kallar för reconceptualizing, det vill 

säga att åter beskriva sin verksamhet (som en lärmiljö) i relation till det mål den 

har (att alla barn ska utvecklas). I dialogen ingår det att öppna upp för och 

reflektera kring systemiska motsägelser och konflikter (Mayer och Lees 2013). 

Klassiska motsättningar i förskolan (som i de flesta verksamheter) handlar om 

resursanvändning, arbetsdelning (vem ska göra vad), synsätt, metoder (arbeta med 

det individuella barnet eller med gruppen). Poängen är att motsättningar delas 

mellan de som arbetar i verksamheten i relation till det mål den har. Edwards 

(2010) är mån om att deltagare som har ett gemensamt syfte kan ta tillvara de 

olikheter de har i form av kunskaper/perspektiv/ positioner. Det är i olikheterna 

som ny kunskap kan skapas. Modellerna försöker styra uppmärksamheten både 

till barnets situation men också till den miljö som barnet finns i. Miljön ses också 

som en lärmiljö med förmåga att förändras och anpassa sig till situation och barn.   

Vi menar att dessa två modeller inte bara är skapade för att se och förändra 

situationen för barn utan också i sig ger möjlighet för att både se förskolan som 

en helhet, att använda de olika positionerna olika aktörer har i rummet, att skapa 

dialog och reflektion kring uppgiften som ska göras och att dessa processer kan 

bidra till ett ökat kollektivt lärande. Det handlar både om att använda de befintliga 

resurserna väl som att öva upp den kollektiva kapaciteten att se barn i relation till 

det sammanhang det befinner sig i. 

Diskussion 

Vi har i detta kapitel beskrivit vad en socialpedagogisk kompetens kan innehålla 

för att tillsammans med andra professionella utveckla socialpedagogiskt arbete 

inom förskolan. Den kompetens som framträdde i studien kan användas i andra 

institutionella sammanhang där socialpedagogiskt arbete ska bedrivas tillsammans 

med andra aktörer. Vi har också försökt ge en inblick i vad det kan innebära att 

arbeta som socialpedagog inom förskolan och några exempel på modeller för att 

hantera tidiga insatser.  

Det vi framför allt vill belysa är socialpedagogens förståelse och iscensättande av 

läroprocesser i förskolans vardag både för att hantera vad som konkret måste 

göras runt barn i risk men också att läroprocesserna i sig har effekter.  

Den ”lagom nära” positionen, det vill säga att både vara en del av förskolans 

vardag samtidigt inte vara direkt involverad i de dagliga sysslorna, ger en 

möjlighet, ytterligare en dimension, för förskolan som praktik att utveckla en 



 

 

83 

speciell känslighet kring barn som riskerar att fara illa. Avståndet som det ”lagom 

nära” ger gör att socialpedagogen kan röra sig genom olika rum inom förskolan, 

observera interaktioner mellan pedagoger och barn, få tillgång till en vardaglig 

praktik och språk och vilka frågor som engagerar. Närheten som det ”lagom nära” 

skapar kan ge en förståelse för hur det är att vara barn eller personal på förskolan. 

Kompetensen handlar om att se dessa vardagliga arenor som källa till vidare 

kunskapsutveckling, som möjligheter att skapa relationer och att röra sig i rummet 

på ett sätt som kan påminna de andra om vilket uppdrag de tillsammans har.  

Socialpedagogen blir tillsammans med pedagogerna involverad i 

utvecklingsarbetet på förskolan. Genom deltagandet och kompetens kring 

läroprocesser kan en känslighet för när ny kunskap, metoder, osv ska tillföras 

förskolan och när man mer ska arbeta med att använda de resurser och 

erfarenheter som redan finns. Det är ett val mellan att arbeta med erfarenheter 

”inifrån” som kunskap eller kunskap ”utifrån”. Dessa val kan påverka 

pedagogernas utvecklande av ett professionellt (gemensamt) språk och en känsla 

av att deras erfarenheter värderas. Socialpedagogen utvecklar en speciell praktik-

kunskap genom att varje handling inte bara ses i relation till enskilda barn och 

pedagoger utan till förskolan som en större helhet. 

En annan del av en socialpedagogisk kompetens handlar om att iscensätta 

läroprocesser. Det finns givetvis situationer där socialpedagogens expertis kring 

vissa situationer, barns utveckling, kunskap om familjearbete, systemiskt arbete, 

juridiska frågor etc. kan bidra till den kollektiva kunskapen men här vill vi lyfta 

fram iscensättandet av kollektiva kunskapsprocesser som en speciell kompetens. 

Det kan ske genom att skapa mötesplatser för dialog, reflektion och utbyte av 

erfarenheter. Edwards (2005) poängterar att gemensam kunskap underlättas 

genom att olika aktörer får tillgång till varandras motiv, kunskap, färdigheter i 

arbetet. Det innebär inte att man ska göra varandras arbetsuppgifter men den 

samlande kunskapen till exempel om barns utveckling kan flöda lite friare i 

förskolan som helhet. Chansen är då större att kunskap är närmare det barn som 

just behöver den. En kunskap som delas i tvärprofessionella kunskapssystem, i 

stället för att stanna hos enskilda aktörer, kan öka den samlande 

uppmärksamheten och handlingsberedskapen. Kunskapssystem kan bli 

säkerhetssystem för barn. Munro (2010) beskriver att barns vägar genom livet är 

svåra att följa. Barn rör sig över flera arenor, en mängd relationer, situationer och 

händelser som både kan lära och skada. De som arbetar kring barn måste så långt 

det går använda sig av alla andras kunskap om barnet för att själva förstå vad de 

kan bidra med. Men också för att förstå om de ska agera på något speciellt sätt. 

Socialpedagogens kunskap och färdighet att både arbeta på individ, grupp 

(system) och strukturell nivå lämpar sig väl för att både se, förstå och kunna skapa 

dessa kunskaps- och säkerhetssystem runt barn. Att kunna agera över gränser 



 

 

84 

mellan förskola och hem är en del av denna kompetens. Vid sidan av att ha 

kunskap om till exempel barns utveckling, familjearbete och olika stödsystem så 

innefattar socialpedagogisk kompetens arbete med ’relational agency’ (Edwards 

(2005). Detta innebär att inneha kapacitet att tolka vilken kollektiv förståelse som 

finns runt ett barn genom att ta reda på vilka resurser som finns, som kan 

utvecklas och hur detta arbete kan ske.  

Ett tredje syfte med detta kapitel är att ge några exempel på hur utvecklandet av 

modeller kan skapa former för dialog och helhetssyn. Genom rutiner och metoder 

som BHT (barnhälsoteam) så formaliseras mötesplatser för dialog, 

erfarenhetsutbyte, utvärdering av insatser och förhoppningsvis kollektivt lärande. 

Nulägesbeskrivningar blir ett sätt att aktivt prata om varje barn men även om 

förskolan som helhet. Isaksson skriver i antologin Skolsocialt arbete (2017) att ett 

ständigt återkommande forskningsresultat från skolan är att åtgärdsprogrammen 

för elever är allt för individcentrerade i bemärkelsen att problembilden relaterar 

till barnet och inte till verksamheten. I förskoleexemplet som illustreras i detta 

kapitel försöker de yrkesverksamma att motverka dessa tendenser.  

Diskussionsfrågor 

1. Hur lär sig socialpedagoger sig de kompetenserna som författarna hävdar 

är centrala för ett arbete i förskolan?  

2. Vad ser du för utmaningar i att arbeta med socialt arbete (som 

socialarbetare) i en verksamhet som domineras av andra professioner och 

ett annat syfte?  
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Bilaga 1 - Ärendegång BHT 

 

 

 

   

                     

 

 

 

 

   

 

  

 

  

Dialog i arbetslaget och/eller 

tillsammans med Sociala teamet. 

Ansvarspedagog 

tar kontakt med 

vårdnadshavare när 

det gäller enskilt 

barn. 

Arbetslaget gör en BHT-ansökan, i vilken 

frågeställning formuleras, reflektion kring 

insatser som verksamhet redan gör, samt behov 

av ytterligare stöd dokumenteras (Tillgänglig 

lärmiljö).  

Funderingar väcks runt ett barn/avdelning av 

vårdnadshavare eller personal på förskola. 

Utifrån beslut på BHT görs insatser i 

ärendet (t.ex. observationer, 

föräldrasamtal, handledning, 

handlingsplan för barn i behov av 

särskilt stöd). Samverkan mellan Sociala 

teamet och arbetslaget. 

BHT-möte med förskolechef, 

ansvarspedagog och Sociala 

teamet (~ varannan månad). 

Ansvarsfördelning och 

formulering av fortsatt 

arbete/avslut. Beslut om 

upprättande av 

handlingsplan. 

Samtliga BHT-ärenden följs 

av handledning (minimum 1 

gång/termin) med Sociala 

teamet. Tid för detta planeras 

i sittande möte. 

Kontakt tas (via 

telefon eller ett 

första samtal 

tillsammans 

med 

ansvarspedagog) 

mellan 

social/specialpe

dagog och 

vårdnadshavare 

för att presentera 

sitt uppdrag och 

knyta kontakt. 

 

Ansvarspedagog 

återkopplar till 

vårdnadshavare 

hur fortsatt 

arbete och 

samverkan med 

Sociala teamet 

kommer att se ut. 

 

Återkoppling till 

vårdnadshavare om hur 

förskolan arbetar för att möta 

barnets behov. 
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Kapitel 4: Socialpedagogiska handlingar och 
erkännande inom en kristen idéburen 

organisation 

HELEN CARLANDER & LARS A SVENSSON 

 

 
Helen Carlander är lärare inom gymnasiesärskolans 
nationella program Hälsa, vård och omsorg vid 
Uddevalla gymnasieskola. Carlander är författare till 
boken Socialpedagogik (Sanoma utbildning) som belyser 
grunderna inom socialpedagogiskt arbete. 
 
Lars A Svensson är fil dr i socialt arbete och affilierad 
forskare vid Högskolan Väst i Trollhättan. Hans 
forskning inriktar sig på betydelsen av mötesplatser för 
äldre och på socialpedagogik som teoretiskt begrepp, 

praktisk verksamhet och utbildning. Svensson är en av 
redaktörerna till boken Gemenskaper. Socialpedagogiska 
perspektiv (Daidalos). 
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Besök på mötesplatsen - caféet 

Solen letar sig genom morgondiset och lyster upp den gula villan vid rondellen 

mitt i stadens centrum. På skylten står det Hela Människan/ LP X. Väl inne möts 

vi av värme och en välkomnande känsla. I köket står två kvinnor förklädesprydda 

och brer mackor. Kaffedoften sprider sig. De är volontärer från olika kyrkor och 

besöker verksamheten varannan vecka. Under morgonen kommer fler deltagare 

och blir så småningom till en skara av 25 personer. 

På väggarna hänger små tavlor med bibliska ord med vägledning och insikt, t o 

m vid ett besök på toaletten finns tid till eftertanke med Guds ord. Klockan 8.30 

börjar morgonandakten och inleds med bibelläsning där man ska glädjas med 

andra och med andras framgång, ”Gud har utrustat alla människor med unika 

talanger och gåvor, alla människor är värdefulla”. En man och en kvinna 

kommenterar om varför de kommer hit: 

 

– Det är en sådan bra gemenskap här. Alla är välkomna. Man kan 

schabbla sig, men behöver inte försvara sig. Ingen tjatar. 

– Alla är likasinnade och ingen ifrågasätter ditt sätt att vara. Alla som är 

här är utsatta och har samma problem, man är inte som andra, man är 

olik. Men de gör ingen stor grej av det. De sträcker alltid ut en hjälpande 

hand. Man får tillit till personalen. 

 

(Fältanteckningar och intervjuer med besökare) 

 

Detta kapitel handlar om en idéburen organisation som vilar på kristen grund och 

som är utgångspunkten för att diskutera socialpedagogik ur både ett teoretiskt och 

praktiknära perspektiv. I kapitlet diskuteras hur ett praktiknära exempel kan 

relateras till begreppet erkännande och hur socialpedagogiska handlingar därmed 

kan förstås. 

Det praktiknära exemplet är en verksamhet inom den idéburna organisationen 

Hela människan (HM)/Levi Petrus (LP) stiftelsen. Organisationens mål är att 

samla resurser från olika församlingar och därmed gemensamt arbeta inom det 

sociala området med människor i utsatthet – främst människor som har beroende- 

och missbruksproblematik och psykiska ohälsa.  

Det empiriska materialet har samlats in genom observationer, intervjuer och 

dokument från organisationens verksamhet. I ett inledande skede intervjuades två 

personal och tre besökare samt genomfördes deltagande observationer. 
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Datainsamlingen har därefter utökats med ytterligare tre intervjuer med två 

personal och en besökare.  

Idéburen organisation 

En idéburen organisation kan beskrivas som en del av den tredje sektorn i 

samhället vid sidan om den offentliga och den privata sektorn (jfr Wijkström & 

Lundström 2002). Idéburna organisationer kan t.ex. vara ideella föreningar, 

kooperativa ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund eller företag. De 

idéburna organisationerna vilar oftast på en ideologisk värdegrund. Exempel på 

några idéburna organisationer inom det sociala området är kvinnojourer, KRIS 

(kriminellas revansch i samhället), Independent living (personlig assistans) och 

utförare av vård- och omsorgsboende för äldre. Regeringen och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) definierar idéburna organisationer i en nationell 

överenskommelse på följande sätt:  

 
Med idéburna organisationer avses här organisationer inom den ideella sektorn och 

kooperativa rörelsen. Organisationerna kan vara vinstdrivande och har generellt någon 

form av mer allmänmänskliga uppdrag, utan att vara statliga eller kommunala. De är 

självstyrande och har ofta inslag av idealitet samt bedrivs oftast med en ideologisk 

medvetenhet. Den verksamhet som bedrivs av och inom dessa organisationer kan 

beskrivas som idéburen verksamhet http://overenskommelsen.se/ 

 

Den nationella Överenskommelsen tecknades 2008 mellan regeringen, Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) samt idéburna organisationer inom det sociala 

området. Parterna var överens om att det är viktigt med mångfald och demokrati 

inom det sociala området och betraktar idéburna organisationer, leverantörer och 

utförare med olika värdemässiga eller olika tillvägagångssätt vid arbetet som en 

tillgång. Dessa är självständiga och oberoende och formulerar själva sitt uppdrag 

utifrån sin värdegrund. De idéburna verksamheterna skall kännetecknas av god 

kvalitet och tillgänglighet, där brukarna definierar kvaliteten utifrån sin syn på 

verksamheten. Det skall även finnas en långsiktighet och förutsägbarhet eftersom 

de idéburna organisationernas existens, samhällsroll och utveckling är en 

angelägenhet för hela samhället. http://overenskommelsen.se/ 

 

 

http://overenskommelsen.se/
http://overenskommelsen.se/
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En idéburen organisation som vilar på kristen 

grund – ett exempel 

Hela Människan (HM)/Levi Petri (LP) X är en ekumenisk organisation som 

bedriver socialt arbete på kristen grund. Huvudmännen är Pingströrelsen och 

Svenska kyrkan samt ytterligare några frikyrkor. Tidigare benämndes 

verksamheten RIA (Rådgivning i alkoholfrågor). Organisationen leds av en 

styrelse där ombud från församlingarna finns representerade. Respektive 

församling bidrar ekonomiskt till organisationens verksamheter samt med 

volontärer till olika uppgifter t.ex. mathämtning, klädinsamling, caféverksamhet, 

skjutsning, ledare i grupper, lokalvård, trädgårdsarbete m.m.  

Verksamheten är uppdelad i två grenar; Vuxen och Barn/Familj. Varje gren leds 

av en verksamhetsledare. Detta kapitel inriktas mot vuxengrenen där caféet som är 

öppet vardagar kl. 8.00 – 12.00 är navet i verksamheten. Besökarna (målgruppen) 

är främst människor med beroende- och missbruksproblematik, men även andra 

grupper av människor i socialt utsatta situationer t.ex. psykisk ohälsa, ensamhet, 

sjukdom, ekonomisk utsatthet, medberoende, hemlöshet och våld i nära 

relationer. Målet med verksamheten är att fungera som en mötesplats för 

gemenskap, att ge stöd samt skapa motivation för förändring av sin livssituation. 

Alla är välkomna oavsett vilken livssituation de lever i. Besökarna tillåts inte 

använda alkohol eller droger i verksamhetens lokaler, däremot kan de komma 

även om de är onyktra bara de håller sig lugna och inte stör ordningen.  

Det finns två olika kategorier som arbetar i verksamheten. Det finns fyra personal 

som är anställda och avlönade samt ett antal volontärer. Personalen har olika 

bakgrund; dels de med tidigare egen erfarenhet av beroende- och missbruk samt 

social utsatthet och de som har annan erfarenhet, kunskap, utbildning och 

lämplighet som kvalificerar dem för arbete med utsatta människor. Personalen 

arbetar med aktiviteter, samtal, motivation samt leder gruppverksamheterna. 

Volontärerna har rekryterats från församlingarna och hjälper till i det praktiska 

arbetet.  

Mötesplatsen – Caféet 

Varje vardagsmorgon serveras frukostbuffé. I samband med frukosten är det 

andakt med högläsning ur bibeln och samtal om texten. Andakten avslutas med 

en bön. Andakten och den kristna grunden är ett sätt att börja samtala med 

besökarna som en personal uttrycker det:  
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Ibland väcker det existentiella frågor hos människor. Vi försöker att ha en ganska så öppen 

approach. Bara för att man kanske inte är troende så betyder inte det att du inte skall 

kunna komma eller att du inte är lika värdefull. Vi utgår från hela människan. Andakten 

är ju för att värdegrunden i själva arbetet ligger på kristen grund så det är ju där vi jobbar. 

Sedan vill man ju att människor skall bli nyfikna på en nykter väg och då kan man jobba 

med frågor kring den kristna tron samt etiken och moralen, det finns ett visst lugn i det. 

Många upplever det så (Intervju med personal).  

Under förmiddagen är det öppet hus då besökarna kommer och går. Det kommer 

ca 100 besökare regelbundet till HM/LP X. När de kommer och hur länge de 

stannar varierar. Vissa besökare kommer varje dag och stannar hela tiden andra 

kommer mer sällan. Det är spontana aktiviteter som t.ex. spela spel, fika eller bara 

samtala. Vissa av besökarna hjälper till med att hämta mat och bröd som sedan 

skänks i matkassar till besökarna. Det är i de olika aktiviteterna och mötena som 

personalen försöker att bygga tillit och relationer med besökarna för att därmed 

kunna motivera dem till förändring.  

Syftet med HM är att man skall möta människor som är i missbruk eller som har 

psykisk ohälsa eller som på annat sätt är utsatta i samhället. Och att vi skall kunna få 

igång en motivation hos människor att kanske ta ett steg framåt, att våga börja prata om 

saker, våga komma till stället. Det är ju okända människor, men att man kanske kan 

börja bygga relationer (intervju med personal). 

Stödets utformning kan variera från att dela ut kläder och mat till att följa med 

besökare till sjukvården eller socialtjänsten där de vill ha hjälp med behandling 

eller annat stöd. Personalen uttrycker att det är viktigt att besökarna ges möjlighet 

att komma in i en församling och dess gemenskap. Kyrkorna erbjuder social 

samvaro som kan vara viktig för de människor som försöker att leva ett nyktert 

liv.  

Personalen uttrycker att det kan vara svårt att arbeta med sin nykterhet om 

besökarna samtidigt umgås med och har alkohol- och drogpåverkade människor 

runt sig. Stödet kring varje besökare ser olika ut. En person med beroende- och 

missbruksproblematik kan t.ex. börja med att byta bord och sätta sig vid ett 

”nyktert” bord och samtala med de personer som sitter där. Efter ett tag kanske 

de kan börja delta i riktade gruppverksamheter. 
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Riktade verksamheter 

De riktade verksamheterna vänder sig till grupper eller enskilda personer som 

aktivt vill ta sig ur sitt missbruk eller som vill ha stöd eller på annat sätt söker 

förändring i sin livssituation. Dessa aktiviteter är på eftermiddagarna och 

besökarna som kommer skall vara nyktra. Då erbjuds enskilda samtal som utgår 

från besökarnas livssituation och behov samt själavårdande samtal i den kristna tron. 

Detta beskrivs av personalen som ett stöd- och motivationsarbete med syfte att 

utveckla förmågor hos deltagarna som ger förutsättningar till att förändra sitt liv.  

 

HM/LP X har olika gruppverksamheter främst i form av gruppsamtal och aktiviteter. 

”Bollplanket” är en grupp som träffas en eftermiddag per vecka och samtalar om 

livet samt (återblickar) ser tillbaka på vad som hänt sedan förra gången och hur 

det har gått med deras uppsatta mål. På detta sätt stöttar de varandra kring 

nykterhet, förändring och motivation. Personalen tar med samtalsstöd/frågor 

utifrån olika teman t.ex. återfallsprevention, beroende och att vilja bli nykter.  

Det finns en kvinnogrupp som leds av kvinnlig personal. Det är få kvinnor som 

besöker HM/LP X, men i denna grupp kan de prata om saker som är viktiga för 

kvinnor.  

Fredagsmys är en aktivitet en gång per månad då besökarna träffas och t.ex. lagar 

mat och ser en film tillsammans. Dit kommer oftast familjer med barn och 

människor som känner sig ensamma och vill ha sällskap.  

Alfakurs 1 och 2 är grundkurser i kristen tro som handlar om livet och existentiella 

frågor. Majoriteten av de som kommer är inte troende. Personalen betonar att 

den kristna tron anser att själen skadas vid missbruk, det blir sår i själen och en 

tomhet som leder till svårigheter att hitta mening i livet. Även om människor blir 

nyktra är det via den kristna tron som människor blir helade, anser de. Personalen 

menar att tomrummet efter ett missbruk ska fyllas med kärlek och positiva 

upplevelser. HM/LP X menar att det finns en tro på att människor har en 

inneboende vilja att leva ett värdigt liv samt en tro på att människor kan utvecklas. 

Men det är personen själv som måste vilja uppnå en förändring. Personalen kan 

motivera och stödja andra i förändringsprocessen, men viljan till förändring måste 

komma inifrån personen själv17. 

                                                      

17 Intervju med personal inom HM/LP X, Samtal med verksamhetschef, Hela 

Människan/ LP X, Verksamhetsplan Hela Människan/LP X, Underlag för huvudman 
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Gemenskap och erkännande 

Två begrepp som anknyter till varandra och som är viktiga för att förstå 

socialpedagogik som teori och praktik är gemenskap och erkännande. Båda 

begreppen återkommer i olika sammanhang när socialpedagogik beskrivs och 

diskuteras (se Bengtsson & Svensson 2013). Tillsammans kan begreppen också 

ge en förståelse när socialpedagogiska handlingar ska beskrivas. Gemenskap och 

erkännande är huvudbegrepp i kapitlet, men begreppet erkännande kommer 

särskilt att användas vid den teoretiska analysen av datamaterialet. 

Gemenskap är ett centralt och brett begrepp som används när socialpedagogik 

beskrivs och diskuteras. Begreppet kan ses ur olika perspektiv, dels att människor 

ingår i en gemenskap antingen i hela samhället och/eller att människor deltar i en 

speciell gemenskap i lokalsamhället. Gemenskap kan också kopplas till emotionell 

gemenskap eller samhörighet i ett speciellt sammanhang och skulle snarare kunna 

anges som social gemenskap. Stenberg (2011) skriver om gemenskap och mening 

och menar att för att kunna tala om gemenskap måste gemenskapen betyda något 

för de som är inblandade. Han fortsätter: 

Gemenskapen är kvaliteten i de möten som uppstår mellan människor som har med 

varandra att göra i ett bestämt sammanhang. Meningsfull gemenskap bildas och 

upprätthålls i interaktionen mellan människor […] Gemenskapens själ är en växling 

mellan det invanda och det som skapas tillsammans med andra. Det är denna växling 

som ger henne en upplevelse av sammanhang (Ibid. s 119) 

Människor i utanförskap eller i socialt utsatta situationer, som diskuteras i detta 

kapitel, har på olika sätt, inom olika områden ”tappat” eller exkluderats från olika 

former av gemenskaper. Som samhällsmedborgare ingår människan i olika 

gemenskaper t.ex. arbete, familj, vänner, fritid. Att ingå i en samhällsgemenskap 

handlar alltså om att tillhöra och vara inkluderad i olika gemenskaper. Olika koder 

och kompetenser och syn på normalitet finns kopplade till dessa. Om människor 

inte följer dessa kan de uppfattas som avvikare (Carlander 2014). Cederlund 

(2013) påpekar att det inte räcker med en fysisk hemvist i en grupp om inte 

känslan av tillhörighet finns. 

Arnsvik (2013) har gjort en studie inom den ideella sektorn där mötesplatsen var 

ett café (café Ria – Rådgivning i alkoholfrågor) som byggdes upp för socialt utsatta 

                                                      

för Hela Människan – LP X, Hela människan – LP X, Årsredovisning 2014, 2015-10-

06 http://www.helamanniskan.se/verksamhet/ 2015-12-25 

http://www.helamanniskan.se/verksamhet/
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människor. Han drog slutsatsen att verksamheter inom denna sektor är mindre 

kravfyllda och mer flexibla och oftare når ut till utsatta människor än samhällets 

institutioner. Det gemensamma för många av besökarna var känslan av att inte 

känna sig välkomna någon annanstans. Syftet med caféet var att bygga upp en 

mötesplats, ge möjlighet för individerna att växa och gå vidare, vara i en fredad 

zon från myndighetspersoner samt erbjuda en alternativ sysselsättning. Besökarna 

ville ha en plats att gå till på sina egna villkor. Samspelet och umgänget blev viktigt 

för besökarna. Författaren observerade att alkoholkonsumtionen sjönk för vissa 

av deltagarna. Det ställdes inga krav på förändring, däremot fanns möjlighet för 

reflektion och samtal kring att förändring av livssituationen var möjlig. 

Författaren drog slutsatsen att den emotionella delen av gemenskap skapar 

förutsättningar för att mobilisera gemensam kraft för att människor ska kunna 

förändras och påverka sin situation. Mötesplatser och gemenskap för människor 

i utsatta livssituationer är alltså nödvändiga anser Arnsvik (2013). 

Erkännande är inte lika frekvent använt som gemenskap när socialpedagogik ska 

beskrivas och förstås. I Staffan Bengtssons avhandling (2005) har dock begreppet 

en framträdande roll i den teoretiska analysen (se nedan). Ytterligare ett exempel 

är Lottie Giertz avhandling (2012). Hon hänvisar bland annat till Peter Højlund 

& Søren Juuls texter (2005) som menar att en lyckad intervention i socialt arbete 

förutsätter ett ömsesidigt erkännande av såväl olikhet som jämlikhet. Giertz 

skriver att: 

Frågan om socialt erkännande har de senaste åren inneburit att minoritetsgrupper sökt 

erkännande för sin särart och för sin rätt till medborgarskap […] Erkännande är en 

grundläggande aspekt av mänskligt och moraliskt handlande och en förutsättning för 

positiv relation till den egna personen (Ibid. s. 101). 

Grunden för de som använder erkännande återfinns i Hegels begrepp om 

erkännandet, men begreppet har senare utvecklats av Charles Taylor (1994), Axel 

Honneth (2000) och Nancy Fraser (2003). Teorier om erkännande är inte entydiga 

och används både på mikro-, meso- och makronivå. Erkännande används både 

som ett rättvisebegrepp när det gäller materiell jämlikhet, och ett kulturellt 

erkännande (jfr Fraser 2003).  

I Sverige har Heidegren (2009) utvecklat begreppet och han menar att 

erkännandet handlar om att människor blir synliga för sig själva genom att 

synliggöras av andra.  

I ett exempel menar han att det handlar om att synliggöra och osynliggöra 

människor som personal möter i arbetslivet. Författaren hänvisar här till Højlund 
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& Juul (2005) som för fram olika former av kränkningar och missaktningar som 

är vanliga i mötet mellan socialarbetaren och medborgaren:  

Det ena innebär att medborgaren inte upplever sig vara sedd av socialarbetaren och 

att hans eller hennes perspektiv negligeras […] den andra typen av kränkning består i 

att medborgarens lagliga rättigheter åsidosätts… (Ibid. s 102). 

Heidegren (ibid) menar vidare att: 

… erkännandet är en kvalitet som under vissa omständigheter utmärker en 

mellanmänsklig relation, en kvalitet som kan försämras eller gå förlorad, men som i 

många fall också kan återvinnas eller växa i styrka (Ibid. s 104). 

Det finns alltså flera skäl till att erkännande som begrepp och teori bör/kan 

användas när socialpedagogik ska beskrivas och förstås. I analysen tar vi i 

huvudsak fasta på Honneths (2003) grundläggande uppfattningar om 

erkännandet och de uttolkningar som framträder hos Heidegren (2009).  

Honneth skriver att grundtanken för erkännande innebär att människor måste få 

flerdimensionella erkännanden från andra för att kunna utveckla självförtroende, 

självaktning och självuppskattning och därigenom kunna utveckla en personlig 

identitet och en positiv relation till sig själv. Självuppfattningen växer stegvis fram 

i nya dimensioner där människan etablerar ytterligare sfärer för erkännande.  

Det finns tre former av erkännanderelationer; kärlek, rättighet och solidaritet från 

andra måste föreligga för att utveckla en positiv relation till sig själv som skyddar 

vår personliga integritet mot kränkningar samt möjliggör individuellt 

självförverkligande. 

1. Erkännande från våra mänskliga primärrelationer i form av kärlek och emotionell 

omsorg där den enskilde erkänns som en individ vars behov och önskningar 

har ett unikt värde. Erkännanden skall ge känslomässigt understöd och 

omtanke om den andres välgång för dennes egen skull. De mänskliga 

primärrelationerna har starka känslomässiga bindningar och det är viktigt att 

uppnå en balans mellan självständighet och emotionell bindning. Genom 

kärleken i dessa relationer utvecklas basalt självförtroende (Heidegren 2009 

och Honneth 2003). 

 

2. Rättsligt erkännande i relationer till andra människor där alla blir lika behandlade. 

Detta innebär att människor ses som fullvärdiga samhällsmedborgare, som i 

sin tur möjliggör att de betraktar sig som en person som har egenskaper som 
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krävs för att delta i samhällslivet på ett överlagt och ansvarsfullt sätt. Varje 

person är kapabel att självständigt och rationellt överväga olika 

handlingsalternativ och är berättigad att ta aktiv del i gemensamma 

angelägenheter. Erkännandet handlar om att uppskatta varandra med 

avseende på de egenskaper som bidrar till reproduktion av den samhälleliga 

ordningen. Att vara erkänd som rättsperson möjliggör för utvecklingen av 

personens självaktning och därmed individens autonomi och ansvar 

(Heidegren 2009 och Honneth 2003).  

 

3. Solidariskt erkännande från de som tillhör samma värdegemenskap – social 

uppskattning – innebär att den enskilde personen erkänns som en unik 

person vars egenskaper utgör ett värde för en gemenskap. Personen är 

uppskattad och erkänd för sin individualitet och olikhet. Social uppskattning 

innebär att bejaka, uppmuntra, sätta värde på och vara öppen för olika sätt 

att leva sitt liv, att skapa en känsla av egenvärde och medvetenhet hos 

personen om att ha goda och värdefulla förmågor. Solidariskt erkännande 

möjliggör utveckling av självuppskattning hos individen (Heidegren 2009 och 

Honneth 2003). 

Att bli erkänd både utifrån sin likhet och sin olikhet med sitt unika jag är 

grundläggande förutsättningar för att en person ska kunna utveckla en positiv 

självbild (jfr Bengtsson 2005). Individerna och de sociala grupperna måste röna 

erkännande och respekt i sin ”skillnad” och inte för att de har uppnått önskvärda 

dygder. Detta innefattar ansvar för både de människor man har relationer med 

men även till allas erkännande, likabehandling och solidaritet, enligt Honneth 

(2003). 

Erkännandets förpliktelser är att ”behandla en annan människa på så sätt att han eller 

hon utvecklar en positiv relation till sig själv” (Honneth 2003, s 12). Människan kan 

endast bygga upp och bevara en positiv självrelation med hjälp av instämmande 

och bejakande reaktioner från andra subjekt. En människas självförståelse 

förstörs genom moraliska kränkningar, förödmjukning och brist på respekt. Ju 

närmare kränkningen är den egna positiva självrelationen (självförtroende, 

självrespekt, självuppskattning) desto djupare upplevs antingen kränkningen eller 

ett undanhållet erkännande. 

Att förvägras erkännande kan t.ex. innebära att inte bli accepterad, att bli 

förbisedd, stigmatiserad, sviken, förnedrad och utstött för den man är, att inte bli 

uppskattad. För vissa människor som har förvägrat erkännande så har detta blivit 

en del av det dagliga livet. Vid förvägrat erkännande skadas känslan av att vara 
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socialt betydelsefull inom en konkret gemenskap. Det finns lika många olika 

karaktärer av erkännande som det finns olika kränkningar, enligt Honneth (2003). 

Heidegren (2009) beskriver tre olika former av missaktning, där erkännande 

uteblir och kränkning kan föreligga: 

- Fysiska övergrepp, att inte fritt förfoga över sin kropp utan att vara 

utlämnad åt en annan persons vilja. Detta kan t.ex. vara misshandel och 

våldtäkt. 

- Rättsberövande riktas mot en persons sociala integritet där individen 

berövas vissa rättigheter vanligen i form av att ha en viss 

grupptillhörighet. Individerna frånkänns moralisk tillräknelighet, sin 

status samt att vara en fullvärdig och likaberättigad samhällsmedlem med 

förmåga att ta ställning och delta i samhället. Individen erkänns inte som 

rättsperson. Denna form av missaktning bryter ner personens 

självaktning. 

- Förnedring och kränkning innebär t.ex. att nedvärdera, tillskriva någon ett 

lägre socialt värde, frånkänna personen positivt värde eller att 

stigmatisera någon. Denna form bryter ner personens självuppskattning 

(Heidegren, 2009). 

I det följande redovisas några forskningsexempel där erkännande och gemenskap 

framträder och hur dessa kan vara varandras förutsättningar. 

Bengtssons (2005) undersöker i sin avhandling hur Honneths begreppet 

erkännande kan spåras i politikers och experters offentliga debatt om dövstumma 

och blinda mellan åren 1860 – 1914 samt hur dessa kom till uttryck i social- och 

utbildningspolitiska handlingar i utbyggandet av ett medborgarskap. Bengtsson 

låter empirin speglas mot Honneths begrepp det sociala erkännandet. I det unika 

erkännandet betonas den unika relationens betydelse som ryms inom ramen för en 

föräldrabarnrelation. I den samtida diskussionen framstod inte föräldrarna som 

något uteslutande gott utan det fanns även en idé om att hemmiljön ibland kunde 

hämma barnets utveckling, vilket blev en drivkraft till att förlita sig på experter. 

Den andra formen av erkännande är universellt erkännande där medborgarna 

bedöms utifrån en likvärdig och enhetlig måttstock där rätten att få uppleva sig 

själv som ett juridiskt subjekt lägger grunden till en form av självrespekt, där 

individen utvecklar en positiv självbild. Detta visade sig i den samtida 

omsorgspolitiken med ett ökat rättvisetänkande med bl.a. utbyggnad av ett socialt 

skyddsnät för de med funktionsnedsättning. Ett utövande av erkännande där alla 

bedömdes utifrån samma juridiska måttstock. Den tredje formen av erkännande 
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är solidariskt erkännande där individen bedöms utifrån sin duglighet och förmåga. 

När individen bidrar till att stärka en värdesatt resurs i en kultur skapas 

förutsättningar för individens upplevelse av en självuppskattning. Samhällets 

strävan mot normalisering syftade till ett erkännande mot en högre gemenskap. 

Allmänhetens attityder låg inte alltid i fas med politikernas rationalitet mot 

normalisering. Att uppnå en värdesatt roll och status inom ett system samt 

integrering i ett komplicerat samhälleligt system var svårt då det solidariska 

erkännandet var i ett system av samverkande faktorer. I analysen skriver 

Bengtsson att det skedde ett erkännande med att på olika sätt kompensera för den 

olikhet människor med funktionsnedsättningar befann sig i. Det unika och 

universella erkännandet blev viktiga förutsättningar för ett framtida solidariskt 

erkännande.  

I ytterligare ett forskningsexempel använder Bengtsson & Svensson (2013) en 

grupp studenter som genomför en s.k. lärcenterbaserad undervisning för att 

diskutera erkännande. I den studien framträder aspekter både av gemenskap och 

erkännande. Författarna tar Honneths erkännandeteori (2009) som utgångspunkt 

för ett resonemang om studenters upplevelse av tillhörighet och gemenskap. 

Jämförelser görs med flera av socialpedagogikens teoretiker (exempelvis Madsen 

2006) och de menar att erkännande sammanfattningsvis är ett begrepp som 

tangerar till upplevelsen och förståelsen av rättvisa. De skriver: 

Erkännande är därför också något som kan relateras till begreppet gemenskap, då brist 

på erkännande från en annan aktör främjar kollektiva identifikationer och 

gruppformeringar i den egna gruppen, där exempelvis känslan av att vara utsatt för en 

orättvisa eller diskriminering kan ge en starkare grupptillhörighet (Bengtsson & 

Svensson 2013, s 187-188). 

Genom att studera erkännande och gemenskap i ett utbildningssammanhang har 

Bengtsson & Svensson i likhet både med Honneth (2003) och Madsen (2006) 

illustrerat hur dessa begrepp kan samspela med varandra. Författarna menar att 

det handlar om att när någon part upplever bristande eller svagt erkännande från 

någon annan part kan detta främja formerandet av en intressestyrd gemenskap. 

De tar därmed fasta på begreppet ”erkännandets pedagogik” som bygger på en 

ökad gruppsolidaritet och kollektiva handlingar för högskolestudenter när det 

gäller att lyckas med studierna.  

Arnsvik (2013) skriver att erkännande handlar om den egna känslan av 

uppskattning från andra och att uppleva sig att ingå i olika typer av gemenskaper. 

Erkännande innebär att människan blir sedd, att duga samt ha ett värde. Det 
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behövs alltså olika former av erkännande för att kunna utveckla och förändra sin 

situation.  

Heule (2011) skriver att erkännande inom socialt arbete handlar om att se 

människor som kapabla att ta viktiga beslut samt att de har viktiga kunskaper och 

resurser. Att inte bli erkänd kan visa sig genom t.ex. ointresse, osynliggörande eller 

överlägsenhet. Personen kan då uppleva sig som misslyckad och även utveckla en 

negativ självbild. Att inte bli erkänd kan innebära att inte kunna påverka och bli 

utestängd från olika gemenskaper.  

Resultat och analys 

Man har bränt alla broar, man har inga vänner och ingen gemenskap […] Du har ju ingen 

tro på dig själv. T.ex. jag har ADHD och det har ju skurit sig på varenda arbetsplats. 

Det har ju inte varit bra för man har ju haft svårt att ta konflikter och det här. Människor 

har ju idiotförklarat en. Dumförklarat en som fullblodsidiot och då är det svårt att tro på 

sig själv (Intervju med besökare). 

Personalen berättar att besökarna som kommer till HM/ LP X lever i social 

utsatthet, problematiska livssituationer och flera har erfarenhet av mångårigt 

beroende och missbruk. Både personal och besökare påtalar att de flesta 

besökarna har mött olika former av missaktning, nedvärdering och utebliven positiv 

uppskattning i många olika sammanhang i samhället (jfr Honneth 2003). Utifrån 

deras svar kan tre teman urskiljas:  

• Kärlek, värme och omsorg  

• Uppskattning 

• Tilltro till förmågor 

 

Kärlek, värme och omsorg 

Detta handlar om personalens bemötande och välkomnande mot besökarna som 

kommer till HM/LP X. Personalen bemöter med kärlek och omsorg. Besökarna 

upplever värme och en välkomnande känsla. Personalen tycker om sitt arbete och 

besökarna. De vill sprida en välkomnande känsla när besökarna kommer. Ett 

uttalande kring detta är följande: 

Där finns oftast någon som kan lyssna när man har problem. Och man vet att är man 

hungrig så kan man gå dit och få mat. Man behöver inte gå hungrig hela dagen. Man kan 

gå dit och få kläder och man kan få kärlek så klart (intervju med personal). 
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Kärlek, värme och omsorg bygger på ett förhållningssätt och bemötande som 

personalen försöker skapa och som besökarna uttrycker att de upplever när de 

kommer till verksamheten. Personalen pratar om vikten av ett kärleksfullt 

bemötande gentemot besökarna att t.ex. varje morgon vara vänlig, söka 

ögonkontakt samt att hälsa alla besökarna välkomna med ett leende. Personalen 

beskriver också hur de tycker om sitt arbete och de människor som besöker 

verksamheten. De känner att de vill göra en positiv skillnad i människors liv och 

visa att de bryr sig på ett kärleksfullt sätt. Besökarna nämner upplevelsen av att 

bemötas med värme och att bli respekterade. Någon som lyssnar, visar förståelse 

och som bjuder med dem in i gemenskapen. En besökare uttrycker detta på 

följande sätt: 

För jag vet själv hur det är när man kommer i sammanhang då man inte har någon som 

helst betydelse längre, när någon ler och säger hej. Det känns så himla skönt. De visar att 

de är intresserade (intervju med besökare). 

Besökarna själva uttrycker att det nog är tufft för personalen att arbeta bland 

människor där många har beroende- och missbruksproblematik eller på annat sätt 

lever i problematiska livssituationer. De uppskattar personalen för att de orkar 

fortsätta att arbeta på HM/LP X. Det finns volontärer som arbetar på ideell basis, 

vilket påverkar besökarna: 

De jobbar ju ideellt och då vet man ju att om du jobbar ideellt i den miljön så är det ju så 

att du har hjärta för människor och det känner man faktiskt, värmen (intervju med 

besökare). 

Kärleken som personalen uttrycker visar sig även i praktisk omsorg om 

besökarna. Verksamheten visar omsorg i form av t.ex. att dela ut matkassar, kläder 

och servera frukost. Vissa dagar ser personalen att någon av besökarna behöver 

extra mat, hygienartiklar eller kläder vilket de då ger till dem. Det är små enkla 

handlingar som visar på omsorg och att de bryr sig om besökarna. Deras liv och 

deras livssituation är viktig. Personalen vill skapa positiva avtryck hos besökarna 

där de ska känna sig välkomna: 

Man kanske ser att någon fryser och säger att – jag har en go filt här, vill du ha den? Jag 

hämtar lite kaffe. Det är ingen stor grej, men för den som kommer har kanske inte fått höra 

det på 10 år. Då blir det genast ett avtryck i den människan – om jag kommer hit imorgon, 

blir det samma? (intervju med personal). 
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Det kärleksfulla bemötandet gentemot besökarna är centralt hos personalen där 

de vill bygga relationer med besökarna. Detta är en del i att besökarna kan gå 

vidare i ett förändringsarbete (jfr Topor 2004). 

Uppskattning 

Detta tema handlar om uppskattning gentemot besökarna, där de ses som unika 

och värdefulla människor. Att inte döma besökarna utifrån deras livssituation eller 

bakgrund. Alla besökare är välkomna utifrån devisen: ”Kom som du är”. 

Besökarna uppfattar att de kan göra fel, misstag och göra bort sig men att de ändå 

är välkomna. Besökarna vet att personalen finns där som stöd om de vill förändras 

och kanske vill bli nyktra. Ett uttalande kring detta är följande: 

Här utgår man från att alla är vi lika värda och att du är här för att du har det svårt 

(intervju med personal). 

Uppskattning handlar om att visa uppskattning för besökarna som unika 

människor, att stödja dem och att finnas för att lyssna på dem när de vill prata. 

Det innebär att inte döma besökarna utifrån deras bakgrund och livssituation utan 

att se dessa som unika människor med unika egenskaper. Alla skall vara välkomna. 

Det skall vara ett ställe som öppnar dörren för alla besökare och inte tvärtom. 

Oavsett vilka val som besökarna har gjort fortsätter personalen att uppmuntra 

dem och söka efter besökarnas positiva egenskaper. Bemötande bygger på respekt 

där de försöker att ”se människan” bakom t.ex. missbruket eller den 

problematiska livssituationen de befinner sig i, att inte bara se problemen som 

besökarna har utan att de är människor med känslor och behov som andra 

människor.  

Det finns en tillåtelse i arbetet med besökarna. Devisen – ”alla får komma som de är” 

återkom hos både personal och besökare som en hörnsten och ett utmärkande 

drag inom HM/LP X. Besökarna är välkomna och får komma som de är, oavsett 

om de är påverkade av narkotika eller alkohol. Det är viktigt för personalen att 

besökarna inte blir bedömda negativt oavsett hur deras livssituation ser ut eller 

om de har misslyckats eller bränt förtroende tidigare. En besökare berättar: 

Jag måste bara säga att det är ju inga höga krav. Man respekterar ju stället för den värme 

som det ger. Kravet är att du inte få slå någon på käften eller bråka, gapa och skrika. Du 

får inte stjäla och du får inte hota. Det är inte många som inte klarar detta. Man kan 

krypa in och full får du vara. Men man får inte röra någon annan. Man ska respektera 

andra som man själv vill bli respekterad (intervju med besökare). 
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En personal säger ”det går inte att rädda alla till ett nyktert liv, men till ett värdigt liv”. 

Personalen uttrycker att det inte går att ändra på alla eller att få alla nyktra. Men 

trots detta vill de att alla besökare ändå skall känna sig välkomna även om de t.ex. 

inte kommer att sluta dricka. De vill skapa trygghet och en vetskap för besökarna 

att de finns där för dem om de vill ha stöd eller förändras. Både personal och 

besökare pratar om svårigheten med återfall när man försöker att bli nykter. De 

flesta får återfall i denna process. Då gäller det för personalen att inte ge upp, utan 

fortsätta med stödjande samtal på ett kärleksfullt sätt och fortsätta att uppmuntra: 

Så fort någon trampar ett snedsteg så får man inte ge upp, utan man måste stötta upp dem 

igen. Det är inte ofta som det går spikrakt för någon från den dagen då man bestämmer sig. 

Det gäller att vara med hela vägen (intervju med personal).  

Både personal och besökare säger att de besökare som kommer till HM/LP X 

oftast har levt i en problematisk livssituation med t.ex. beroende och missbruk 

under en lång tid. Många besökare har gjort val i livet eller har betett sig på ett sätt 

som varken de eller andra i omgivningen är nöjda med. Det finns besökare som 

kanske har druckit fast de sagt att de inte skall göra det. Personalens inställning är 

att de inte dömer någon, utan de tar nya tag och att man får lov att göra fel. För 

personalen är det viktigt att påtala besökarnas styrkor så att det blir positivt runt 

dem. Det som är negativt vet de redan om och det fokuserar de inte på: 

Jag bara älskar att möta människor och se deras styrkor och verkligen påtala deras styrkor 

till andra när vi sitter och fikar t.ex. – och då blir det ju positivt. Då blir det ju inte att 

man säger att – du har ju supit och du har misskött dig, för det vet de om. Det vet man 

redan när man kommer dit, att man kanske inte har levt så bra (intervju med personal).  

Den yttre påverkan i form av attityder och bemötande uppfattas på olika sätt 

beroende av om det kommer från andra besökare som lever i problematiska 

livssituationer t.ex. i beroende och missbruk eller om det kommer från andra i 

samhället. En besökare anser att andras syn på dem är negativ och fördömande 

samt att de ses som en belastning och uppfattas som sämre av andra än av hur de 

själva uppfattar sig. Från professionella bemöts de oftast som ett projekt som de 

kan styra och ställa med eller ta hand om. Bemötandet från andra missbrukare är 

oftast positivt. En besökare berättar: 

Däremot när andra missbrukare bedömer mig så är det en helt annan bild. De säger att jag 

är positiv, drivande och målinriktad, att jag är engagerad i det jag gör, att jag har blivit 

gladare och schystare på ett bra sätt. Jag har fått en hög status hos missbrukarna då jag tar 
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hand om mitt barn och försöker hjälpa andra att ta sig ur missbruket (intervju med 

besökare). 

Att samtala med besökarna tillhör de återkommande uppgifterna. De har 

uppbokade tider för samtal med vissa besökare som önskar detta, ibland kan det 

uppstå spontana samtal i samband med caféverksamheten. Personalen påtalade 

vikten av att lyssna på besökarna, att inte ta över samtalet utan lyssna på det som 

besökarna vill prata om och försöka att stödja i detta. Personalen har oftast tid att 

lyssna när besökarna vill och har behov av det. Ibland kan personalen vara 

upptagen och inte ha möjlighet att lyssna, men då är personalen noga med att 

berätta när de kan och bokar detta med besökaren. Det finns inga gränser eller 

regler för vad de kan/får prata om. Personalen påtalade vikten av att lyssna på 

besökarna; och en besökare sa att det är så skönt för här finns alltid någon som 

lyssnar på dem. Om en personal känner att den inte är den bäst lämpade för ett 

samtal så erbjuds samtal med en annan person istället. Det kan även hända att 

besökaren inte alltid vet vad den vill prata om och då kan de be besökaren att 

fundera på detta och skriva ner på en lapp som de sedan tar med.  

Tilltro till förmågor 

Detta tema handlar om personalens tilltro till besökarnas förmågor och styrkor 

samt viljan att leva ett bra liv. De försöker att hitta saker som besökarna kan, är 

bra på eller visar intresse för. De visar tilltro när de bjuder med och ger besökarna 

enkla uppdrag och ansvarsområden och berömmer dem för deras insats. Ett 

uttalande kring detta är följande: 

Jag ser det som ett ställe där du kan få motivering. Eftersom när du kommer hit är du ofta 

redan dumförklarad – idiotförklarad av hela samhället. Så man tror ju inte att man kan 

förändras, när man kommer dit. HM är ju inte första steget, utan dit kommer du när du 

har hållit på i några år (intervju med personal). 

Tilltro byggs upp av personalens tro på besökarnas förmågor och kvaliteter, tro 

på besökarnas vilja och förmåga till förändring och utveckling samt till att de har 

något att bidra med; någon att räkna med och som anses duglig. Personalen bjuder 

med besökarna att delta i olika uppdrag i verksamheten samt berömmer dem för 

sin insats. Trots att besökarna kanske inte vill eller orkar ändra sig så fortsätter 

personalen ändå att tro på människan och att de har något att bidra med samt att 

de har förmåga till att förändra sitt liv. Även om processen inte är oproblematisk 

vid ett tillnyktrande eller vid en förändring, så finns ändå tron på människan kvar. 

Tilltro handlar om att stärka besökaren och lyfta fram dennes förmågor och 
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därmed öka människans egen tilltro till sina egna förmågor, att personen själv 

känner att den duger både för sig själv och för andra. En personal uttrycker att: 

Alla människor har någonting. Det gäller bara att plocka fram dem och visa att de finns 

och att aldrig sluta tro på människan. Jag tror att det bidrar till mycket, att när någon tror 

på dig. T.ex. om någon kommer till oss och ber om hjälp så kan vi inte säga att – du har 

gjort bort dig igen, jag orkar inte mer - aha då var det kört även här. Nu finns det inget 

mer (intervju med personal). 

Besökare påtalade att personalen verkligen tror på dem när ingen annan har gjort 

det i samhället. Även när de har misslyckats och förstört mycket i sitt liv så finns 

ändå HM/ LP X kvar. En kvinnlig besökare uttrycker att ”Som kvinna står man inte 

högt i kurs när man har skitit i sitt barn”. Personalen upplever att många besökare, 

främst kvinnor, är rädda för myndigheter och för att deras barn skall 

omhändertas, därför undviker de att söka hjälp. Personalen kan tillsammans med 

kvinnorna – mammorna motivera dem och göra upp en plan för hur de 

tillsammans kan gå vidare. De går med dem till socialtjänsten för att ansöka om 

stöd och olika insatser för att bättre hantera sin livssituation. Personalen uppfattar 

att de oftast får starta samtalen med besökarna på HM/LP X. En besökare 

berättar om när hon började komma till HM/LP X och hur de trodde på henne:  

Jag själv då, att när jag kom hit så var det en som trodde på mig när jag var i det värsta 

skicket. Han trodde på mig. Ingen annan trodde på mig i den staden som jag bor i, 

arbetsgivare, myndigheter ingen trodde på mig. Ingen trodde på mig, men han trodde på mig. 

Han sa att han såg kvaliteter redan då (intervju med besökare). 

Under gruppverksamheterna på eftermiddagarna vill personalen att besökarna ska 

vara nyktra för att kunna tillgodogöra sig och delta i samtalen kring olika teman. 

Dessa verksamheter riktar sig till de som vill ha en förändring i sitt liv och kanske 

bli nyktra. Personalen kräver inte något bevis för detta utan litar på deras ord. 

Personalen påtalar att det inom vissa andra instanser i samhället är tvång på att 

besökarna ska göra drogtest för att få komma in. Personalen inom HM/LP X tror 

på och litar på besökarnas ord: 

 

Deras ord skall räcka som en försäkring och det är ganska viktigt för det ligger respekt i 

det. En maktutövare som står med drogteststicka – det är ju inte det vi vill vara – jag tror 

på dig och att du är nykter och du är välkommen in. Är de då inte nyktra, får de dåligt 

samvete. Så nästa gång så är de nyktra (intervju med personal). 
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Personalen försöker även hitta och uppmärksamma styrkor och förmågor hos 

besökarna som de kan stärka och bygga vidare på. Att visa för besökarna att de 

har något att bidra med och att de klarar av saker. Detta kan t.ex. vara saker som 

besökarna är duktiga på, förmågor de haft tidigare i livet som de försöker ”plocka 

fram”. Personalen vill att besökarna ska känna sig stolta över att de kan utföra 

saker och att de kan bidra. Tilltro visar sig i det praktiska arbetet där personalen 

frågar efter, bjuder in och erbjuder besökarna att vara med, där de blir delaktiga i 

verksamheten. Det kan t.ex. handla om att hämta mat, sopa golvet, fråga de andra 

besökarna om de vill vara med på en aktivitet, klippa gräset m.m. Personalen 

uppfattar att flera av besökarna har lågt självförtroende och att de oftast inte 

tillfrågas om att delta i olika sammanhang. Därför bjuder de med besökarna i små 

enkla saker för att de stegvis skall kunna lyckas, få vara delaktiga och få beröm för 

sin insats. 

Ibland tar jag bara med mig någon gäst – kom nu. Nu får du hjälpa till här t.ex. du får 

hålla upp dörren för jag skall lasta in lite grejer, att man bjuder med så att de känner att… 

– är jag kapabel att hålla upp en dörr? Så liksom uppmuntrar man människor och det 

bidrar ju också till en positiv känsla kring människorna, att jag klarade det här! Nästa 

grej, så gör man nästa grej. Så kan vi bidra, det är inte mycket man behöver göra. Att tro 

på någon, det gör mycket (intervju med personal). 

När personalen bjuder med besökarna att delta i olika uppdrag ställer de ibland 

krav på att de skall sköta sig och vara nyktra. Personalen uttrycker att när 

besökarna är med och sköter sig så får de ett nytt uppdrag nästa dag eller vecka. 

De arbetar stegvis med motivation. Ibland går detta vidare mot en utveckling och 

förändring hos besökaren. De uppfattar att dessa uppdrag kan vara så 

betydelsefulla att besökarna kan hålla sig nyktra bara för att få vara med på 

uppdragen. En personal uttrycker: 

Men det börjar någonstans att man kan vara nykter en vecka. Sedan gör det inget om du 

dricker veckan därpå. Men då kanske du inte kan få klippa gräset. Det är sådana här 

enkla saker, men ibland har man inte ens fått förtroendet att som människa klippa en 

gräsmatta. Det kan betyda hela världen för någon att få det förtroendet. Och får du då 

klippa gräsmattan då hör man det på stan sedan. Du jag fick klippa gräsmattan! Och så 

är man stolt då. Då har man börjat bygga upp (intervju med personal). 

Personalen säger att flera av besökarna inte orkar och kan ta sig tillbaka till ett 

fullt fungerande liv i samhällets gemenskap, men de kan i alla fall bidra med några 

enkla saker och de efterfrågas. Alla kan klara av att göra någonting. Personalen 

stöttar upp besökarna så att de ska klara av de olika uppdragen, de uppmuntrar 
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muntligt med att det kommer att gå bra och säger att de visst klarar av detta. 

Uppdragen har visat sig ha stor betydelse för besökarna. En besökare uttrycker 

att: 

Mina förändringar kom likadant. Jag fick sopa golvet på HM och de sa – vad fint det blev. 

Det var första gången som någon inte hackade på vad jag gjorde, att man fick vara delaktig. 

Någon berömde mig och jag kunde känna ahhha (intervju med besökare). 

I gruppverksamheterna som är mer riktade verksamheter finns möjlighet för 

besökarna att samtala om och utveckla andra förmågor som de kan ha nytta av 

”ute i samhället”, utanför verksamheten. 

Socialpedagogiska handlingar  

Citaten i inledningen till kapitlet är från två besökare och handlar om deras 

upplevelse av hur de blir bemötta när de kommer till verksamheten. Inom 

socialpedagogiskt arbetet är det viktigt att de som är föremål för arbetet upplever 

det som positivt. 

Verksamheten som beskrivs i kapitlet är en mötesplats för gemenskap som är 

öppen, tillåtande och inbjudande dit alla är välkomna. Utgångspunkten är att inte 

tillrättavisa, påtala fel och misstag eller att tjata så att besökarna måste försvara sig 

och sitt beteende. Devisen ”kom som du är” innebär att inte värdera och 

ifrågasätta besökarnas sätt att vara eller leva sitt liv. Besökarna kan komma oavsett 

bakgrund och livssituation. Flera besökare befinner sig i svåra problematiska 

livssituationer och för dessa kan gemenskapen utan krav på förändring vara viktig 

och det enda de önskar.  

Det är en skillnad mellan bemötande och erkännande. Ett bra bemötande är 

viktigt, men det kan också stanna vid att vara trevlig och snäll. Erkännande är på 

ett djupare plan som syftar till en positiv självuppfattning hos den andra 

människan. Erkännande är därför viktigt för att förstå socialpedagogiska 

handlingar. Att i mötet erkänna människor, även i små handlingar, är viktigt.  

Erkännande sker bland annat i relation med andra människor vilket innebär att 

andra måste erkänna en människa för att den skall tro på sig och sin förmåga. Det 

är viktigt att vara medveten om detta inom socialpedagogiska handlingar. Det som 

kan berömmas, ges positiv uppmärksamhet eller på annat sätt få människan att 

känna sig positiv till sig och sina förmågor är viktigt att uppmärksamma och 

erkänna. Det skall inte ske slentrianmässigt utan vara äkta för att man vill den 

andra människan väl. Att hitta positiva saker och erkänna dessa för människor är 
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centralt för socialpedagogiskt arbete, att de känner en positiv upplevelse kring sig 

själva. 

Med utgångspunkt i det samlade datamaterialet går det inte entydigt att uttala sig 

om vilka krav på anpassning och förändring som ställs på besökarnas hela 

livssituation. Det går därför inte heller att uttala sig om det finns gränser för vad 

som är en acceptabel förändring eller inte. Socialpedagogiska handlingar kan 

därför innebära att erbjuda gemenskap utan krav eller om man så vill, kalla det en 

icke handling eller m.a.o. att bli accepterad och erkänna människan för den de är 

utan specificerade krav på förändring. I detta erkännande bör socialpedagogiska 

verksamheter förhålla sig kritiska till om deras verksamhet ”bjuder in eller stänger 

ute” människor. 

En del i erkännandet handlar om att visa tilltro till personens förmågor, att hitta 

dennes styrkor och bygga vidare på dessa. Det är viktigt att se människorna som 

kapabla att delta i en gemenskap samt att kunna bidra till denna. I 

socialpedagogiska handlingar kan en form av erkännande vara att bjuda med 

personerna att delta i uppdrag, att få ansvar för olika områden och kanske vara 

med i olika beslutsprocesser. Beroende på var en människa befinner sig i livet och 

hur livssituationen ser ut kan detta innebära olika saker. Börja med enklare saker 

för att stegvis bygga upp tilltron till den egna förmågan kan vara en väg. För högt 

ställda krav kan ge motsatt verkan med en känsla av misslyckanden. Det kan 

ibland handla om att anpassa uppgifterna och ansvaret så att människan klarar av 

detta eller att själv släppa ansvaret och se att andra kan ta ansvar. Det är inte alltid 

själva uppgiften i sig som är det avgörande utan att personen ses som kapabel, att 

få känna känslan av att göra något bra, att lyckas och få beröm. Det är här som 

människan har möjlighet att växa i sin positiva självbild.  

Motsatsen till erkännande kan innebära att kränka, nedvärdera och osynliggöra 

en annan människa. I socialpedagogiska handlingar räcker det alltså inte med att 

inte göra dessa negativa handlingar utan att även vara medveten om vilka aktiva 

handlingar som bidrar till att människor blir erkända. Medvetna och aktiva 

handlingar som ger förutsättningar för att skapa erkännande som gynnar 

människan i dennes självupplevelse och som den sedan kan ha som grund för att 

utvecklas vidare i nya dimensioner och områden där de kan få nya erkännanden.  

I detta kapitel finns flera exempel på handlingar kopplat till erkännande. För att 

utveckla socialpedagogiken kan arbetet inom olika socialpedagogiska 

verksamheter utgå från Honneths teori om erkännande samt de teman som 

återfinns i kapitlets resultatdel. Personalen kan då arbeta med att medvetandegöra 
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och benämna aktiva socialpedagogiska handlingar som beskriver hur erkännande 

kan se ut i just deras verksamhet. På den organisatoriska nivån kan detta ske i 

form av vilka typer av verksamheter som erbjuds och hur dessa genomförs. På 

den individuella nivån handlar det om vad som sker i det direkta mötet med de 

människor som personalen arbetar med. Det handlar ytterst om att synliggöra 

vad och hur erkännande konkret kan se ut och hur personalen kan underlätta för 

erkännandet där människan ges möjlighet att utveckla en positiv självkänsla.  

Vår undersökningsenhet utgörs av en religiöst driven organisation. På vilket sätt 

detta påverkar hur verksamheten organiseras och genomförs samt hur det 

påverkar förhållandet mellan personal och besökare är en viktig fråga. Inom 

ramen för den analys som kapitlet bygger går det inte att närmare uttala sig om 

detta. Det skulle då behöva utgå från ytterligare en teoretisk ansats och därmed 

också kräva ytterligare bearbetning av befintlig data alternativt att ytterligare 

datamaterial samlades in. 

Diskussionsfrågor 

1. Vi påstår i texten att erkännande är nödvändigt, men är det tillräckligt för 
att skapa motivation hos besökarna att åstadkomma en förändring av sin 
livssituation?  

2. Har verksamheten i studien några särskilda förutsättningar för att 

arbeta med socialpedagogiska handlingar? 
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Dom försöker hela tiden och även om det går snett så lämnar dom oss inte, 

som det ofta är på Socialförvaltningen, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen - dom skiter i dig. 

En av deltagarna i Revanschprojektet uttrycker, i citatet ovan, sin upplevelse av 

förhållningssättet i en speciell form av arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi kan 

med hjälp av denna utsaga förstå att projektets handledare i handling visar att de 

har en tro på att deltagarna har kapacitet att återerövra en arbetsgemenskap och 

bli självförsörjande, trots missbruksproblematik och en längre tids arbetslöshet.   

Det här kapitlet bygger på en utvärdering av projektet ”Revansch” (Söderqvist, 

Klamas & Henriksen 2014), som använde en variant av metoden Supported 

Employment (SE) i arbetslivsinriktad rehabilitering. Revanschprojektet utgick 

från ett resursorienterat förhållningssätt som bygger på empowerment, där 

deltagarens egna val och intressen stod i fokus samt betydelsen av tillitsfulla 

relationer. Detta kan ses som ett alternativ till s.k. traditionell arbetslivsinriktad 

rehabilitering där personer tvingas låta sig kategoriseras som ”arbets-

handikappade” eller liknande, för att därefter få tillgång till ett expertstyrt stöd 

som stegvis skall leda till arbete. 

Stödet i Revansch gavs både till deltagare och deltagargrupper med målet att 

stärka personers inflytande över sin egen situation. Stödet riktas också till 

arbetsplatser för att underlätta inklusion och ta vara på det naturliga stödet där, 

för att personer inte bara skall få utan också kunna behålla arbetet. I stället för att 

fokusera på individers oförmåga18, betonas de pedagogiska förutsättningarna i 

omgivningen.  

I projektet arbetade två handledare med erfarenhet från funktionshinder- och 

psykiatriområdet och med en socialvetenskaplig utbildning, dock inte specifikt 

socialpedagogisk. De hade också genomgått utbildning i SE. De båda handledarna 

i projektet har getts förutsättningar att vara insatta i varje deltagares situation och 

de har arbetat motiverande med att skapa positiva förväntningar. Stödet 

inbegriper också en företrädarroll (”advocacy”-roll) som varit viktig vid kontakten 

med myndigheter som projektdeltagarna var beroende av. Behovet av denna roll 

uppstod som en följd av bristande samverkan mellan projekt och biståndsgivande 

myndigheter, men också på grund av deltagarnas utsatta position och maktlöshet. 

                                                      

18 Se till exempel Panican, A., & Ulmestig, R. (2017). Utifrån kunskapssammanställningen om 
kommunala arbetsmarknadsåtgärder dras slutsatsen att ”respekt för brukarens sociala rättigheter 
och ett professionellt arbetssätt inte kan tas för givet, utan dessa aspekter som skiljer oss från 
fattigvården måste ständigt erövras” (s 12).  
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De stödjande handlingarna skedde i en speciell kontext med ett tydligt uttalat 

förhållningssätt, men också med ett stort handlingsutrymme där byggande av 

tillitsfulla relationer var en viktig del. Det resursorienterade sociala och 

pedagogiska arbetet hade som mål att integrera och inkludera människor i 

arbetslivet och samtidigt stärka deras egenmakt. Stödet tog till vara de individuella 

resurserna men också resurser i form av relationer på arbetsplatserna och genom 

att stärka banden bland deltagarna. Handledarnas arbetssätt har stora likheter med 

vad både Berglund (2000) och Madsen (2006) skriver om socialpedagogiskt 

förhållningssätt. Enligt Berglund utmärks ett socialpedagogiskt förhållningssätt av 

att människors livssituation och motivation ses som utgångspunkt i det 

pedagogiska arbetet och som berör den sociala sfären. Madsen menar att 

socialpedagogiken kan bidra med socialiserande och kvalificerande processer 

genom att stärka människor som är exkluderade och marginaliserade. Han 

framhåller också att det grundläggande syftet med socialpedagogiken är att 

utveckla sociala band mellan människor och mellan människor och de 

samhälleliga institutionerna exempelvis arbetsplatsen.  

I detta kapitel är ett syfte att beskriva en aspekt av socialpedagogiskt förhållnings-

sätt, nämligen det relationella stöd som utvecklades inom ramen för 

Revanschprojektet. Ett annat syfte är att diskutera förutsättningar för ett 

professionellt socialpedagogiskt arbete i den givna kontexten. En övergripande 

frågeställning är: Vad utmärker det relationella stödet och vilka socialpedagogiska 

roller och handlingar kan identifieras? Kapitlet bygger på en studie av projektet 

Revansch 2012–2014 som baseras på data från deltagarenkäter och fokusgrupps-

intervjuer med såväl deltagare som handledare (Söderqvist, Klamas & Henriksen 

2014).  

Supported Employment som metod och förhållningssätt 

Supported Employment beskrivs som en evidensbaserad metod (Gustavsson 

2014). Arbetssättet utvecklades i USA och Kanada under 1980-talet och användes 

för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Under början av 1990-

talet väcktes intresset för SE i Sverige och har kommit att bli en framgångsrik 

metod när det gäller arbetsrehabilitering för personer med funktionsnedsättningar 

eller andra svårigheter. Grundtanken är att dessa tillkortakommanden uppstår i 

relation till omgivningen. Målet med SE är att stödja och hjälpa människor som 

står långt ifrån arbetsmarknaden att finna, få och behålla ett lönearbete. Genom 

det personorienterade och empowerment-inriktade förhållningssättet betonas 

människors egna intressen, val och resurser. Det ingår också i modellen att 

träningen skall ske i den miljö och i de sammanhang färdigheterna ska användas. 

Stödet riktas till såväl personen som till arbetsplatsen och det naturliga stöd som 

finns där bland t.ex. chef och arbetskamrater (Antonson 2003; European Union 
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of Supported Employment Toolkit 2010). Olika metodvarianter har utvecklats 

med SE som grund, t.ex. IPS (Individual Placement and Support) för personer 

med psykisk ohälsa (Bejerholm 2012). Beroende på skillnader mellan olika länders 

socialpolitik behöver metoden också anpassas till de nationella förutsättningarna. 

Exempelvis är det vanligt att personer i Sverige först börjar arbeta på en 

arbetsplats som praktikant, med ekonomiskt stöd från samhället, för att något 

senare bli anställd. Dessa är de viktigaste grundidéerna som de uttrycks i 

European Union of Supported Employment Toolkit: 

• Stödet utgår ifrån personen det gäller. Egen vilja och behov och delaktighet 

i beslut betonas. Som stödjare (coach) skall man försöka se de svårigheter 

personen skulle kunna hamna i under mötet med omgivningen och försöka 

överbrygga dessa. 

• Stödet skall ske på den öppna arbetsmarknaden. ”Först arbete, sedan 

träning” – en idé som går ut på att rehabiliteringen startar i det som förut var 

målet. Stödet skall byggas upp utifrån att individen skall behålla arbetet. Det 

handlar om en process där man knyter ihop olika insatser så att den enskilde 

skall klara av att behålla arbetet under lång tid.  

• Arbetet skall vara ett ”typiskt arbete” på den reguljära arbetsmarknaden. 

Ett sådant arbete kännetecknas av både en arbetsbeskrivning och en avtalsenlig 

lön. Det leder till att personen som utför arbetet blir betraktad som värdefull och 

behövd. Icke betalt arbete kan förekomma, men bara som en temporär lösning 

och om det syftar till att träna upp kompetens som leder till betalt arbete. 

• Stödet skall helst inte vara tidsbegränsat utan anpassas efter både person och 

situation. Stödet ges till personen det gäller men också till arbetsgivaren och 

arbetskamraterna. Stödjaren skall arbeta förebyggande genom att försöka förutse 

problematiska händelser och på sikt också arbeta på att göra sig själv överflödig. 

• Det naturliga stödet finns på arbetsplatsen. Det gäller att involvera det stöd 

som redan finns på arbetsplatsen i form av arbetskamrater, 

handledare/arbetsledare.  Kan man involvera de stödresurser som finns på 

arbetsplatsen i form av introduktion och upplärning så blir också personen 

introducerad i arbetsplatsens unika rutiner och vardagssituationer. Samtidigt 

stärks arbetsgemenskapen.  

Revanschprojektet  

Projektet drevs med stöd från Europeiska Socialfonden och startade som ett 

samverkansprojekt mellan Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Projektet handlade om att stödja personer med missbruks-

problematik att få och behålla ett arbete genom metoden Supported Employment 

(Svenska EFS-rådet 2014). Efter en tid övergick projektet till en ordinarie 

verksamhet i kommunens regi. Revansch bygger på en egen metodvariant kallad 

Varbergsmodellen och som utvecklats med inspiration från Århus kommun i 
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Danmark och Helsingfors stad i Finland. Denna modell följer åtta steg där tiden 

för varje steg anpassas till de individuella förutsättningarna för varje person.  

• Individuell kartläggning (ca 4 veckor)  

• Introduktionskurs i grupp (ca 10 veckor)  

• Parallellt med introduktionskursen påbörjas den individuella processen  

• Individuell planering (ca 5 veckor)  

• Matchning mot arbetsplats/förberedelse för studier (ca 5 veckor)  

• Arbetsträning/studier (ca 65 veckor) (Inklusive handledarstöd till 

arbetskamrater och ledning)  

• Övergång till anställning/studier (ca 5 veckor)  

• Anställning (Inklusive handledarstöd till arbetskamrater och ledning) 

Många metodvarianter bygger på individuellt stöd och stöd till arbetsplatsen, men 

i Varbergsmodellen finns även ett gruppstöd i form av en introduktionskurs. 

Denna aktivitet omfattade ca tre halvdagar i veckan med tillhörande individuella 

uppgifter. I projektet förekom inga närvarorapporter eller drogtester. De 

gemensamma aktiviteterna och vilka regler som skulle gälla bestämdes kollektivt 

i gruppen. Målet i projektet var att successivt starta fem grupper med 10 personer 

i varje grupp. Personalstyrkan bestod av två handledare på deltid varav den ena 

till lika projektledare. Handledarstödet skulle fortsätta även efter att anställning 

påbörjats och skulle avvecklas successivt utifrån de individuella förutsättningarna.  

Tidigare forskning  

En vanlig forskningsinriktning om SE är att studera metodens effektivitet, men 

det finns också exempel på forskning som mer fokuserar på stödet och 

deltagarnas upplevelser. Exempelvis skriver Antonson (2003) om stödets 

betydelse, där människor med olika typer av funktionsnedsättningar fått stöd 

genom SE. Några av resultaten pekar på betydelsen av att: 

• Att arbetskonsulent (coach) gav adekvat stöd t.ex. om funktionsnedsättningar 

utifrån en helhetsbild 

• Stödet gavs under en längre tid 

• Att alla betydelsefulla, formella stödjare runt personen kämpade mot samma mål 

• Att arbetet man siktade mot var högt värderat från början 
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Gustavsson (2014) har studerat om och varför SE fungerar i svensk kontext för 

personer med funktionsnedsättningar, men också de mekanismer som bidrar till 

meningsfulla förhållanden i processen att få och behålla arbete. Resultaten handlar 

exempelvis om vikten av att tydliggöra normstrukturer, produktionsstrukturer 

och ekonomiska strukturer som påverkar villkoren för personer med 

funktionshinder att nå, skaffa och behålla sysselsättning. Detta har betydelse för 

förmågan att möta, samexistera och samarbeta. Tillit identifieras också som en 

betydelsefull relationskomponent. Det nära och kontinuerliga stöd som riktades 

till arbetsgivare och anställda präglades av lyhördhet och engagemang i personliga 

relationer vilket ses som en sammanhållande mekanism i processen.  

Andersson (2010) har utvärderat ett SE-projekt med fokus på identifierade förut-

sättningar och hinder. Till de positiva resultaten uppmärksammas 

arbetscoachernas goda och seriösa arbetsinsats till nytta för dem som deltar i 

projektet. Ett problem som uppmärksammas är svårigheten att kombinera 

SE/IPS med den traditionella rehabiliteringen och har visat sig tydligast då 

individer med tidsbegränsad sjukersättning eller sjukpenning skall ut på en 

arbetsplats och är i behov av en försäkring. Då ärendet skall hanteras av den 

ansvariga myndigheten uppstår samverkansproblem då individerna inte matchar 

systemet. Utvärderingen identifierade även samarbetssvårigheter mellan 

coacherna och handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

En socialpedagogisk tankeram 

Utifrån ett socialpedagogiskt handlingsperspektiv blir personalens roll och 

förhållningssätt centrala utgångspunkter för att beskriva de fenomen som 

synliggjorts i Revanschprojektet. Begrepp som empowerment, företrädarskap och 

lärande kan ses som användbara i dessa beskrivningar. 

Socialpedagogiskt arbete har olika innebörder 

Eriksson (2006; 2013) beskriver tre dimensioner eller modeller inom socialpeda-

gogiken som ofta samspelar och verkar parallellt i tänkandet kring en social-

pedagogisk verksamhet. Dessa benämns 1) den anpassande, 2) den mobiliserande 

och 3) den demokratiska. Den anpassande modellen för tankarna till behandling 

och syftar till förändring hos individen. Den mobiliserande modellen bygger på 

empowerment och kollektivt inriktad frigörelse. Här betraktas både socialpedagog 

och individ som handlande varelser. Den tredje modellen, den demokratiska, 

hamnar i en mellanposition mellan de två andra och handlar om en strävan mot 

att stötta den enskilda individen mot utveckling av bildning och medborgarskap. 

Här är inte primärt kollektivet i fokus utan det handlar mer om en individuell 

strävan utifrån egna behov och motiv.  
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Empowerment och företrädarskap 

Empowerment har förknippats med den amerikanska medborgarrättsrörelsens 

kamp för jämställdhet och rättvisa. Begreppet Empowerment definieras och 

används både i kollektiva och individuella sammanhang. Enligt Adams (2008) 

handlar empowerment om kapaciteten hos såväl individer som grupper och 

samhällsgemenskaper att ta kontroll över sina förhållanden och att utöva 

inflytande över egna mål och processer, både individuellt och kollektivt för att 

maximera livskvaliteten. Eide & Eide´s (2006) definition är mer individrelaterad 

och handlar om att individer tar i anspråk sina resurser, så att de kan ta kontroll 

över sina egna liv och klara av så mycket som möjligt. Begreppet Paternalism, från 

engelskans paternal, eller ´faderlig´; ytterst av pater (Nationalencyklopedin 2017) 

brukar vanligen användas för att benämna motsatsen till empowerment och 

utmärks av ett beskyddande förhållningssätt som begränsar någons handlingar. 

Andersson (2016) framhåller att mobilisering bygger på ett ifrågasättande av 

paternalistiska strategier och där i stället ett demokratiskt underifrån-inflytande 

förespråkas. Starrin (1997) ser empowerment som process, mål och metod. I 

processen utvecklas självförtroendet och den egna kompetensen. Samtidigt ökar 

både medvetandet och självförebråelsen. Målet är att öka den individuella och 

kollektiva makten för att kunna påverka sin situation. Som metod kan det 

innebära ett resursorienterat arbetssätt, samarbete, brukarmedverkan, 

mobilisering av resurser eller ett salutogent förhållningssätt. Payne (2015, s 373) 

formulerar ett syfte med empowerment kopplat till socialt arbete: 

Empowerment syftar till att hjälpa klienter att få kraft att fatta beslut och att agera 

utifrån sina beslut genom att minska följderna av personliga och sociala hinder 

som står i vägen för beslut och handling, genom att förbättra deras förmåga och 

självförtroende när det gäller att använda sin makt genom att ge de människor 

makt som saknar sådan. 

Gemensamt i de olika definitionerna är synen på människan som ett aktivt 

handlande subjekt (aktör) med respekt för självbestämmande och integritet.  Det 

handlar om att människor använder sina resurser så att de så mycket som möjligt 

klarar av att ta kontrollen över sina liv och utveckla egenmakt, vilket också 

förutsätter att det skapas gynnsamma förhållanden.  

I vårt samhälle har professionella stort inflytande och när människor benämns 

som klienter och blir ”föremål för åtgärder” gör det något med dem. De 

myndigheter som har uppgiften att tillgodose hjälpsökandes rätt till stöd, service 

och ekonomisk ersättning uppfattas ofta som formella, regelstyrda och 

byråkratiska när de tillämpar administrativ rättvisa (Lindqvist 2013).  

Inom traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering tvingas personer låta sig 

beskrivas som arbetsoförmögna för att få tillgång till ett professionellt styrt stöd, 
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som senare skall leda till ett arbete. Arbetsförmågan utreds och om den är låg kan 

individen bli föremål för arbetsträning. Detta paternalistiska förhållningssätt 

innebär att experter talar om vad som är bäst för en individ i en utsatt position. 

Empowerment har en annan utgångspunkt och syftar i stället till att hjälpa 

människor att få makt över både beslut och handlingar som rör deras eget liv. Det 

bygger också på en positiv syn på människan att hon vill och vet sitt eget bästa. 

Utifrån detta förhållningssätt arbetar handledarna med att minska personliga- och 

sociala hinder genom att stärka självförtroendet men även att företräda individens 

intressen (Askheim 2007; Eide & Eide 2006).  

Payne (2015) skriver om empowerment och företrädarskap (”advocacy”) i socialt 

arbete, där socialarbetare kan utforma allianser som hjälper människor till större 

förståelse av och förändring i sina liv. Företrädarskap, menar han, har målet att 

representera maktlösa människor gentemot mäktiga individer och sociala 

strukturer. Payne framhåller också att empowerment, på senare tid i USA, i större 

utsträckning ersätts med begreppet företrädarskap. Detta förklaras med 

lobbyarbete med fokus på förändring av policys och sociala reformer. 

Företrädarskap eller advocacy har sitt ursprung i det juridiska området och i 

advokaters praktik i rätten då de företräder klienter. Enligt Payne är företrädar-

skap en viktig färdighet och ett viktigt mål i olika professioner, t.ex. när det gäller 

socialpedagoger och sjuksköterskor. Företrädarskap förekommer på två olika sätt. 

Företrädaren kan tala för en person/personer men också tolka och beskriva en 

persons eller personers situation för människor som innehar makt. 

Professionella socialpedagogiska relationer 

Madsen (2006) beskriver fyra typer av professionella relationer mellan social-

pedagog och den enskilde: 1) Den ställföreträdande relationen 2) den före-

gripande relationen 3) den kompenserande relationen och 4) den ledsagande 

relationen.  

Den ställföreträdande relationen innebär att socialpedagogen tar på sig ett moraliskt 

ansvar för den andres liv och är aktuellt när personen inte har förmågan att själv 

ge uttryck för sina önskemål och behov. Socialpedagogen kan fatta beslut för att 

garantera den andre ett värdigt liv och livskvalitet. Den föregripande relationen 

handlar om att socialpedagogen intervenerar i andra människors liv, för att skapa 

förändring och utveckling. Socialpedagogen skall kunna bedöma vad personen i 

en nära framtid skall kunna bli kapabel till utifrån sin potential och inte bara 

utifrån uppvisad kompetens. Den kompenserande relationen har till syfte att tillföra 

resurser som ökar den andres möjligheter att genomföra det som är betydelsefullt 

i dennes liv. Detta är ett beroende, som Madsen menar, kan förvaltas på två sätt. 

Det första är att socialpedagogen ger stöd för att kunna genomföra det som 

personen själv upplever som betydelsefullt. Detta utvecklar då större myndighet 
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och självbestämmande. Det andra sättet innebär att man i bästa mening ger stöd 

till en person för att göra något som personen har kompetens att göra utan stöd. 

Detta leder då till ett omyndiggörande och underkännande av personen. Med 

andra ord blir då hjälpen påtvingad och är inte en kompensation som ökar de egna 

handlingsmöjligheterna. Den ledsagande relationen kan vara en förutsättning för de 

tre övriga och kännetecknas av att den inte styrs av målrationella föreställningar 

om vad som borde vara annorlunda i en konkret situation. Det finns heller inget 

intresse för intervention utan bygger på relationer där människor bekräftar 

varandra. Deltagaren får möjlighet till både anknytning och avgränsning i 

förhållande till de professionella. För de professionella innebär det att kunna växla 

mellan de olika relationstyperna beroende på de situationer som uppstår.   

Demokratiskt och mobiliserande arbete i projektet 

Det socialpedagogiska arbetet i Revansch-projektet kan beskrivas som demo-

kratiskt och i viss mån som mobiliserande. Handledarnas arbetssätt har visat sig 

fast förankrat i ett empowerment-inriktat förhållningssätt som tar tillvara 

deltagarnas egna resurser och ser dem som aktiva aktörer. Deltagarna har också 

haft ett stort inflytande när det gäller det individuella stödet samt beträffande 

innehåll och regler vid gruppaktiviteterna (Söderqvist, Klamas & Henriksen 

2014). Vid gruppaktiviteterna har deltagarna kunnat dela erfarenheter och hjälpas 

åt med att ordna studiebesök och andra aktiviteter. Såväl deltagarna som 

handledarna har betraktats som handlande aktörer. Handledarna har arbetat med 

och för individen och har inte företrätt någon myndighet. Däremot har 

handledarna behövt företräda deltagare i kontakten med myndigheter. 

Handledarna har också haft förutsättningar att arbeta med ett begränsat antal 

personer och vara insatta i varje persons situation. De har därför kunnat hålla god 

kontakt, vara tillgängliga och ge stöd i de flesta situationer som uppstått. 

Handledarnas roll och relation  

Rollen som handledare (eller jobbcoach) kan till stor del beskrivas som 

ledsagande. Arbetssättet bygger på relationer där man bekräftar varandra till 

skillnad från målstyrda och mer regelmässiga interventioner. I Revanschprojektet 

utgick man ofta från frågan ”vad vill du med ditt liv?” eller att man exempelvis 

bara träffas och ”samtalar som kollegor”, vilket också ger möjlighet för reflektion 

och lärande. Samtidigt kan den professionella relationen delvis beskrivas som 

föregripande. Det kan i detta sammanhang handla om försiktiga interventioner i 

dialog för att skapa förändring och utveckling. Handledaren kan behöva bedöma 

vad deltagaren i en nära framtid skall kunna bli kapabel till eller förutse de svårig-

heter personen skulle kunna hamna i och försöka överbrygga dessa genom att 

motivera och ”pusha” deltagare till framsteg, men utifrån deltagarens mandat och 
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egna mål. Även den kompenserande relationstypen har aktualitet. Denna har till 

syfte att beakta resurser som ökar deltagarens möjligheter att genomföra det som 

är betydelsefullt i livet. Som exempel på den kompenserande relationstypen kan 

nämnas hjälp med att skriva CV eller att vara deltagarens företrädare vid myn-

dighetskontakter.  

Handledarnas tillit och engagemang 

Fokusgruppintervjuer och enkäter visar vilken betydelse stödet inneburit för 

deltagarna i form av egen utveckling och återinträde på arbetsmarknaden. 

Projektet har kunnat erbjuda såväl gruppstöd som individuellt stöd till deltagarna 

samt stöd till personer knutna till arbetsplatser. 

Tillit är en betydelsefull relationskomponent och innebär att stödet präglas av 

respekt, lyhördhet och engagemang i personliga relationer. Den ömsesidiga 

respekten kan sägas utgöra grunden i den här typen av socialpedagogiskt arbete. 

Relationerna till deltagarna har också varit relativt långvariga.   

Det professionella stödet från projektets handledare beskrivs av deltagarna som 

annorlunda i jämförelse med deltagarnas tidigare erfarenheter. Exempelvis har 

handledarna kunnat erbjuda deltagarna en stor tillgänglighet bl.a. genom att vara 

nåbara på mobiltelefon och de har hållit regelbunden kontakt med deltagarna och 

frågat hur det går. En viktig förutsättning, som framhålls av handledarna, är att 

det inte är för många deltagare samtidigt då det är svårt att ge stöd till fler än 20 

deltagare samtidigt. Följande framgångsfaktorer, baserade på såväl handledarnas 

som deltagarnas synpunkter, lyftes fram i utvärderingen av projektet: 

 

• Vikten av relationsbyggande 

• Utgångspunkt i individen och tilltro till individens resurser och 

förändringsförmåga 

• Att som personal våga släppa kontrollen 

• Reellt inflytande och delaktighet för deltagarna 

• Begränsat antal deltagare per handledare 

• Engagerade handledare 

Stödet bygger på den relation som utvecklas mellan handledare och deltagare och 

utgår från individens egna resurser och egna val. Det framgår att majoriteten av 

deltagarna är mycket nöjda med handledarnas engagemang och sätt att stödja 

deltagarna till eget ansvar, livsglädje och självförsörjning. Det handlar om en 

tillitsfull relation som kan stödja personers möjlighet att växa och utvecklas.  
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Den största delen av deltagarnas tid i projektet var individuellt inriktat. Deltagarna 

uppskattar att det var ungefär 20 % av tiden som användes till gruppaktiviteter 

(med vissa variationer), och allt som handlade om personliga förhållanden sköttes 

individuellt. 

De deltagare som intervjuats är mycket positiva till projektet Revansch, men också 

till de två handledarnas förhållningssätt och engagemang. Deltagarna beskriver att 

Revansch skiljer sig från andra arbetsrehabiliterande projekt de har erfarenheter 

av. De pekar på att det är annorlunda genom att man får göra egna val och att 

projektet går utanför ”ramarna” dvs. utanför vad som annars är brukligt. 

Individen är i centrum. Även om projektets inriktning och uppläggning har haft 

stor betydelse, framgår det också hur viktigt projektledarens och handledarnas 

engagemang varit för resultatet. Även tron på människor, och ömsesidig respekt, 

är något som deltagarna gärna lyfter fram. Handledarna, som har erfarenheter från 

funktionshinder- och psykiatriområdet, beskrivs av deltagarna som att de har en 

”kärleksfull” inställning (d.v.s. stor omtanke och humanism), är engagerade och 

de har också haft tid att i handling hjälpa och ”pusha” sina deltagare. Deras sätt 

att visa mänsklighet och kunna ”tänka utanför ramarna” kan, enligt deltagarna, 

ställas i kontrast till myndigheters mer stelbenta och centralstyrda sätt att arbeta. 

Deltagarna beskriver också skillnader i de båda handledarnas personlighet och 

kompetenser, vilket uppfattats positivt. Om deltagare t.ex. fått ett återfall i 

missbruket har handledarna i Revansch kommit tillbaka och stöttat. Betydelsefullt 

är också deras kontaktnät och förmåga att vara ett stöd vid myndighetskontakter. 

Deltagarna fick möjlighet att värdera hur nöjda de var med handledarna i projektet 

Revansch. Resultatet är samstämmigt och samtliga deltagare som svarat anger att 

de är mycket nöjda med projekthandledarna. Komponenter av betydelse har att 

göra med såväl stöd som delaktighet och social gemenskap. Detta illustreras med 

följande utsaga.  

Deltagare: Jag fick stöd att söka och finna ett arbete alternativt 
utbilda mig.  

Det har gett mig en möjlighet att träffa människor som gett mig 
en social funktion. 

Deltagarna tillfrågades hur nöjda de var beträffande handledarnas förmåga att 

fånga upp det som kunde vara ett problem för dem. Resultaten visar att 

majoriteten av deltagarna anger ”mycket bra” när det gäller huruvida handledarna 
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förmår att fånga upp det som kan vara ett problem för dem19. Detta kan illustreras 

med följande:  

 Deltagare: Det stödet jag fick gör att jag fått bättre självförtroende, nu 

har jag ett arbete och känner att livet är värt att leva 

Svaren visar att projekthandledarna kunde motivera majoriteten av deltagarna att 

fortsätta i projektet. Resultatet av undersökningen visar också att en majoritet av 

deltagarna anser att de fått stöd av handledarna för att ta eget ansvar för sin 

arbetssituation. Vid fokusgruppsintervju med deltagarna fick de svara på vad som 

varit det bästa med Revanschprojektet. Deltagarna uttryckte det såhär: 

Stödet och målinriktningen handledarna har i projektet är viktigt.  

Dom vill verkligen någonting med REVANSCH.  

Jag tycker att det är jättebra. Jag hade nog inte varit den jag är utan 

projektet. (Flera säger samma) 

I början av projektet tyckte jag inte det var särskilt roligt. Hjälp av 

Rebecka. … 

Kontakten finns kvar även om man inte är i projektet, sedan målet är 

uppfyllt.  

Det framgår att projektet haft engagerade handledare som betytt mycket för 

deltagarna. Projektet hade en avgörande betydelse för många deltagares 

rehabilitering och delaktighet i arbetslivet. Projektets mål var att stödja deltagarna 

till att nå, få och behålla arbete och samtidigt komma från missbruk. De flesta 

deltagarna visade vilja till förändring med målet att bli självförsörjande och 

komma från sitt missbruk, men deras personliga mål skilde sig en del åt när det 

gäller inriktning och ambitionsnivå. För deltagarna var vägen till målet ofta 

mödosam och krävande, men handledarna har hela tiden funnits där för att 

genom pedagogisk handling hjälpa och stötta, även lång tid efter att de blivit 

självförsörjande. 

                                                      

19 Tio deltagare svarat i en enkät att det stämmer ”mycket bra” att handledarna förmår 

fånga upp det som kan vara ett problem för dem, medan fyra anger att det stämmer 
”ganska bra” och en deltagare svarar att det stämmer ”till viss del” (Söderqvist, Klamas 
& Henriksen 2014). 
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Stödet i projektet 

Deltagarna beskriver stödet i projektet både som pådrivande och bromsande 

utifrån varje individs förutsättningar och med stort tålamod. 

Fokusgruppsintervjuerna med deltagarna handlade också om själva arbets-

träningen. Deltagarnas beskrivning av stödet utgick från individens behov och 

önskemål, vilka även formulerats som individuella mål. Det innebär att varje 

individ har haft stort inflytande över valet av praktikplats. Flera av deltagarna 

poängterade vikten av att praktikplats och arbetsträning var direkt kopplade till 

att få jobb. Några av deltagarna uttryckte det så här: 

Det var OK med praktiken för jag såg möjligheterna till ett riktigt jobb. 

Viktigt att det finns förutsättningar t.ex. om det krävs viss utbildning.  

Ofta är det så i Sverige att du sätts på en praktik, där du inte har 

chansen att få ett jobb. Då måste man ifrågasätta – vad är då vitsen 

med den praktiken om den inte kan leda till ett jobb. Du flyttas runt 

till en praktik, en där en där … istället för att göra en målinriktning 

utifrån vad du har sysslat med vad du har gjort tidigare - då siktar vi 

på det, för där har du möjlighet att få jobb. 

Viktigt att ”visa sig oumbärlig” på något på arbetsplatsen.   

För deltagare som önskar komma tillbaka till sin gamla bransch kan ett körkort 

vara av största vikt, medan andra deltagare inte kände sig mogna att välja en 

praktikplats som innebar en alltför stor utmaning. De behövde i stället en 

mellanperiod med mer anpassad praktik. En person uttryckte det såhär:  

Deltagare: Återfall får man räkna med i livet. Har nu fått en OSA-

anställning och det är bara jag själv som kan ta mig in i samhället igen 

och jag måste ha stöd på vägen.  

Handledarna har visat sig vara bra på olika saker och ansågs därigenom ha 

kompletterat varandras handlingskompetens, vilket deltagarna ser som en fördel. 

Deltagare: Kontakt med Rebecka och Johan. Inte nu längre; Så har jag 

det också. Johan är duktig på att skriva CV… Viktigt att kunna 

förklara glapp i CV-n. 

Kravet på deltagarna består framförallt av att visa intresse och vilja till förändring 

i motsats till att bara ”sitta av” tiden. Det kan beskrivas som frihet under ansvar 

och de deltagare som visar att de verkligen vill ha ett arbete får mycket hjälp och 

stöttning. Man får vara med i projektet så länge man trivs och ingen har blivit 

avstängd eller utkastad uppger handledarna. 
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En socialpedagogisk företrädarroll  

Såväl handledarna som deltagarna i projektet berättade om svårigheter vid 

myndighetskontakter och att de upplevde brist på samsyn beträffande re-

habiliteringen. Det kan också gälla problem vid övergång från en myndighet till 

en annan, som t.ex. när en deltagare behöver försörjningsstöd efter en period av 

sjukersättning. Det saknades ofta samsyn mellan projekt och bidragsgivande 

myndigheter, vars arbete bygger på en annan logik och där det finns behov av 

dokumentation och kontroll. Exempelvis visade det sig problematiskt att man i 

projektet inte kunde eller önskade uppvisa kontrollerbar tid för deltagandet i 

projektet, som kopplades till motkrav för bistånd. Detta fick negativa konse-

kvenser för deltagarna.  

Handledarna har i handling genom företrädarskap försökt överbrygga svårigheter 

kring samsyn och brist på samverkan genom att erbjuda trepartssamtal med 

deltagare, myndighetsföreträdare och handledare. Att handledarnas närvaro och 

stöd uppfattats betydelsefullt av deltagarna vid myndighetskontakter illustreras 

genom följande citat från två deltagare: 

Svårt att prata med myndighetspersoner när dom inte känner till 

projektet REVANSCH. Viktigt att alla jobbar för mig. De har ju 

ansvar för mitt liv. 

Fysisk åkomma är hanterbart för dom – svårare med andra problem, 

där är dom helt okunniga. Jag har suttit i trepartssamtal … just då i 

den situationen var det inte kul. 

Rollen som företrädare kan vara viktig för att bistå deltagare vid överläggningar 

med myndighetspersoner. Här handlar det om att stärka individens makt i 

situationen och att lägga upp en strategisk kommunikation utifrån deltagarens 

premisser. Det handlar också om att tolka och beskriva personers situation och vara 

ett stöd i samtalet. När det gäller stödet till arbetsplatsens chefer och anställda 

handlar det också om företrädarskap i handling när handledaren talar för en 

person.  

Avslutande diskussion  

Det här kapitlet har handlat om ett exempel på socialpedagogiskt arbete i en 

speciell kontext. Även om målgruppen i Revansch beskrivs som arbetslösa 

personer med missbruksproblematik, skall verksamheten inte uppfattas som en 

form av missbruksbehandling. Snarare handlar det om en arbetslivsinriktad 

rehabilitering som föregåtts av en missbruksbehandling. För de enskilda 

personerna kan en sådan rehabiliteringsinsats innebära att komma ifrån en 
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utsatthet som undergräver både självkänsla och självaktning och att i stället kunna 

delta i en arbetsgemenskap som leder till självförsörjning, yrkesmässig kompetens, 

socialt värde och erkännande som medborgare. Projektet kunde erbjuda dessa 

personer vägledning och stöd till förändring av sin livssituation och de 

omständigheter de befann sig i. 

Det socialpedagogiska arbetet i exemplet Revansch, utmärks av att det är tydligt 

förankrat i de grundläggande idéer som utmärker Supported Employment, 

nämligen det personorienterade och empowerment-inriktade förhållningssättet 

där människors egna intressen, val och resurser betonas. Utifrån Erikssons (2006; 

2013) socialpedagogiska modeller, utmärks inte de pedagogiska handlingarna i 

projektet av anpassande behandling. De empowermentinriktade handlingarna i 

form av individuellt stöd, och i viss mån gruppstöd, gör att det socialpedagogiska 

arbetet ofta kan beskrivas som demokratiskt, men med inslag av mobilisering. 

Deltagandet i projektet kan trots empowermentinriktning och respekt för 

självbestämmande inte betecknas som kravlöst, men kraven var inte 

kontrollerande utan betonade i stället individers vilja till förändring.  

Den professionella relationen i exemplet är det viktigaste socialpedagogiska 

redskapet och bygger på tillit. Tillit kan utvecklas när stödet präglades av respekt, 

lyhördhet och engagemang. Den ömsesidiga respekten kan sägas utgöra grunden 

i den här typen av socialpedagogiskt arbete. Några viktiga förutsättningar för att 

sådana relationer skall kunna utvecklas är att det finns tillräckligt med avsatt tid 

för detta arbete, att antalet individer per handledare inte är för stort och att det 

finns rätt professionell kompetens. Handlingsdimensionen i exemplet Revansch 

kan också beskrivas som en ”balansakt” mellan de olika relationstyper som 

Madsen (2006) beskriver. Den ledsagande relationstypen som saknar målrationella 

föreställningar finns med hela tiden och bygger upp tillit och förtroende samtidigt 

som den föregripande relationen behöver finnas med för att kunna lotsa, motivera och 

förbereda personer inför kommande utmaningar. Genom den kompenserande 

relationstypen ges stöd till personer att genomföra sina egna mål och önskningar, 

men det är samtidigt viktigt att hjälpen inte upplevs som påtvingad, vilket skulle 

motverka empowermentintentionerna. Den socialpedagogiska företrädarrollen är 

ett exempel på den kompenserande relationstypen. Den ställföreträdande 

relationstypen kan bli aktuell endast undantagsvis, som vid återfall i missbruk, och 

där den fortsatta arbetsrehabiliteringen skulle kunna äventyras. Här finns 

samtidigt risk för att handledarna hamnar i den ”paternalistiska fällan” som skulle 

få till följd att individer fråntas den egenmakt och självaktning de försöker bygga 

upp. Handledarna kan naturligtvis också själva styras av ett egenintresse att kunna 

visa upp goda resultat och, som vi vet, är tyvärr inte alla handlingar alltid 

medvetna.   
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Handledarna i exemplet Revansch utgår från ett gräsrotsperspektiv till skillnad 

från ett myndighetsperspektiv och kan därför behöva vara vaksamma mot andra 

verksamheters påverkan, då dessa kan styras på ett sätt som i högre grad bygger 

på paternalistiska föreställningar. Inte sällan ställer myndighetens företrädare krav 

på den enskilde att exempelvis delta i vissa aktiviteter som anses nyttiga för den 

hjälpsökande och där närvaro kontrolleras. I samverkanssituationer är det därför 

en stor utmaning att förklara och förankra arbetssättet. Ett problem som 

uppmärksammades i projektet var bristen på förankring av arbetssättet i de sam-

verkande organisationerna. Att t.ex. socialsekreterare inte kände till projektet, eller 

vågade slussa sina klienter till Revansch, gjorde att alltför få deltagare anslöts till 

projektet och det kan också ha påverkat valet av vilka som fick möjligheten att 

delta. Det empiriska materialet ger en väldigt positiv bild av projektet och fångade 

inte upp kritiska synpunkter från t.ex. deltagare som slutat eller inte haft möjlighet 

att delta i fokusgruppsintervjuerna. Man kan också fundera över om handledarnas 

stora engagemang som visade sig i projektet skulle hålla över tid. Det kan ju finnas 

en skillnad i att bedriva ett projekt jämfört med ett arbete i en reguljär verksamhet. 

Revanschprojektet visade sig dock framgångsrikt för de flesta deltagarna (då 15 

av 27 deltagare blivit självförsörjande) och de goda resultaten har lett till att 

verksamheten blivit permanentad i den kommunala ordinarie verksamheten.  

Förhållningssättet – och de socialpedagogiska handlingar – som här redovisats 

och diskuterats, bör ses som ett värdefullt alternativ till de mer byråkratiskt styrda 

och paternalistiska rehabiliteringsalternativ som ofta förekommer, men som 

bygger på en helt annan logik. 

Diskussionsfrågor 

1. Reflektera över den beskrivna metodens styrkor och svagheter. 

2. Vad kan man dra för lärdomar av ett sådant här projekt? 
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Inledning 

Alltså som jag sa, den här cancern – och också för all del den här värken 

jag hade några veckor, det gjorde ju att jag började ställa mig existentiella 

frågor. Vad i hela friden håller på att hända med mig? Och nu kanske det 

ändå börjar ta slut och då är det klart att då vill man ju ha någon att prata 

med om det här. Självfallet, så är det ju förstås. Så visst måste jag säga, när 

det uppkommer hälsobekymmer då, vad det då kan vara, mer generellt, så 

behöver man ju någon att prata med. Helst någon anhörig då, det är väl 

inget fel att prata med sjukvårdpersonal, kuratorer och så, men det är ju 

ändå bland människor som känner mig som, som det betyder mest givetvis 

(Jens, 72 år). 

Människan genomlever livet i ett slags spänningsfält – där existens och 

förgänglighet utgör varandras obestridliga motpoler – vilket emellanåt aktualiserar 

och ger upphov till existentiella funderingar, grubblerier och ångest. Det är 

existentiella funderingar som kan handla om varats mening, sjukdom, döende, 

död och sorg, vilka människan oavlåtligt anses ha behov av att ta itu med, men 

som på samma gång är omöjliga för människan att undfly (Arlebrink 2012; Frankl 

2011; Giddens 1999; 2003; Nilsson 2017). I citatet ovan förmedlar Jens, 72 år, en 

önskan om att få samtala med någon då existentiella funderingar pockar på 

uppmärksamheten. Jens gör dock ingen hemlighet i sin distinktion mellan 

anhöriga och professionella, det vill säga, han föredrar att samtala med sina 

anhöriga, men känner sig samtidigt mindre bekväm med att prata med 

professionella om existentiella frågor. För Jens vidkommande handlar det i någon 

mån om att skapa förutsättningar för existentiella samtal i vardagen, vare sig 

samtal sker med anhöriga eller med professionella. Men att vara äldre, som Jens, 

och få till stånd existentiella samtal är inte alltid enkelt (se exempelvis Broström 

2014; Österlind 2009). Till skillnad från fysiska sjukdomar och kroppsliga besvär 

som drabbar en människa, oavsett ålder – då vanligtvis sjukvårdens och 

omvårdens medicinska, personella och ekonomiska resurser ögonblickligen ställs 

till förfogande – så anses inte sällan psykosociala livsproblem, existentiella 

grubblerier och ångest ha lägre status, vara mer stigmatiserande och 

bortprioriteras av professionella (Lennéer Axelson 2010). Vanligtvis när det 

kommer till existentiella spörsmål så kan professionella anlitas – exempelvis 

psykologer, sjuksköterskor, terapeuter och präster kopplas då in för att vid några 

tillfällen möta personer i existentiell nöd. När det gäller socialt arbete såväl som 

socialpedagogiskt arbete så är det inte alltid självklart att kunna skapa 

förutsättningar för existentiella samtal med brukare i vardagen. Avsaknaden av 

resurser – såväl ekonomiska villkor som kunskap och kompetens – omöjliggör 

ofta arbetet med brukare i existentiella nödsituationer (se exempelvis Österlind 

2009). Därför blir en väsentlig komponent av det socialpedagogiska arbetet, vilket 
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kommer att fokuseras i detta kapitel, att i sådana ofta mindre bekväma situationer 

förhålla sig till hjälpbehövande och deras existentiella och andliga behov. Det 

gäller för socialpedagoger att, så att säga, vidga sitt socialpedagogiska 

förhållningssätt. Genom att ”se, förstå och handla” – praxiskunskap (Molin & 

Bolins inledningskapitel) – så möjliggör socialpedagoger i större utsträckning 

dessa möten med brukare i existentiell nöd. Det finns visserligen en tradition av 

existentiellt socialt arbete (se exempelvis Gärde 2014; Nilsson 2017; Payne 2015), 

men det gäller samtidigt att den typen av arbete blir mer förankrat och ger avtryck 

i den verksamhetsnära praktiken. Ser man till det socialpedagogiska arbetet menar 

Hämäläinen också (2003) att de existentiella inslagen utgör en betydelsefull del:  

In social work pedagogy deals with existential questions of values and 

significance. The interaction between social worker and clients is educational 

in terms of personal development, construction of identity and human growth 

(Hämäläinen 2003, s 76). 

Sålunda, ett mer medvetet socialpedagogiskt arbete med psykosocial problematik, 

beaktandet av existentiella frågor, ensamhet, etcetera, skulle bland annat kunna 

förebygga fysisk och psykisk ohälsa, depressioner, självmord och ett överintag av 

alkohol och läkemedel oberoende av ålder (se exempelvis Árnadóttir 2010; 

Edberg, Ericsson & Gunnarsson 2017; Ernst Bravell 2017a; Forsman 2012; 

Hedberg 2010; Lennéer Axelson 2010).   

Förr eller senare inom socialpedagogiskt välfärdsarbete kommer verksamma att 

ställas inför situationer – ovissa och komplicerade situationer som kan beröra 

exempelvis liv, olycka, sjukdom, döende, död och sorg. För de drabbade, brukare 

såväl som deras anhöriga, handlar dessa situationer inte sällan om avgörande 

livsomställningar (brytpunkter, turning points, biografiska brott, kritiska 

situationer se Lennéer Axelson 2010; Whitaker & Anbäcken 2012) som på något 

vis behöver hanteras och bearbetas. Det råder dock divergerande ståndpunkter 

bland forskare huruvida existentiella aspekter hanteras, bearbetas och blir till en 

del av den vardagliga erfarenhetsvärlden. En del forskare menar att det sällan ges 

något utrymme åt människan att varken nalkas eller hantera existentiella 

funderingar i vardagen som rör döende, död och sorg (von Malmborg & Silfving 

2007; Nilsson 2008; se även Giddens 1999; 2003). Samtidigt, med utgångspunkt i 

en västeuropeisk kontext, anser andra forskare emellertid att det sedan ett par 

decennier tillbaka råder en ”revival of death”, där existentiella aspekter anses vara 

en naturlig del av livet igen efter årtionden av frånvaro (Jacobsen 2008; Stiwne 

2008; Walter 1994; 1996, Åkesson 1997). Det finns vanligtvis flera skiftande 

strategier för att kunna hantera och bearbeta livsomställningar som brukare och 

deras anhöriga ställs inför. Strategier som omnämns i sådana här sammanhang är 

exempelvis medicinering, samtal, mindfullness, yoga, massage, meditation, fysisk 

aktivitet, där verksamma som sjuksköterskor, psykologer, präster, kurator, 
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arbetsterapeuter med flera medverkar (se exempelvis Nilsson 2017). Att samtala 

är just en sådan strategi. I dag sägs samtalets paradigm vara förhärskande – med 

andra ord, för att kunna möta brukare och anhöriga i fråga om svåra ämnen anses 

samtal och öppenhet utgöra centrala inslag (Fischler DN, 130820; jfr Dahlberg & 

Hassling 2012; Hallstedt, Högström & Nilsson 2013; Lennéer Axelson 2010; 

Stroebe & Schut 1999; Wortman & Boerner 2006). I dessa möten med brukare 

och deras anhöriga i en socialpedagogisk välfärdskontext där det existentiella 

samtalet fokuseras, kommer det att ställas krav på socialpedagogers kunskaper om 

äldre människor – såväl friska som skröpliga och döende; kommunikation och 

samtal; och existentiella aspekter. Det kommer också att ställas krav på det 

socialpedagogiska förhållningssättet att kunna: ”se, förstå och handla” – 

praxiskunskap. Frågan som fokuseras i detta kapitel är: 

Vilka gerontologiska och socialpedagogiska kunskaper behöver blivande socialpedagoger 

för att skapa förutsättningar för existentiella samtal i vardagen med äldre människor? 

I kapitlet diskuteras följande områden för att ge svar på frågan – i avsnittet Äldre 

och åldrande diskuteras socialgerontologiska inslag i det socialpedagogiska 

utbildningssammanhanget; perspektiv på äldre och åldrande samt äldres psykiska 

ohälsa. I det efterföljande avsnittet, Existentiella inslag inom äldreområdet, diskuteras 

existentiella perspektiv; hospice och palliativ vård; frånvaron av existentiella 

spörsmål inom äldreområdet samt betydelsen av existentiella samtal. I avsnittet 

därefter, Socialpedagogiska handlingar med äldre i existentiell nöd, diskuteras 

handlingsutrymme; samtal och kommunikation samt relationer i förhållande till 

existentiella spörsmål inom äldreområdet. Kapitlet avslutas med avsnittet 

Avslutande reflektion. Inledningsvis kommer emellertid tre äldre människors 

förhållningssätt till existentiella spörsmål att presenteras som en utgångspunkt för 

förståelsen av den vidare diskussionen (Broström 2014). 

Tre röster kring det existentiella 

”Är det sant att vi inte talar om döden? Det sägs så, det har länge sagts, men lika 

länge har vi oupphörligen talat om att vi inte talar om döden” hävdar Mazzarella 

(SvD 120514). För att relatera till Mazzarellas påstående visar tidigare forskning 

på variationer i äldre människors förhållningssätt till existentiella funderingar, 

spörsmål och samtal som handlar om livets mening, döende, död och sorg 

(Broström 2014). Nora, 76 år, menar att man inte skall ägna tiden åt att varken 

fundera, grubbla eller samtala, och detta förhållningssätt har hon burit med sig 

sedan barndomen:  

Jag tror, när du frågar, jag måste tänka efter, så tror jag faktiskt att det är det jag 

fick med mig hemifrån [att inte prata om döden], att det gjorde man inte. Det var 
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något oundvikligt, det var inget man skulle grubbla över. Man skulle inte gräva ner 

sig, man skulle behärska sig, man skulle, ja, det var det här kärvare… 

Frida, 72 år, har däremot vänt sig både till Svenska Kyrkan och Humanisterna för 

att få stöd och trygghet i sitt sökande efter mening, någon att ventilera existentiella 

funderingar med och så vidare. Men hon har inte lyckats få någon som vill lyssna 

på henne. Frida menar att det finns en så kallad ”lucka i samhället”:  

Jag kan känna nu att det vore bra att ha någon att prata med, ju äldre man blir. 

/…/ Så att det är klart att då tycker jag ju att det är en lucka i samhället men jag 

vet inte vem som skall fylla den. Om det handlar om det att man inte pratar med 

varandra om sådant här över huvud taget, eller jag vet inte riktigt vad det är jag 

behöver, men att det ändå finns något. 

Malte, 80 år, konstaterar att han vågar bryta tystnaden kring existentiella spörsmål 

och vill på sätt och vis uppmuntra till samtal om exempelvis döden i 

föreningslivet, men han vill också få andra att prata om hur samhället ser på äldre 

människor: 

´Jag säger mitt på möten där jag vågar, där jag kommer åt att säga till. ´Något som 

han återkommer till vid dessa föreningsmöten är: ´Jag vet ju också det, att vi är 

försent döda, borde inte finnas kvar. Vi är för kostsamma. Vi är försent döda.´ 

Nora, Frida och Malte som för tillfället är relativt friska, aktiva och bor i ordinärt 

boende, kommer måhända en dag att flytta till särskilt boende, trygghetsboende 

eller ta sig till mötesplatser för äldre där möten med socialpedagoger inte anses 

som otänkbart. Det kanske är sjukdom, skröplighet, förlust av partnern eller en 

känsla av ensamhet som medfört denna flytt eller besök på mötesplatsen. I mötet 

med dem blir det av vikt för socialpedagoger att använda sina kunskaper om äldre, 

kommunikation och samtal, och existentiella aspekter. Men också att ha 

möjligheten att få ta del av Noras, Fridas och Maltes livsberättelser för att kunna 

förhålla sig till deras varierande sätt att resonera kring existentiella spörsmål. Här 

handlar det om att åstadkomma utrymme i vardagen där Nora, Frida och Malte 

och socialpedagoger våga sätt ord på sina funderingar och känslor när så behövs.  

Äldre och åldrande  

Socialpedagogik versus socialgerontologi i utbildningssammanhang 

Socialpedagogik behövs i arbete med äldre människor, men ett antal forskare 

framhåller att kopplingen mellan socialpedagogik och äldreområdet fortfarande 

är svagt såväl inom utbildning som inom praktisk verksamhet (se exempelvis 

Cedersund 2013; Åhnby, Svensson & Henning 2013). Det finns ingen tradition, 

och tidigare verkar det inte heller ha funnits något uttalat intresse av att knyta 
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samman dem, även om det finns goda undantag (se Äldrepedagogiska 

programmet i Malmö; Hallstedt, Högström & Nilsson 2013). Frånvaron av 

äldreinriktningen i den socialpedagogiska litteraturen är också påtaglig, och varken 

i Madsens centrala verk (2001, 2006) eller i Eriksson och Marklunds Den 

svårfångade socialpedagogiken (2000) problematiseras äldrespåret. Men det är ändå 

viktigt att notera att mycket av det som dessa författare framhåller som exempel 

på sociala fenomen som utsatthet, utslagning, fattigdom eller att inte vara en 

fullvärdig medborgare mycket väl kan stämma in på gruppen äldre. På senare år 

har emellertid flera tvärdisciplinära studier gjorts där socialpedagogiken fruktsamt 

vävts samman med socialgerontologin. Detta utifrån såväl teoretiska ambitioner 

som i verksamhetsnära praktik och i utbildningssammanhang (Cedersund 2013; 

Henning, Svensson & Åhnby 2015; Svensson 2006; Åhnby, Svensson & Henning 

2013). Detta kapitel kan därför ses som en fortsättning på tidigare forskning. I 

någon mån brottas dock socialpedagogiken med liknande problem som 

socionomutbildningen har gjort under ett par decennier. Sauer (2007) talar om 

behovet av att gerontologisera socialarbetarutbildningen, något som även vore 

önskvärt inom socialpedagogiken. Dessutom visar nationella såväl som 

internationella studier att studenter på utbildningar som riktar sig mot socialt 

arbete respektive socialpedagogiskt arbete sällan är intresserade av att arbeta med 

äldre människor – det är inriktning mot yngre generationer som målgrupp, som 

lockar flest studenter. Här sägs det att detta ointresse bland annat består i att 

studenter har svårt att identifiera sig med äldre människor på grund av att denna 

grupp människor befinner sig så långt bort i förhållande till den egna åldern. Det 

som även framhålls är att arbetet med äldre människor anses vara ett lågstatusyrke 

på grund av arbetsbelastning och att det är lågavlönat, vilket därför avskräcker 

studenter (Dychawy Rosner & Högström 2018; Jönson & Harnett 2015; Sauer 

2007). Men detta går lite på tvärs mot inom vilka områden socialarbetare 

respektive socialpedagoger sedan kommer att arbeta. Ny forskning visar på lite 

skiftande siffror gällande inom vilka verksamhetsråden utbildade socionomer och 

socialpedagoger arbetar – i detta fall äldreområdet. En studie från FoU-Nordväst 

framhåller att cirka 8 procent av de socionomer som examinerades vid 

Stockholms universitet under 2012 och vårterminen 2013 arbetar inom 

äldreomsorgen (Cederlund & Eriksson 2015). I en studie från Campus Västervik 

framförs det att cirka 9 procent är verksamma inom äldrefältet efter avslutad 

utbildning (Eriksson & Hedman 2018, kommande). Och i en undersökning från 

Högskolan Väst framkommer det att hela 34 procent av socialpedagogerna 

arbetar inom äldreområdet efter avslutad utbildning (Svensson & Ringsby 

Jansson, kommande). Här finns det en tydlig inbyggd problematik mellan val av 

utbildningsinriktning och kommande verksamhetsområde för nyutexaminerade. 

För som dessa siffror ger vid handen så är äldreområdet i dag ett möjligt 

verksamhetsfält för socialpedagoger. 
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Som den tidigare forskningen visar, se ovan, så är det en intrikat uppgift att få 

socionomer och socialpedagoger att engagera sig i äldreområdet. Varför? Ett par 

röster från studenter på det Socialpedagogiska programmet, Högskolan Väst, ser 

på kopplingen mellan socialpedagogiken och äldreområdet på följande vis. 

Ståndpunkten generellt är att det socialpedagogiska ”tänket och hantverket” 

absolut behövs inom äldreområdet: ”Socialpedagoger bör anställas i allt större 

utsträckning på äldreboenden för att kunna bemöta alla människors individuella 

behov av aktiviteter och gemenskaper” (skriftlig kommunikation, Raske & Rytting 

180110). Men samtidigt framhåller studenterna svårigheter i att se kopplingen 

mellan socialpedagogiskt arbete och äldreområdet. På vilka arenor inom 

äldreområdet skall det socialpedagogiska hantverket användas? I sitt resonemang 

drar de en parallell till Hämäläinens definition av socialpedagogik som ”fyller en 

pedagogisk funktion med syfte att förebygga och avhjälpa socialt utanförskap och 

andra förluster, bidrar till processer i vilka människors integration i samhället 

formas, har fokus på människors problem att delta i samhällelig gemenskap" 

(Hämäläinen refererad i Cedersund 2013, s 69). Studenterna menar att de tydligt 

ser den socialpedagogiska kopplingen till individer som lider av psykisk ohälsa, 

som har missbruksproblematik eller funktionsnedsättning, eller där barn lever i 

utsatthet och utanförskap. Här blir uppgiften så att säga att förebygga och 

avhjälpa de sociala problem som utgör en del av dessa individers livsvillkor och 

vardag med hjälp av det socialpedagogiska hantverket. Men hur skall detta ske, 

eller för den delen ens behövas, när det handlar om ”tredje åldrare” eller 

”successful agers” – dessa äldre människor är ju redan aktiva, självständiga och 

oberoende. Att försöka inkludera någon som redan befinner ”sig på banan” – 

som varken är utsatt, exkluderad eller marginaliserad är på något vis inte 

socialpedagogens uppgift, menar studenterna. Relevant blir också här att ställa 

studenternas resonemang i kontrast till äldre människor som lever i ensamhet, är 

marginaliserade, sjuka eller döende – men som kan ha liknande behov av 

delaktighet, inkludering och gemenskap. Hur används det socialpedagogiska 

hantverket i dessa sammanhang där de äldre människorna i vissa fall kanske aldrig 

mer kommer ”upp på banan” igen? Alltså en målgrupp som inte utgör normen 

av målgrupper i den socialpedagogiska utbildningen. Studenterna återkommer till 

”tredje åldrare” eller ”successful agers” och de utmaningar som finns i försöket 

att förankra socialpedagogiken i äldreområdet:  

Vi anser att dagens aktiva ”go-go” pensionärer kommer producera ett behov av 

att vi socialpedagoger behöver skapa nya tillvägagångsätt och metoder för att 

bemöta deras aktiva livsstil, när de befinner sig i behov av samhällets stödinsatser 

(skriftlig kommunikation, Raske & Rytting 180110). 

Genom att gerontologisera socialpedagogiken, uppmärksamma såväl som att 

problematisera äldre människors vardagsliv och livsvillkor så är en önskan om att 
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detta skall medverka till att ge en vägledning om vad socialpedagogiskt arbete med 

äldre kan handla om.  

Perspektiv på äldre och åldrande  

Om då socialpedagogiken skall genomgå en gerontologisering, vad är då 

gerontologi? Gerontologi är det begrepp som benämner det vetenskapliga studiet 

av åldrandet. Enligt Nordisk Gerontologisk Förening (NGF) är gerontologi: 

Läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser 

från uppnådd mognad och till individens död. Gerontologi omfattar 

basalbiologiska och kliniskmedicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga 

discipliner (Wikipedia).  

Alltsomoftast delas begreppet gerontologi i två underdiscipliner – å ena sidan 

socialgerontologi och å andra sidan geriatrik. Geriatriken handlar inte sällan om 

biologiska och medicinska perspektiv på åldrande (det sjuka åldrandet), medan 

socialgerontologin handlar om psykologiska, socialpsykologiska och sociala 

perspektiv på åldrande (det friska åldrandet). Gerontologin är sålunda en 

tvärvetenskaplig disciplin, där inriktningen socialgerontologin står för humaniora 

och samhällsvetenskapliga perspektiv (Tornstam 2011). 

Av betydelse är alltså att uppmärksamma äldre människor, deras livsvillkor och 

sätta in detta i ett samhälleligt sammanhang – vilket kan göras på varierande sätt. 

Människan har ett behov av att systematisera, förklara och förstå den kaosartade 

värld hon vistas i, och inte sällan sker detta genom att skapa och konstruera sociala 

kategorier. Detta görs dagligen utifrån exempelvis kön, genus, klass, religion, 

etnicitet, kultur – men också ålder. Människan klarar inte av vardagen utan dessa 

konstruerade sociala kategorier (Svensson, Johnsson & Laanemets 2010). Men 

detta medför både risker och förtjänster. Därtill, för att ha möjlighet att bedriva 

forskning så måste man kunna urskilja olika grupper – det vill säga, ”att inte ägna 

en kategori särskild uppmärksamhet riskerar att osynliggöra problem som särskilt 

drabbar människor inom kategorin” (Jönsson & Harnett 2015, s 20). Äldre 

människor utgör alltså en social kategorisering. Att vara äldre i dag definieras 

utifrån pensionsåldern, 65 år. I dessa sammanhang kan man dock höra andra 

benämningar av äldre människor, som exempelvis seniorer, gamlingar, 

pensionärer, 65+, yngre äldre, äldre äldre, tredje och fjärde åldrare, ”successful 

agers”, ”baby boomers”, jätteproppen Orvar, rekordgenerationen, 40-talister, 

köttberget, etcetera. Det viktiga är emellertid att klargöra att den sociala kategorin 

äldre människor inte utgör någon homogen eller entydig grupp – vilket ofta är en 

förhärskande stereotyp (Ernst Bravell, Christiansen, Blomqvist & Edberg 2017). 

Detta klargörande – att äldre inte utgörs av en homogen grupp – märks inte minst 

när det gäller begreppet ålder som kan definieras och förstås på flera sätt. Ålder 
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handlar inte enbart om en siffra – den kronologiska åldern definieras utifrån en 

människas levnadsår; den biologiska åldern handlar om en uppskattning av en 

människas förväntade livslängd – baserat på kroppens funktion; den sociala åldern 

utgår ifrån de vanor, sociala roller och positioner en människa har i samhället; den 

psykologiska åldern definieras utifrån den ålder en människa kognitivt och subjektivt 

upplever sig ha och det handlar även om en människas upplevda ålder i relation 

till andra åldersgrupper (Ernst Bravell, Christiansen, Blomqvist & Edberg 2017; 

Gynnerstedt 2011). Till varje ålder knyts också olika normer, föreställningar och 

förväntningar. Äldre människor är inte sällan förknippade med en uppsjö av 

normativa föreställningar – de förväntas exempelvis tänka, handla och agera på 

ett ”förväntat” och ”lämpligt” sätt, med hänsyn till vad som anses vara normalt 

för åldern (Holstein & Gubrium 2000; Krekula 2006; Närvänen 2009). Normativa 

förväntningar och föreställningar då det handlar om äldre människor kan gälla 

alltifrån beteende, klädstil, aktivitet till att existentiella spörsmål är del av vardagen. 

Krekula (2006) kallar dessa normer, föreställningar och förväntningar på äldre 

människor för ålderskodning. I mötet med människor, oavsett ålder, så görs ålder, 

precis som genus görs – för äldre människor, liksom för andra åldersgrupper, 

innebär det att leva upp till andra människors normativa förväntningar.  

I vår samtid, vilken ofta skildras som starkt framtidsorienterad, anses ofta 

produktivitet, effektivitet, självständighet, oberoende och ungdomlighet fungera 

som ideal. Detta får till följd att äldre människor inte anses kunna leva upp till 

omnämnda ideal och därför inte värda att satsa resurser på (Tornstam 2011). 

Äldre människor klassificeras i vissa avseenden som ”has beens”, de har förvisso 

levt ett långt liv men de anses som föredettingar och den kommande tiden utgör 

inte lägre deras scen (Krekula, Närvänen & Näsman 2005). Äldre människors 

förmågor anses som nästan färdigförbrukade och de anses därför inte längre 

kunna gynna utvecklingen av samhället varken socialt, ekonomiskt, akademiskt 

eller kulturellt (Jecker & Schneiderman 1994). 

Vanligtvis betraktas nästan allt som rör äldre människor – vare sig det gäller 

forskning om ekonomi eller vård och omsorg – som något som handlar om 

elände. Inom socialgerontologin kallas det för eländesforskning. Forskning som 

handlar om äldre människor är många gånger utformade utifrån onyanserade 

antaganden, där ofta kriser, beroende och förluster har framskjutna platser i 

texterna – en slags demografisk alarmism. I denna forskning skildras äldre 

människor som ”kommande samhällsproblem” hellre än som agerande individer 

i samhällsutvecklingen. Det som blir essentiellt i dessa fall är att finna lösningar 

på de här kommande problemen, det vill säga, att på varierande sätt få framtidens 

äldre människor mindre beroende av exempelvis vård och omsorg. 

Socialgerontologen Andersson (2002; 2008) menar att mycket av denna 
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samhällsbild av äldre människor handlar om ålderism, alltså negativa 

föreställningar och diskriminering utifrån människors ålder.  

Vilka tillhör då den sociala kategorin äldre människor? Sverige, precis som flera 

nationer i Europa med en allt större andel äldre människor, står inför en rad olika 

utmaningar med sin äldre befolkning. Förbättrade levnadsvillkor och medicinska 

framsteg innebär att medellivslängden i Sverige successivt kommer att öka och 

förändra befolkningsstrukturens sammansättning. De äldres antal kommer att öka 

påtagligt. Vid 1900-talets inledning var cirka 10 procent av Sveriges befolkning på 

fem miljoner 65 år och äldre. I dag är medellivslängd för kvinnor 84 år och för 

män 80 år i Sverige, och av de ungefär 10 miljoner invånare som bor i Sverige är 

nästan var femte person 65 år eller äldre – alltså cirka 2 miljoner. Enligt 

befolkningsprognosen beräknas den sistnämnda siffran ha ökat till drygt 3,25 

miljoner, alltså var fjärde person, år 2060 då prognosen säger att vi kommer att 

vara dryga 13 miljoner i Sverige. Och ser man till de som är över 80 år så utgörs 

de av 500 000 i dag och drygt en miljon år 2060. Statistiken säger också att det 

varje år avlider drygt 90 000 personer i Sverige och drygt 85 procent av dessa är 

65 år eller äldre när de dör (SCB 2018).  

Psykisk ohälsa bland äldre människor 

Med den allt äldre befolkningen, som det sades i avsnittet ovan, kommer också 

utmaningar. Psykisk ohälsa bland äldre människor blir allt vanligare. Statistiken 

förmedlar att cirka 12-15 procent av åldersgruppen 65 år eller äldre lider av 

depression, vilket utgör det mest utbredda psykiska hälsoproblemet hos äldre. 

Cirka 5-10 procent lider av ångest, vilket är vanligast vid en begynnande 

demenssjukdom och ungefär 3-4 procent lider av psykossjukdomar. Alltså, mellan 

20-29 procent av Sveriges cirka 2 miljoner äldre människor lider av psykisk ohälsa 

(SKL 2017). Det omnämns dessutom att mörkertalet kan vara högt – därför att 

det många gånger betraktas som skamfullt att lida av psykisk ohälsa, dessutom vill 

äldre människor inte heller ligga samhället till last, och därtill finns stereotypa 

föreställningar som förmedlar en bild av att äldre människor inte skall vara 

psykiskt sjuka – ”utan de skall vara de där snälla mor- och farföräldrarna med 

rullatorer”. Det talas alltså om ett folkhälsoproblem eller snarare om en 

folksjukdom, och att Sverige står inför stora utmaningar med sin allt äldre 

befolkning, och då även högre krav på det psykiatriska stödet inom primärvård 

och socialtjänst (se exempelvis Rolfner Suvanto 2012; SKL 2017; Socialstyrelsen 

2013). Vad kan då leda till psykisk ohälsa bland äldre? Man talar om både 

biologiska och psykosociala aspekter: Åldrandet i sig kan leda till ökad risk för 

både fysisk och psykisk ohälsa, det gäller den åldrande kroppen och förändringar 

i hjärnan, svåra sjukdomar; läkemedel; låg fysisk aktivitet; missbruk; bristfällig 

kost; kön, etnicitet, socioekonomiska förhållanden, utbildning, arbete, status; 

pensioneringen kan leda till psykisk ohälsa, förlorade roller, och förlust av en 
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social identitet; äldres brist på delaktighet i samhället kan bero på att ekonomin 

inte tillåter, att man inte kan hantera tekniken; utanförskap bland äldre invandrare; 

känsla av ensamhet; fattigdom bland äldre/”fattigpensionärer”; våld i nära 

relationer/föräldrar blir slagna av sina barn; självmordstankar bland äldre; 

ålderism; sorg och förlust av en partner; livet närmar sig slutet; att inte få ventilera 

existentiella frågor (se exempelvis Árnadóttir 2010; Broström 2017; 2018; 

Forsman 2012; Hedberg 2010; Lennéer Axelson 2010). Det är sålunda flera 

aspekter som kan leda till psykisk ohälsa bland äldre – och många gånger 

inbegriper dessa aspekter inslag av existentiella frågor, funderingar, omsorg, 

etcetera. 

Existentiella inslag inom äldreområdet 

Existentiella aspekter 

Många gånger är det komplicerat att definiera ”det existentiella”. Enligt Arlebrink 

så berör existentiella frågor ”de meningsskapande aspekterna av individens vara-

i-världen” och han menar vidare att ”det existentiella handlar om vår livsgrund, 

det som på ett djupare plan bär upp våra liv” (2012, s 13, s 41; jfr Frankl 2011). 

Wikström menar å sin sida att existentiella frågor rör tid, liv och död såväl som 

lidande och skuld (2004; jfr Frankl 2011). Det existentiella handlar sålunda om 

spörsmål om meningen med livet, människans existens och plats i universum. 

Mera konkret kan det handla om frågor som rör: varför ens liv blev som det blev; 

vad blir det nu av ens liv; varför denna ensamhet; oavslutade relationer eller vad 

som händer efter döden. Till den existentiella kontexten är det inte heller ovanligt 

att även tillföra religion, livsåskådning, andlighet och spiritualism. Medan 

andlighet och spiritualism mer knyter an till helighet och transcendent – inte sällan 

med religiösa beröringspunkter, så behöver inte existentiella frågor omfatta 

religiösa inslag (Arlebrink 2012; Gärde 2014; Tornstam 2011). Dessutom kan 

existentiella perspektiv kopplas till begreppet hälsa. Hälsobegreppet definieras i 

dag utifrån flera dimensioner som vävs samman – fysisk hälsa, mental hälsa, 

emotionell hälsa, existentiell hälsa, andlig hälsa, social hälsa, sexuell hälsa och 

folkhälsa (se exempelvis Broström 2018; Scriven 2013). Drar man en parallell till 

Socialstyrelsens (2013) slutrapport Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa, så går det 

också att läsa att följande områden är väsentliga för att äldre skall må bra: 

• social gemenskap och delaktighet – detta är en förutsättning för att kunna 

förstå samhället vi lever i och känna meningsfullhet 

• fysisk aktivitet – främja social, fysisk, mental och psykisk hälsa 

• bra matvanor – bidrar till välbefinnande och god hälsa  

Ett väsentligt område som dock knappast kommer till uttryck i Socialstyrelsens 

rapport (2013) är möjlighet att få ventilera existentiella spörsmål. Hur är det då i 
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praktiken, på vilka arenor och i vilka sammanhang förkommer existentiell 

omsorg?  

Hospice och palliativ vård 

Det som många gånger utmärker en del av vården i livets slutskede i dag är dess 

existentiella omsorg. Denna kategori av omsorg har under årtionden inspirerats 

av såväl hospicerörelsen som den palliativa vården, vilket har lett till en mer 

märkbar medvetenhet om döende människors existentiella behov (Whitaker & 

Anbäcken 2012; se även Kellehear 2000; Walter 1996). Ordet hospice har anor 

från medeltiden och åsyftade ett slags härbärge för pilgrimer. Den moderna 

hospicerörelsen och dess filosofi har sitt ursprung i England, där sjuksköterskan, 

läkaren och kuratorn Cicely Saunders grundade S:t Christophers hospice för 

cancersjuka i mitten av 1960-talet, och i slutet av 1980-talet så började man satsa 

på hospicefilosofin även här i Sverige. Saunders ansåg att framförallt 

cancerpatienter i den brittiska vården inte fick tillräckligt med smärtlindring, och 

de personliga behoven tillgodoseddes inte heller i den utsträckning som Saunders 

ansåg vara större (Beck 2017; Whitaker 2004). Ordet palliativ, som är fundamentet 

i hospicefilosofin, kommer från latinska språkets pallium, och betyder ungefär 

täcke, kappa eller mantel. Det vill säga, den palliativa vården ”täcker över” den 

döendes symptom och främjar hennes välbefinnande då hon inte längre svarar på 

en kurativ behandling. Saunders hävdade att smärta kan vara av fyra slag. Den 

palliativa vårdens grundstenar har således blivit att tillgodose den döendes fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella/andliga behov. Den palliativa vårdens villkor 

ser onekligen olika ut och avhängigt var den döende vårdas, när i livet döendet 

inträffar och hur den döendes sociala situation ser ut. Men WHO´s definition av 

palliativ vård är:  

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen genom ett 

tvärfackligt sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte 

längre är att bota och när målet för vården inte längre är att förlänga livet. 

Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både patient 

och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala 

och andliga behov. Den skall också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet.  

En av den palliativa vårdens grundstenar handlar sålunda specifikt om att 

tillgodose den döende människans existentiella och andliga behov. Med andra ord, 

att lindra den existentiella och den andliga smärtan, och möjliggöra för den 

döende att samtala om andliga spörsmål, meningen med livet och döden, med 

både anhöriga, personal, präster, kuratorer, etcetera. Om det förut rådde en 

tystnad inom sjukvården mellan patient och personal, så är samtalen mellan 

patient, personal och anhöriga centrala inslag i hospicerörelsen och i den palliativa 

vården (Walter 1994; Whitaker 2004). 
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Negligering av existentiella inslag inom äldreområdet  

Däremot har den existentiella omsorgen, inspirerad av den palliativa vården, långt 

ifrån ett självklart utrymme inom arbetet med äldre människor, i stället präglas 

äldreområdet ofta av en negligering av existentiella inslag, vilket leder till att äldre 

människor på olika institutioner får hantera dessa frågor på egen hand (Ernst 

Bravell 2017b; Whitaker 2004; Whitaker & Anbäcken 2012; Österlind 2009). Man 

talar här om att äldre människor är lämnade i sin existentiella ensamhet eller i sin 

emotionella ensamhet (Weiss 2008). Detta är på sätt och vis uppseendeväckande. 

I och med att äldreområdet till syvende och sist utgör ett område där äldre 

människor och dess anhöriga hamnar i så kallade gränssituationer – med påtaglig 

närvaro av sjukdom, skröplighet, döende, lidande och existentiella spörsmål 

(Arlebrink 2012). Äldre människor, såväl friska som skröpliga och döende, på 

äldreboende, seniorboende, trygghetsboende och inom hemtjänsten såväl som på 

mötesplatser för äldre har emellertid då och då behov av och vill samtala om 

existentiella angelägenheter som rör liv, döende och död – men dessa behov 

tillgodoses sällan av vård- och omsorgspersonal. Det tycks i stället råda ”en 

kompakt tystnad” kring existentiella spörsmål som kan tolkas utifrån vård- och 

omsorgspersonalens egen rädsla för döende och död, det tillhör inte vardagen att 

prata om detta, samt att vård- och omsorgspersonalen inte noterar att äldre 

människor har denna önskan att få samtala (Österlind 2009; se även Arlebrink 

2012). Men uteblivna samtal tycks även kunna handla om brist på tid, brist på tillit 

och på alltför snäva handlingsutrymmen där personalen måste förhålla sig till såväl 

organisationens uppdrag som brukarnas och dess anhörigas intressen (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2010; Ågren Bolmsjö 2006).  

Det finns också andra skäl till detta åsidosättande av det existentiella arbetet inom 

äldreområdet. Ågren Bolmsjö framhåller flera skäl till varför det kan vara svårt att 

prata om svåra saker som döende och död. Hon poängterar att själva språket 

utgör en barriär, det vill säga, orden förslår inte när det kommer till att ge uttryck 

för förståelse och erfarenheter som handlar om det existentiella området – ”det 

känns fattigt när man skall försöka beskriva något så stort, allvarligt och mäktigt 

som döden” (Ågren Bolmsjö 2006, s. 73). Dessutom kräver inte sällan sådana 

samtal tid såväl som stillhet, förtroende och tillit, något som inte uppstår på ett 

ögonblick. Därtill råder det förmodligen säkert också ett motstånd inför sådana 

samtal som rädslan inför döden renderar (Ågren Bolmsjö, 2006). En annan 

anledning till denna försummelse i det existentiella arbetet, vilket kan förankras i 

Kellehears (2007) ställningstaganden (se nedan), är framförallt att döendet är 

komplicerat att definiera, det vill säga när anses någon vara döende, när börjar 

döendeprocessen och när är det så att säga aktuellt att samtala om existentiella 

spörsmål? Inte minst äldre människors döende är svårdefinierbart. Vidare, menar 

han att äldre döende människor knappt behandlas som döende varken av 
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närstående eller personal, samt att de äldre inte vet om att de befinner sig i en 

terminal vårdsituation. Skälet till detta faktum är att det är komplicerat att urskilja 

början på äldres döende – medicinskt, moraliskt och socialt. Detta, hävdar han, 

förhindrar för äldre döende människor att kunna inta en döenderoll och 

döendeidentitet, vilket också får konsekvenser för det existentiella arbetet. 

Döendet blir svårt att hantera om det inte existerar ett igenkännande av döendet. 

Många gånger är dessutom äldre skröpliga och döende människor inordnade på 

institutioner där ”health care” prioriteras framför ”dying care”, vilket leder till att 

det kan bli svårare att förbereda inför existentiella samtal om sitt döende och sin 

död (Kellehear 2007; se även Feigenberg 1977; Forssell 1999; Qvarnström 1978). 

Ytterligare en dimension av detta är att äldre skröpliga och döende människor inte 

sällan tar avstånd ifrån sin egen kropp, och att detta blir än mer märkbart om 

också vård- och omsorgspersonalen reagerar med ett avståndstagande, vilket då 

leder till att den äldre människan införlivar detta synsätt på den skröpliga kroppen. 

Att då närma sig existentiella spörsmål, där kroppen utgör ett fysiskt såväl som 

mentalt hinder medför att det bli svårare att förbereda inför existentiella samtal 

(Arlebrink 2012).  

Existentiella samtal 

Rahm Hallberg (2010) menar att ett sätt att ta sig igenom dessa olika slags 

barriärer, svårigheter och tabun är att samtala om önskemål och fruktan inför 

livets slut med äldre människor: 

Det i sin tur kräver att personen får tillfälle att tala om sitt liv, summera och 

reflektera över det som varit och det som är. I det ingår också att förhålla sig till 

den egna döden. /.../ En annan aspekt av att närma sig döendet och döden är att 

få tala om sina önskemål och farhågor inför döden (Rahm Hallberg 2010, s. 99). 

Att samtala och att vara öppen kring existentiella frågor och funderingar tycks 

rent generellt vara av central betydelse för alla människor och inte minst bland 

äldre människor. För att nå dit menar Blomqvist och Beck (2017, s 78) bland 

annat att man inte skall avfärda äldre människors funderingar och kommentarer 

som ”det är inte säkert att jag lever i morgon” genom att svara ”det är klart att du 

kommer att leva i morgon”. Genom att då utgå från en Jag-Du-relation (Buber 

1994; 1997), där man visar ett engagemang och ett intresse och i stället frågar om 

”hur tänker du då?” eller ”är det någonting du ofta tänker på?” (Blomqvist & Beck 

2017, s. 78). På detta sätt öppnar man upp för ett samtal kring existentiella 

funderingar. Dessutom påpekar Blomqvist och Beck (2017) att det inte är ovanligt 

att äldre människor använder latent kommunikation (myntat av Heap 1995). 

Detta innebär att äldre människor inte direkt uttrycker att de vill samtala om 

existentiella spörsmål, utan att det sker genom olika antydningar, exempelvis när 

döstädning kommer på tal – vem av de anhöriga skall ärva vad, etcetera (se 
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exempelvis Broström 2014; Magnusson 2017). Ett annat sätt att hantera dessa 

barriärer är att stärka banden mellan de döda och de efterlevande – det vill säga 

att i samtalen och berättelserna bibehålla kontinuerliga band med de döda, genom 

att minnet av de döda fortlever i brukarens berättelser, och att brukaren pratar 

högt om de döda (Lennéer Axelson 2010).  

Socialpedagogiska handlingar med äldre i existentiell nöd 

Handlingsutrymme 

De handlingar som bland annat anses som betydelsefulla i arbetet med äldre 

människor gällande existentiella aspekter är kommunikation och samtal. 

Socialpedagogiskt arbete sker i mötet mellan socialpedagog och brukare och 

anhöriga, där samtliga inblandade ömsesidigt påverkar varandra. 

Socialpedagogiskt arbete är mellanmänskligt där tankar, känslor och erfarenheter 

ingår. En stor del i dessa mellanmänskliga möten handlar om verbal och icke 

verbal kommunikation – samtal och ord vävs samman med kroppsspråk, tonfall 

och beröring (Eide & Eide 2010; Jensen & Ulleberg 2013). Med andra ord, att 

vara socialpedagog handlar om att utföra handlingar. Det här socialpedagogiska 

arbetet sker dock inte i ett vakuum, eller i en värderingsfri kontext, utan arbetet 

sker alltid i sammanhang där socialpedagogen befinner sig i en professionssfär 

mellan organisationens uppdrag och brukarnas och deras anhörigas intressen. 

Detta faktum ställer socialpedagogen inför stora utmaningar, och inte minst när 

det kommer till socialpedagogiskt arbete inom äldreområdet som rör existentiella 

dimensioner. Nilsson (2017) konstaterar:  

Handling and navigating among different and demanding tasks requires existential 

social workers to develop skills that demand social pathos, a relational competence 

(i.e., empathy and compassion), ethical judgment, and a social analytical mind (s 

6). 

Att som socialpedagog möta brukaren vilken vill ventilera existentiella spörsmål, 

innebär att knyta samman hennes behov med organisationens uppdrag – 

handlingsutrymmet vid ett sådant möte formas av såväl organisationen som av 

individuella faktorer hos brukare respektive socialpedagog, lagar och regler, 

moraliska och normativa aspekter, rutiner, kunskap, resurser, professionella 

tolkningar och traditioner. I mötet med brukare finns inte heller alltid möjligheten 

att i förväg hinna fundera över vad som är bäst eller minst dåligt för brukaren, 

utan både stress och tidsbrist medför att man ibland ögonblickligen måste handla. 

Det ideala vore då att handling alltid föregås av specifik kunskap, men så är inte 

alltid fallet. Handlingsutrymmet kan i dessa omedelbara möten med brukaren vara 

knutna till följande kunskapsformer: tyst kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap, 

systematiserad kunskap och/eller evidensbaserad kunskap. Dessa 
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kunskapsformer har olika förutsättningar och används på skilda vis, det är 

emellertid viktigt att som socialpedagog reflektera kring dem. Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2010) vidhåller att: 

Med en stabil kunskapsbas är det möjligt att vidga handlingsutrymmet, att finna 

och pröva nya lösningar. Med en svag kunskapsbas finns risk att man faller in i 

rutiner och enbart gör som man blir tillsagd, utan möjlighet att värja sig (s 227).                                                                                     

Samtal och kommunikation 

Nu är det emellertid inte så att alla brukare inom äldreområdet är allvarligt sjuka 

eller döende och därför är i behov av existentiella samtal, även icke döende, 

mindre skröpliga samt friska äldre människor har också emellanåt behov av att få 

samtala om existentiella frågor. Socialpedagoger kan möta dessa brukare såväl 

inom hemtjänsten som inom äldreboenden, seniorboenden och 

trygghetsboenden, men också på olika mötesplatser för äldre människor (se 

exempelvis Henning, Svensson & Åhnby 2015). Och som socialpedagog är det då 

av vikt att aktivt lyssna till äldre människors behov och önskemål vare sig de är 

drabbade av en allvarlig sjukdom eller inte när de vill förmedla sina tankegångar 

kring dessa behov och önskemål. Men det är inte alltid naturligt och okomplicerat 

för personalen att lyssna till de här samtalen, då man ofta vet att man inte kan 

komma med några svar på deras funderingar. Det primära är ändock att äldre 

människor ges möjlighet att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av oro, 

rädsla och förtvivlan, och att socialpedagogen har möjlighet att sätta in dessa 

erfarenheter och upplevelser i sitt sammanhang, och därefter tolka och överväga 

vilka åtgärder som krävs (Arlebrink 2012; Hallstedt, Högström & Nilsson 2013).  

Några teoretiska perspektiv som har haft stor betydelse för det existentiella arbetet 

i en social välfärdskontext är det existentiella-humanistiska liksom det narrativa 

(Eide & Eide 2010; Jensen & Ulleberg 2013; Lennéer Axelson 2010). I dessa 

perspektiv understryks just ofta vikten av samtal, dialog och berättande i mötet 

mellan verksam och brukare och anhöriga. Att möta utsatta och hjälpbehövande 

brukare och anhöriga ställer professionella krav på socialpedagogen, och här 

nämns inte sällan berättelsens betydelse i samtalen. När det gäller samtal, vare sig 

det handlar om avgörande livsomställningar (brytpunkter, turning points, 

biografiska brott, kritiska situationer se Lennéer Axelson 2010; Whitaker & 

Anbäcken 2012) eller andra existentiella spörsmål, så blir det viktigt för brukaren 

att både få tid för samtal och rum att samtala i där en tillitsfull och jämlik relation 

skapas mellanmänskligt. Hallstedt, Högström och Nilsson (2013) framhåller 

samtalets potential för personlig utveckling, inte minst när äldre människor är 

inblandande. Detta nås bland annat då brukaren känner sig sedd, förstådd och 

tillfredsställd – ett slags personcentrerat socialpedagogiskt arbete. Och här gäller 

det samtidigt att stärka brukarens resurser och möjligheter (Eide & Eide, 2010). 
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Att ställas inför existentiella funderingar som berör livsomställningar som olycka, 

sjukdom, döende, död och sorg anses vara en del av livet, och att bearbeta, samtala 

och berätta om dessa livsomställningar kan medföra en personlig utveckling. I de 

här mötena blir tiden av vikt. För att kunna förstå en brukares existentiella 

funderingar och berättelser behövs hela livsprocessen eller livsberättelsen – dåtid, 

nutid och framtid – tas i beaktande. Även om det många gånger är framtiden som 

är det faktiskt ångestframkallande så är det av betydelse att kunna blicka tillbaka, 

för att förstå nuet och framtiden behövs förankringen i dåtiden, bland 

erfarenheter och minnen. Clarke och Warrant ger sin förklaring av tidsaspektens 

betydelse (2007, s 482f):  

A clearer understanding if what people want in the present can be gained if their 

lives are seen in the context of their past and if we listen to what they say, or do 

not say, about the future.  

Relationer 

För att i samtal, dialoger och berättelser kunna lyfta fram brukarens egna resurser 

som hon har inom sig så behövs det fokuseras på relationen och samarbetet 

mellan brukare och socialpedagog, och på den senares empatiska förmåga, vilken 

oftare ”har större inverkan på effekten av hjälpen än vilken specifik teori, metod 

och teknik som används” (Lennéer Axelson 2010, s. 79). Här kan man dra en 

parallell till Bubers relationsfilosofi (1994; 1997), det vill säga, i mötet med en 

brukare kan man antingen utgå från en Jag-Det-relation eller en Jag-Du-relation. 

Det viktiga blir att relationen baseras på Jag-Du-relationen mellan brukare och 

socialpedagog där brukaren blir till ett subjekt i mötet, då hon förstår att 

socialpedagogen är intresserad och engagerad i hennes berättelse. Skulle 

socialpedagogen inte vara uppmärksammad och engagerad i brukarens berättelse 

eller samtal blir hon till ett objekt – då infinner det sig en distans mellan brukare 

och socialpedagog. I brukarens berättelse där hon skapar förståelse, mening, 

tolkar och omtolkar det som sker och har skett i tid och rum, är det också 

väsentligt att kunna rekonstruera livet, och att inte fokus finns på diagnos eller 

orsakskedjor. Om inte äldre människor ens tänker, grubblar och än mindre pratar 

om döden med anhöriga och professionella, kommer äldre människor att bli 

lämnade ensamma att ta itu med sin rädsla och oro inför döden (Howarth 1998). 

Det gäller på sätt och vis att åstadkomma utrymme i vardagen för både äldre 

människor och socialpedagoger att våga sätt ord på sina funderingar och känslor 

när så behövs och här blir relationerna således av stor betydelse.  
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Avslutande reflektion 

Frågan som har fokuserats i detta kapitel är: Vilka gerontologiska och 

socialpedagogiska kunskaper behöver blivande socialpedagoger för att skapa 

förutsättningar för existentiella samtal i vardagen med äldre människor?  

Den framtida demografiska situationen med alltfler äldre människor med 

åtföljande utmaningar, kommer att medföra ett större behov av kunskap bland 

socialpedagoger. Det handlar om kunskapen om att äldre människor inte utgör 

en homogen grupp. Mångfalden bland äldre människor rör faktorer som 

exempelvis ålder, klass, etnicitet, genus, hälsa och ohälsa, sexualitet, etcetera. 

Ålderdomen innebär för fler äldre människor en försämring av hälsa, sjukdom, 

känsla av ensamhet, förluster av partner, vänner och äldre anhöriga. Att befinna 

sig i livets slut kan medföra att äldre människor i större utsträckning än tidigare 

tänker tillbaka på det livet som har varit – vart tog livet vägen, varför blev det som 

det blev, meningen med livet och funderingar kring framtiden, döendet och 

döden. För att återkomma till Nora, Frida och Malte och deras livsberättelser – 

att som socialpedagoger möta dem i ett framtida socialpedagogiskt arbete innebär 

att navigera mellan någon som dagligen återkommer till existentiella funderingar, 

någon som lider av existentiell ångest och ensamhet, någon som utan förvarning 

vill samtala och någon som använder latent kommunikation. Sålunda, det finns 

flera olika förhållningssätt till existentiella funderingar, tankar och samtal – vilka 

många gånger blir avhängiga av tid och rum – att ta hänsyn till för 

socialpedagoger. Dessutom gäller det att knyta samman deras behov och 

önskemål med organisationens uppdrag, anhöriga, lagar och regler, moraliska och 

normativa aspekter, rutiner, kunskap, resurser, etcetera.  

En slutsats dock som kan dras utifrån tidigare forskning är att verksamheter inom 

äldreområdet har varit mindre framgångsrika med att åstadkomma dessa 

utrymmen i vardagen där äldre människor och omsorgspersonalen vågar sätta ord 

på sina funderingar och känslor kring existentiella aspekter när så behövs. Det 

talas om en ”kompakt tystnad” på äldreboende, det talas om existentiell ensamhet 

och existentiell ångest bland äldre människor. Och detta är på äldreboenden där 

så kallade gränssituationer råder – med påtaglig närvaro av sjukdom, skröplighet, 

döende, lidande och existentiella spörsmål. En ”kompakt tystnad” från 

personalens sida medför ju att man kan fråga sig om huruvida handlingsutrymmet 

används och vilken kunskap som används? Med utgångspunkt i dessa mindre 

lyckade omsorgssituationer för äldre människors möjlighet att få ventilera 

existentiella spörsmål, så står också den socialpedagogiska utbildningen inför 

stora utmaningar.  

En förutsättning för att blivande socialpedagoger skall kunna hantera möten med 

äldre människor och deras existentiella funderingar är att skaffa sig kunskaper om 
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äldreområdet – därför blir gerontologiseringen av den socialpedagogiska 

utbildningen respektive det socialpedagogiska arbetet av betydande vikt. Denna 

gerontologiska kunskap måste emellertid vävas samman med den 

socialpedagogiska kunskapen. En del av det socialpedagogiska arbetet utgörs av 

en språklig praktik. En kunskap som därför blir viktig för blivande 

socialpedagoger är att kunna hantera de mellanmänskliga mötena mellan äldre 

människor och anhöriga. Det vill säga, där den verbala och icke verbala 

kommunikation blir av vikt – samtal och ord vävs samman med kroppsspråk, 

tonfall och beröring. För att detta skall fungera blir relationerna viktiga. Genom 

att utgå från en Jag-Du-relation, där socialpedagoger visar sitt engagemang och 

ett intresse så leder det ofta till att de inblandade öppnar upp för samtal. Att aktivt 

lyssna till äldre människors behov och önskemål, att bli en del i deras berättelse 

genom den egna erfarenhetsbaserade kunskapen och den systematiserade 

kunskapen och/eller evidensbaseradenen kunskap, att låta den tysta kunskapen 

ges utrymme då man känner in brukarens ”dagsform” och då man ibland 

ögonblickligen måste handla. I kommunikation, samtal och i det relationella 

handlar det om att mobilisera och lyfta upp äldre människors egna resurser, där 

det primära är att de berättar om sina erfarenheter och upplevelser av oro, rädsla 

och förtvivlan, och att socialpedagoger har möjlighet att sätta in dessa 

erfarenheter och upplevelser i sitt sammanhang, och därefter tolka och överväga 

vilka åtgärder som krävs. Det kommer alltså att ställas krav på det 

socialpedagogiska förhållningssättet att kunna ”se, förstå och handla” – 

praxiskunskap, i mötet med äldre människor och deras möjlighet att ventilera 

existentiella spörsmål.  

Om inte socialpedagoger ger Nora, Frida och Malte utrymme att ventilera 

existentiella spörsmål, om de så vill, så kommer de att bli lämnade ensamma att 

själva ta itu med sin rädsla och oro inför livet slut.  

Diskussionsfrågor 

1. På vilka sätt kan man gerontologisera socialpedagogiken så att blivande 

socialpedagoger ges kunskaper om att kunna uppmärksamma såväl 

som att problematisera äldre människors vardagsliv och livsvillkor? 

2. På vilka sätt åstadkommer man utrymme i vardagen så att Nora, Frida 

och Malte och socialpedagoger våga sätt ord på sina funderingar och 

känslor när så behövs? 
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Inledning 

Under drygt ett decennium har jag undervisat blivande socialpedagoger i 
normkritik, ett både angeläget och utmanande ämne. Att det är en viktig del av 
utbildningen, särskilt för de som kommer att möta utsatta människor i sitt 
kommande yrke, verkar de flesta vara överens om. Att det inte är någon lätt 
uppgift är också uppenbart. En grundläggande svårighet är att vi måste balansera 
mellan kunskapande och respekt för olikhet – och där kunskapande både innebär 
teoretiskt kunnande och en förmåga och beredskap att agera. De studenter vi 
utbildar till att jobba med utsatta människor ställs inför många olika utmaningar. 
En är att de måste kunna tänka och agera normkritiskt, en förmåga som de 
behöver tillägna sig under utbildningen. Hur kan det tillägnandet gå till?  
 
Det här kapitlet syftar till att undersöka hur samtalet kan användas som metod 
att, inom ramen för utbildning i socialpedagogik och socialt arbete, göra 
studenterna förtrogna med såväl normkritiskt tänkande som normkritisk metod.  
 
Detta kapitel är upplagt såhär: efter ett inledande avsnitt om normkritik som 
kunskapsområde och förhållningssätt inom högre utbildning diskuteras hur 
samtal kan användas som form för kunskapande – både allmänt och specifikt. 
Vad kännetecknar ett akademiskt samtal och vad krävs för att genomföra det, 
oavsett vilket ämne som ska diskuteras? Hur kan ett samtal med normkritisk form 
och innehåll föras? En faktor som fungerar möjliggörande är det trygga 
samtalsrummet där alla deltagare känner att de kan komma till tals och samtala, 
ett rum som inte upplevs som hotfullt. Att skapa det trygga rummet innebär en 
utmaning, eller närmare bestämt fyra utmaningar som jag identifierar och resonerar 
kring, i syfte att visa hur man kan arbeta för att hantera dem, för att skapa de bästa 
förutsättningarna för givande normkritiska samtal i utbildningen.  
 
Detta kapitel bygger på erfarenhet från undervisning, särskilt kurser med 

normkritisk som mål och innehåll. Möten med studenter, främst under seminarier 
men även under föreläsningar och handledning av grupparbeten, har gett kunskap 
om hur normkritiska samtal kan föras och vilka utmaningar som behöver 
hanteras. Under seminarier med normkritisk som mål och medel är det viktigt att 
upprätta en balans mellan trygghet och utmaning; mellan personliga 
erfarenheter/tankar och teoretiska och analytiska resonemang. Det har varit 
centralt att grunda alla samtal i studenternas erfarenheter och behov. För att skapa 
goda förutsättningar för det och samtidigt markera vikten av att de är förberedda 
inför seminariesamtalen har jag låtit studenterna formulera sina 
funderingar/frågor/reflektioner i s.k. entrébiljetter (termen är vald för att markera 
att man måste förbereda sig för att ha tillträde till seminariet). Dessa entrébiljetter 
har fungerat som diskussionspunkter under seminariet.   
 
Förutom de möten med studenter som skett i undervisningssammanhang, bygger 
texten även på fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från socialpedagogiska 
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programmet. Dessa intervjuer har haft särskilt fokus på hur studenterna förhåller 
sig till normkritiska samtal.  

Högre utbildning – en utmaning i sig 

Det sammanhang där de normkritiska samtal som här diskuteras äger rum är 

utbildning på universitets- och högskolenivå, där en central idé är att studenterna 

ska utveckla en analytisk, kritisk och reflekterande förmåga. Utbildning på högre 

nivå bygger på att det finns en vilja och beredskap till detta hos varje student. Att 

skaffa sig dessa förmågor är alltid krävande och arbetsamt, inte minst när 

normkritik står på schemat. Det uppdrag som det normkritiska förhållningssättet 

ger mig som lärare är att hjälpa studenterna att skaffa sig kunskap och förmåga 

att på ett initierat sätt ifrågasätta normer. I princip får inget tas för sant och givet 

med mindre än att det blivit ordentligt genomlyst. Och det är en genomlysning 

som ska vara initierad, välgrundad och öppen för diskussion. Det är svårt, på flera 

sätt. Det kräver engagemang, vilja – och en bra form, vilket samtalet är.  

Kevin Kumashiro skriver i sin bok Against common sense (2015) om det obekväma 

som lärande per definition måste innebära (se även Sörensdotter 2010). 

Undervisning som inte är obekväm är meningslös menar Kumashiro. Om vi 

fokuserar på att det ska vara helt bekvämt riskerar vi att studenterna faktiskt inte 

lär sig något nytt. Det innebär en kris av större eller mindre slag att tvingas inse 

att man vet för lite eller att man till och med ”vet” fel. Om vi tror att vi kan och 

bör skydda studenterna mot de känslor av obehag eller osäkerhet som 

lärande/omlärande innebär så gör vi dem en björntjänst. Det kommer nämligen 

att betyda att de inte skaffar sig några nya kunskaper. Det är alltid lättare och 

behagligare att stanna kvar i sin okunskap eller sina villfarelser, så för att lärande 

ska uppstå måste läraren hjälpa till genom att ställa krav och vägleda och bekräfta 

när inlärning har skett, menar Kumashiro (2015). Å ena sidan måste studenterna 

avkrävas att lägga ner arbete och ha ett driv, å andra sidan behöver de stöd och 

vägledning.  

Vad är normkritik?  

Två saker måste klargöras. För det första betraktar jag normkritik som både en 

form och ett innehåll, något som är särskilt viktigt när det handlar om högre 

utbildning. Dels eftersom utbildning per definition alltid handlar om både innehåll 

och form, dels eftersom de kunskaper om normkritik som studenterna ska tillägna 

sig har både en innehålls- och en formaspekt. För det andra: normkritik är en 

normativ, värderande teori. Den är alltså inte, kan inte och ska inte vara, objektiv. 

Att normkritiken är en form betyder att den är ett sätt att se på världen och på sig 

själv. I båda dessa avseenden handlar det om att blir medveten, man skulle kunna 

likna det vid att sätta på sig kritiska glasögon som gör att man kan se saker på nya 
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sätt. På så vis kan vi betrakta normkritiken som en metod eller ett angreppssätt; 

ett raster att betrakta världen och sig själv genom, vilket gör det möjligt att se nya 

saker och värdera både sig själva och andra människor annorlunda. Många av de 

studenter jag har mött under åren har uttryckt att de har ”fått upp ögonen” och 

det är en bild som jag tycker fungerar väl för att beskriva upplevelsen av att 

plötsligt kunna se sådant som förut inte varit synligt. Man förstår sig själv och 

världen på ett nytt sätt. Och har man en gång tillägnat sig detta sätt att se och 

förstå kan man inte ”stänga av” det.  

Men vad innebär det att använda sig av normkritiskt angreppsätt? Betyder det att 

man, för att kallas normkritisk, måste vara kritisk mot alla normer? Och: faller all 

slags kritik mot normer (vilka normer det än är) under rubriken normkritik? Svaret 

beror på hur vi väljer att definiera normkritik. Vi kan mena både att man måste 

vara kritisk mot alla normer för att få kalla sig normkritisk och att alla normer 

förtjänar att möta kritik. Men båda dessa hållningar är problematiska.  

Att mena att alla som framför kritik är normkritiska, oavsett vad kritiken handlar 

om är en kategorisk definition som bara handlar om normkritik som ett beteende, 

som en form. Tänker vi så bryr vi oss inte om vad kritiken innebär eller varför 

den riktas. Det är uppenbart att något skaver här. Det kan rimligen inte vara 

normkritik att till exempel vara kritisk till normen att föräldrar inte ska slå sina 

barn eller normen att skadans art och inte vem personen är avgör 

prioritetsordningen på akuten.  

Om vi betänker att det normkritiska förhållningssättet har ett syfte, nämligen att 

skapa ett bättre samhälle, följer att det måste vara feltänkt att i begreppet 

normkritik innefatta all slags kritik av alla normer. Eftersom normkritiken har ett 

syfte måste den fyllas med ett specifikt innehåll. Vad som helst kan inte vara 

normkritik, för då blir begreppet tomt på innehåll och per definition meningslöst, 

oanvändbart.  

Normkritikens form och innehåll syns i undervisningen genom att vi tillsammans 

lär oss att agera normkritiskt och medvetandegörande. I det arbetet är det 

självklart att normkritik inte bara är en form eller en metod utan att den också är 

(eller har kanske är ett bättre uttryck) ett innehåll. Här är normkritiken uttalat 

normativ, det vill säga värderande. Till skillnad från en rent beskrivande teori, som 

talar om hur saker och ting är vill en normativ teori ägna sig åt bör-frågor och tala 

föreskrivande om hur ett bättre samhälle (till exempel) är beskaffat och hur vi kan 

uppnå det. Detta menar jag är en central del av normkritiken, på samma sätt som 

exempelvis rättviseteori är normativt. Den normkritiska teorin existerar inte i ett 

idémässigt vacuum, utan har en grund. Det mest självklara är att ta spjärn i 

överenskommelser om värnandet av mänskliga rättigheter, men även annan grund 

finns, vilket vi snart ska återkomma till.  
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På resonemanget om en idémässig grund för normer följer också att det måste 

finnas värderande och goda normer som inte bör ifrågasättas. Det här är en 

hållning som inte kan kompromissas bort med mindre än att själva poängen med 

att vara normkritisk går förlorad. På motsvarande sätt finns normer som, ställt 

mot samma idémässiga grund, kan rubriceras som dåliga, begränsande och 

därmed rimliga föremål för kritik.    

Syftet med normkritik är att arbeta för en upplösning eller breddning av normer 

som på ett orättfärdigt sätt begränsar och hindrar människor, gör att de utsätts 

för trakasserier eller blir ringaktade. Men att vara normkritisk innebär alltså inte 

att vara kritiskt inställd till alla normer eller om att ifrågasättandet/kritiken som 

sådant är poängen. Det finns gott om bra normer, både sådana som är nödvändiga 

för att människor ska kunna fungera tillsammans i ett samhälle och sådana som 

har skapats till följd av ett medvetet normkritiskt arbete. Dem ska vi givetvis inte 

göra oss av med. Det handlar om svensk lag och om samhällsnormer som bottnar 

i den liberaldemokratiska samhällsordning som är gemensamt beslutad och som 

innehåller värden som demokrati, jämställdhet, frihet, en sekulär inställning till 

religion med mera. Normkritik handlar inte om att ifrågasätta dem. Det är alltså 

inte normkritik att vara utskiljningslöst kritisk mot alla normer. Betraktar vi 

normkritiken som både form och innehåll, och som normativ, så medges en sådan 

begränsning.  

Kritik mot normkritiken 

En kritik som riktas mot den normkritiska teorin går ut på att den är 

självmotsägande. Vad kritikerna, bland andra filosofen Per Bauhn (2016) menar 

är att om vi verkligen ska ta den normkritiska hållningen till oss så måste vi också 

vara kritiska mot den norm som föreskriver att vi ska vara normkritiska. Det vill 

säga: en person som inte vill eller kan vara normkritisk ska visas respekt för det. 

Och: den (lärare till exempel) som inte respekterar (uttalad eller underförstådd) 

kritik mot den normkritiska normen är själv inte normkritisk.  

Jag menar att detta resonemang haltar på flera sätt. Det är för det första inte 

rimligt att betrakta oförmåga eller ovilja att utföra en uppgift som kritik av 

densamma. Och även om en student (till exempel) argumenterar för att hen ”har 

rätt” att inte vara normkritisk, det vill säga är kritisk till den normkritiska normen, 

så betyder det inte att det är en argumentation som håller. Om så vore fallet skulle 

det betyda att normkritiken vore en tom form och att det saknar betydelse vad vi 

fyller den med, om något alls. Om Bauhns kritik togs på allvar skulle det innebära 

att vi måste släppa det mål vi har om att våra studenter ska skaffa sig kompetens 

att arbeta i enlighet med vad till exempel de mänskliga rättigheterna föreskriver.  
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Låt mig illustrera detta med ett exempel: Säg att en student säger sig uppfatta att 

det finns en rasistisk underbyggd utseendenorm som innebär att icke-vita 

personer har svårare än vita att komma in på krogen. Studenten ifråga menar dock 

att detta är en bra norm, en norm hen inte vill förhålla sig kritisk till. Hur ska läraren 

agera i samtal med denna student?   

Om vi ska följa Bauhns tänkande så kan läraren inte vara konsekvent i sin 

normkritiska hållning. Om läraren godtar att studenten inte vill vara normkritisk 

(det vill säga vara kritisk mot den norm som gör att icke-vita särbehandlas negativt 

i krogkön) kan hen sägas agera normkritiskt till formen. Men normkritikens 

innehållsliga mål uppnås då inte: den rasistiska normen kritiseras inte av 

studenten.    

Om läraren tvärtom inte godtar studentens ovilja eller vägran utan ”tvingar” hen 

att vara normkritisk så uppnås det normkritiska innehållet (rasismen blir 

kritiserad) men det innebär också att läraren kan anklagas för att agera 

normföljande och använda sin makt på ett orättfärdigt sätt. (Och en kan förstås 

fundera över vilken effekt en påtvingad normkritisk hållning har.)   

Bauhns kritik är konsistent och går därmed inte att ta sig förbi med logiska 

argument. Vi får helt enkelt kapitulera: ja den normkritiska hållningen är 

självmotsägande. Men den är bara det om vi ser den som en tom form! Om vi 

däremot beaktar det faktum att det normkritiska förhållningssättet inte är det (enda) 

viktiga, utan att normkritiken har ett innehåll också kan inte vad som helst passera 

som normkritik bara för att det ser ut som normkritik. Det vill säga: tar formen av 

kritik mot något som är rådande i samhället idag. Vi måste frångå principen om 

att alla normer kan – kanske till och med ska – vara föremål för ifrågasättande.  

Den kritik som går ut på att normkritiken föreskriver vilka normer som ska 

kritiseras och inte handlar dock inte bara om det faktum att det är motsägelsefullt. 

Den vill också problematisera hur vi kommer fram till vilka normer som får/kan/ska 

ifrågasättas (respektive inte) och det är en kritik som har betydligt mer bäring och 

bildar utgångspunkt för en mer angelägen diskussion.  

Det är absolut grundläggande att normkritiken har ett innehåll. Men frågan blir 

då: hur kan vi föra normkritiska samtal om vissa saker är bestämda på förhand? 

Hur kan vi inom denna ram agera i mötet med människor som utgår från andra 

normer och föreställningar än vi själva? Hur ska en lärare understödja studenters 

omlärande, när de utgår från fel normer?  

Vi kan inte ta lätt på dessa frågor. Givetvis finns det en viss bäring i den kritik 

som går ut på att det sker just godtyckligt och att det finns en slags 
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”koflocksmentalitet” här. Eller som Bauhn menar, att det finns en tendens till att 

människor ”hellre har fel tillsammans än rätt ensam.” (Bauhn 2016) 

Om vi accepterar att vissa(s) åsikter inte ryms inom normkritiken, inte kan 

betraktas som normkritik – vad skiljer då normkritisk undervisning från att bara 

lära ut att ”såhär ska man tycka”? Det är en central fråga att fundera över. Vi kan 

formulera två ytterlighetsståndpunkter med ett spann emellan. Å ena sidan har vi 

den extrema hållningen att allt är lika ok, alla/allas normer förtjänar samma kritik 

(eller accepterande). De vill säga: normkritik är bara en form. Å andra sidan har 

vi inställningen att normkritiken bara är ett innehåll, att det är vad en är kritisk till 

som avgör, oavsett hur en kommer fram till den. Det krävs då ingen reflektion 

alls. Ingen av dessa ytterligheter fungerar.  

Det är fullt möjligt att argumentera för att normkritik har ett visst innehåll och att 

det därmed finns uppfattningar som inte kvalar in som normkritiska. Poängen med 

en sådan argumentation är inte att på ett logiskt konsistent sätt definiera någonting 

utan att på ett pragmatiskt sätt göra klart vad vi vill uppnå med normkritiken. Är 

man bara tydlig med att detta är vad som står på spel är det inget problem. Då 

kan man också möta andra sätt att innehållsligt definiera normkritik och förhålla 

sig till dem, men utifrån kravet att det måste fungera givet att syftet med 

normkritiken är att arbeta mot utsatthet, förtryck och begränsningar av 

människor.  

Detta betyder att man också måste stå upp för att det finns normer och 

föreställningar om det mänskliga som inte är förenliga med att vara normkritisk. 

Har man en normkritisk utgångspunkt kan man inte samtidigt argumentera för 

att kvinnor är mindre värda än män är; alla människors lika värde oavsett kön är 

inte förhandlingsbart. Normer och värderingar av den här typen är förankrade i 

de mänskliga rättigheterna och i den svenska grundlagens idé om demokrati och 

alla människors lika värde. De skulle möjligen kunna anklagas för att bottna i en 

slags väst-bias, men de är i sanning kosmopolitiska och inte specifikt kopplade till 

något land (som till exempel Sverige).  

Att agera till försvar för dessa normer är en sak; hur det görs är en annan. För att 
vara verksamt måste det göras på ett sätt som visar respekt och förståelse för att 
det inte är lika självklart för alla, men utan att tappa kompassriktningen. Det är 
detta hur jag vill fokusera på här.  
 

Normkritik inom ramen för socialpedagogisk utbildning 

De studenter som utbildar sig till socialpedagoger ska, när de har tagit examen 
och kommer ut i arbetslivet, bland mycket annat kunna agera och arbeta 
normkritiskt i mötet med (utsatta) människor. För att de ska klara den uppgiften 
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måste deras utbildning ha ett innehåll och ett upplägg som rustar dem för det. Det 
betyder givetvis att utbildningen behöver innehålla kurser och moment som tar 
upp normkritik men det betyder också att studenterna måste ges möjlighet att 
diskutera och reflektera kring sig själva och sin egen roll som yrkesverksamma. 
Detta sker under föreläsningar men framför allt under gruppdiskussioner och 
seminarier.   
 
Det är nödvändigt att erbjuda bra arenor för samtal om normer, maktordningar, 
kategorisering och fördomar. Nödvändigt men inte lätt. En viktig utgångspunkt 
är att det är ett gemensamt ansvar: lärare och studenter måste tillsammans skapa 
rum för dessa samtal och se till att de kan föras på ett konstruktivt och lärorikt 
sätt. Vi har olika roller i detta.  
 
All högre utbildning bygger på att studenterna tar ett stort eget ansvar för sitt 
lärande. Lärarens roll är att understödja detta genom att se till att studenterna har 
möjlighet att ta – och de facto tar –  ansvar för sitt eget lärande. Det innebär att 
läraren och studenterna har olika roller, olika uppgifter och att båda måste ta sin 
uppgift på allvar. Förhållandet mellan läraren och studenterna är i vissa avseenden 
hierarkiskt; läraren har ansvar för helheten och har både andra erfarenheter och 
en annan överblick. Det innebär inte att läraren vet mer om allt, hela tiden, eller 
att läraren inte också kan lära sig nya saker. Och det betyder inte att studenterna 
kan överlämna ansvaret för sitt lärande till läraren. Men det betyder, bland mycket 
annat, att läraren tar ett ansvar för att leda och moderera samtal på seminarier. 
Det jag framför allt vill uppehålla mig vid här är just seminariesamtalet. Närmare 
bestämt: Vad behövs för att ett seminariesamtal om normkritik ska bli så bra och 
lärorikt som möjligt, för att det ska rusta studenterna för det socialpedagogiska 
yrket på bästa sätt?   
 
Studenterna ska skaffa sig kunskaper och förmåga att agera normkritiskt i sin 
yrkesroll. För att det ska bli möjligt, för att de ska vara rustade för detta måste 
seminariesamtalet kunna erbjuda möjlighet att samtala och reflektera kring alla 
aspekter av normkritikens innehåll och form. Vi måste tillsammans – lärare och 
studenter – skapa både förutsättningar för dessa samtal och genomföra dem. En 
viktig förutsättning för att detta ska gå är det som brukar kallas trygga rum för 
samtal: arenor där alla deltagare känner sig säkra och bekväma nog att delta i 
samtal.  
 
 

Det akademiska samtalet som metod 

Ett akademiskt samtal har en rad specifika egenskaper som skiljer det från ett 
vanligt vardagssamtal bland vänner eller kollegor. För att tydliggöra hur dessa 
skillnader tar sig uttryck fokuserar jag på tre aspekter, nämligen syfte, metod och 
genomförande.  
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Ett övergripande syfte torde vara gemensamt för alla akademiska samtal, nämligen 
att deltagarna hjälps åt att nå större förståelse för teorier och begrepp samt hur de 
kan användas som redskap för att analysera verkligheten. Hur uppnår vi då detta 
syfte? Det vill säga: vilken metod är rimlig och lämplig att använda, hur ska samtalet 
vara beskaffat? Centrala faktorer är att det är analytiskt och reflekterande, att det 
ger möjlighet till – och även avkräver deltagarna – ett kritiskt förhållningssätt. Den 
kritiska granskningen kan både handla om hur en given teori eller ett begrepp är 
definierat och hur det kan användas i analys, hur adekvat det är som redskap. Att 
inget kan tas för sant och givet är en utgångspunkt, men samtidigt också: teorier 
är inte åsikter som en kan dela eller inte dela. Teorier kan och ska vara föremål för 
kritisk granskning men då utifrån sin användbarhet som redskap för analys. Att 
tillsammans genomföra en sådan användbarhets- eller meningsfullhetsgranskning 
är en metod som med fördel kan användas.  
 

I undervisningssammanhang finns oftast en seminarieledare med ansvar för att 

leda och fördela ordet så att alla får möjlighet – och avkrävs – att komma till tals. 

Seminarieledaren bör även stå för en viss ”riktningsgivning” och lotsa deltagarna 

förbi sådana akademiska grynnor som till exempel uppenbara missförstånd. I 

övrigt ska hen, så mycket som möjligt, vara en ”first among equals” och inte ta 

plats på deltagarnas bekostnad. Det är deltagarnas (det vill säga) studenternas 

ansvar att komma till seminariet med målsättningen och viljan att vara aktiva och 

delta i samtalet på ett seriöst och målinriktat sätt. Ett samtal är en gemensam 

aktivitet och det krävs att alla drar sitt strå till stacken för att det ska bli så. Och 

eftersom det akademiska samtalet har ett annat innehåll och en annan form än 

vardagssamtalet krävs en annan typ av deltagande, vilket förutsätter att en är väl 

förberedd; att en har läst relevanta underlag, funderat igenom hur en kan förhålla 

sig till dem mm.  Som lärare måste man utgå från att studenterna är dedikerade, 

att de går utbildningen av egen fri vilja och är på högskolan för att de vill skaffa 

sig så mycket kunskaper som det bara går. Och på motsvarande sätt måste 

studenterna kunna räkna med att de får det stöd de behöver utan att läraren för 

den skull behandlar dem på ett förminskande sätt. Jag ser relationen mellan läraren 

och studenterna som en överenskommelse; båda parter vet att det finns en 

hierarki, att de har lite olika roller. Samtidigt vill vi att relationen mellan lärare och 

studenter ska vara så horisontell som möjligt. Det är i allra högsta grad en 

gemensam uppgift och angelägenhet att skapa bästa möjliga rum för 

seminariesamtal och genomför samtal på så konstruktivt sätt som möjligt.  

Även om jag här framför allt förhåller mig till de samtal som sker i seminarieform 

kan det vara på sin plats att poängtera att det finns andra samtal i 

undervisningssammanhang, på olika nivåer och arenor. Alla kunskapande samtal 

är inte stöpta i samma form. Det går mycket väl att tänka sig att samtal förs på en 

”låg” analytisk nivå i vissa situationer eller sammanhang, till exempel när 
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studenterna först närmar sig en ny teoribildning eller ett nytt område. Arenan för 

ett sådant samtal kan vara en liten studiegrupp och formen kan vara det trevande 

och till synes ytliga pratande som kan vara svårt att skilja från vanligt 

vardagspratande. Och så kan det få lov att vara, i ett inledande skede. Det kan 

vara just en sådan form studenterna behöver för att kunna närma sig det som är 

nytt och krångligt och då är det viktigt att den möjligheten finns. Men det måste 

vara ett samtal som syftar till lärande, inte till att ha en trivsam stund tillsammans.  

Det trevande samtalet fyller en funktion, nämligen att göra deltagarna redo för 

andra typer av samtal och det är gott så. För vi kan inte stanna där, i det trevande 

och prövande. Studenterna deltar i den högre utbildningen för att skaffa sig nya 

kunskaper, inte för att bara bekvämt upprepa sina gamla. Det krävs ansträngning 

och engagemang (Kumashiro 2015).  

Det kunskapande som sker är både individuellt och gemensamt. Det innebär att 

vi ska skapa rum för analytiska och djuplodande samtal där var och en anstränger 

sig till sitt yttersta för att bidra till det gemensamma kunskapandet. Det har 

studenterna kapacitet att göra när de har blivit varma i kläderna och när de har 

läst, tänkt och förberett sig. Då har de underlag och förmåga att föra analytiska 

samtal. Och det är också vad läraren måste kräva av dem. Att inte göra det är att 

förminska dem!   

Normkritiska akademiska samtal  

Ovan resonemang om akademiska samtal är förstås giltigt även när det gäller 

samtal med normkritik som form och innehåll. Här är det viktiga och angelägna 

målet att studenterna ska skaffa sig fördjupade kunskaper som de behöver i sitt 

yrke så att de på bästa vis kan hjälpa och stötta andra människor utan att hindras 

av eller reproducera normer. Lärare och studenter ska tillsammans – men med lite 

olika roller – skapa så goda förutsättningar som möjligt för konstruktiva och 

lärande normkritiska samtal. A och O är att sätta kunskapen i centrum. 

Ställer detta några särskilda krav på seminarieledare och deltagare, som skiljer det 

från andra akademiska samtal? Ja, det menar jag att det gör. En viktig skillnad är 

att normkritik har som både mål och medel att var och en ska skärskåda sig själv 

i syfte att utvecklas till en professionell yrkesverksam person. De flesta 

akademiska samtal bygger inte på den premissen utan där fungerar det att ställa 

sig själv vid sidan av.  

Att lära nytt innebär, bildligt, att ta sig till en plats där en inte har varit förut och 

som en kanske inte ens kunde föreställa sig fanns. Att lära om är att tvinga sig att 

se det bekanta med nya ögon, vilket kan vara en större utmaning, spännande och 

otäckt på samma gång. Eller som Kumashiro säger: avväpnande och förvirrande 

(disarming and disorienting) (2015 s. 32). Det är förvisso begripligt att människor kan 
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känna en längtan efter att få fortsätta leva utifrån de kunskaper och föreställningar 

de redan har. 

Under normkritiska samtal måste studenten kunna hantera att bli avväpnad och 

förvirrad och då är läraren ett viktigt stöd. Men att det ingår i lärarens roll att stötta 

och vägleda betyder inte att hen har till uppgift att skydda studenterna från det 

obehag som lärande kan innebära. Något som läraren däremot kan och bör göra 

är att skapa strategier för hur studenterna ska utsättas för det nya och ”obehagliga” 

och för hur hen ska hjälpa dem att komma igenom och nå högre kunskaper. 

Utgångspunkten är att inget kunskapande överhuvudtaget kan äga rum utan att 

det är åtminstone lite obekvämt och kämpigt. Där startar vi och vi gör det 

tillsammans.  

Detta gäller förvisso allt lärande, men antagligen är det så att det obehagliga och 

obekväma accentueras när det gäller normkritisk form och innehåll. De kunskaper 

som utgör stoffet i en normkritisk kurs eller kursmoment är oftast inte bara nya 

utan bryter – mer för vissa och mindre för andra – tvärt mot vad de tidigare tänkt 

och hållit för sant. Den normkritiska undervisningen handlar om förhållanden 

och företeelser som berör alla, som alla har en uppfattning om. Hur ska 

kunskapande gå till under dessa förhållanden? 

Det akademiska samtalet som metod förutsätter en aktiv insats från studenternas 

sida. Men det är en sak att ta ansvar och vara engagerad. Att faktiskt ha förmåga att 

genomförs en kritisk analys är något annat. Det är inget som är medfött, utan 

något som också ska läras, och det är ett lärande som sker genom övning. För varje 

gång en student har förberett sig väl och deltar i ett seminarium där ett verkligt 

analyserande samtal äger rum blir hen lite bättre på detta, lite tryggare i sin roll. Vi 

vet att det aktiva analyserande vi eftersträvar har bäst förutsättningar när 

studenterna är trygga. Att lära sig analysera och förstå komplexa samband kräver 

en miljö där tankar kan prövas och där det är ok att ha fel eller att inte ha tänkt 

helt färdigt.  

 

Det trygga rummet och det trygga samtalet  

Ett sammanhang där normkritisk undervisning ska ske måste kännetecknas av 

trygghet och tillitsfullhet. Att bli varse sina egna föreställningar – att avlära – är 

ett arbete som inte kan utföras i ett otryggt sammanhang.   

Men vad innebär det egentligen att något, till exempel ett rum, är tryggt? Enligt 

Nationalencyklopedin betyder trygghet att ”inte behöva känna sig oroad eller 

hotad”. Ett tryggt rum kan då definieras som ett rum ”fritt från oroande eller 

hotande inslag”.  
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En faktor som omedelbart krånglar till det hela är att den normkritiska 

undervisningen alltid innebär ett visst mått av otrygghet. Ett arbete med att av-

lära, det vill säga omvärdera sina egna föreställningar, är inte förenligt med att hela 

tiden känna sig fullständigt trygg. Att få syn på sig själv och förändras är i sig 

otryggt och kan vara obekvämt, och kräver – just därför – att den som ska 

förändras känner trygghet i den kontext där förändringen ska ske (Kumashiro 

2015). Frågan är då: hur kan vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta?  

Lotta Björkmans (2010) tankar om misstagens pedagogik är inspirerande här. 

Björkman menar att det är viktigt att erbjuda en miljö där tankar kan prövas och 

där det är tillåtet att inte vara helt färdig i sina resonemang innan en öppnar 

munnen. Att få lov att göra fel är centralt för att en ska våga pröva, medan rädslan 

för att göra bort sig verkar hämmande på samtalen. Och självklart störs det 

gemensamma kunskapandet om deltagarna inte vågar samtala. Detta innebär 

såklart inte att misstagen ska uppfattas som självändamål, men genom att det är 

tillåtet att missta sig blir lärprocessen friare. Detta är en oerhört tilltalande tanke, 

som är giltig inte bara i undervisningssammanhang.  

Björkman uppehåller sig mest vid lärarens rätt att göra misstag vilket förstås också 

är en viktig aspekt – inte minst apropå att läraren är överordnad och måste 

våga/kunna släppa in studenterna. Att läraren då både ”får” och vågar ha fel eller 

göra misstag är viktigt. Jag vill komplettera Björkmans tankar; det är minst lika 

viktigt att studenten får göra fel. Det vill säga: att rummet är så tryggt att var och en 

känner att det är ok att tänka ”fel”, inte ha full koll på teori, analysera ”fel” eller 

liknande. Det bör också vara ok att – i ett inledande skede – ha ”fel” i betydelsen 

hysa fördomar och/eller ha bristande kunskaper/förståelse. Det är viktigt att våga 

försöka!  

Björkman berör inte explicit hur vi skapar den trygghet som måste vara vid 

handen om misstag inte bara ska tillåtas/uppmuntras, utan också faktiskt äga rum. 

Jag ser tryggheten som en grundläggande premiss; otrygghet går inte att förena 

med ett förhållningssätt där ett misstag ses som en resurs. Det är därför centralt 

att fundera kring hur denna trygghet skapas i samtalssituationen. Vad kan vara bra 

att tänka på eller utgå från?  

Det idealtypiska deliberativa samtalet är en bra målbild och de talregler som utgör 

en definition på ett bra deliberativt samtal kan ligga till grund för hur det trygga 

samtalsrummet planeras. I korthet handlar det om att deltagarna ska lyssna på 

varandra, att alla har rätt att uttala sig: ställa frågor, påstå saker eller ventilera 

ståndpunkter och bli mötta med respekt. Vidare att alla deltar på allvar och tar ett 

gemensamt ansvar för samtalet. Ska man ta samtalande på allvar måste man vara 

seriös och ärlig med sina ståndpunkter och inte upprätthålla fasader. Var och en 

som deltar måste anstränga sig och bidra. Utgångspunkten att var och en tar ett 
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eget ansvar får modifieras något när det handlar om undervisning, där det är 

rimligt att läraren tar ett helhetsansvar för att hålla samtalet på den nivå som 

kunskapandet kräver. Om vi applicerar detta på undervisningssammanhang är det 

uppenbart att även om alla deltagare förväntas vara aktiva, ingår det i lärarens roll 

att både skapa förutsättningar för bra samtal och genom att vara samtalsledare se 

till att det också blir bra. Det betyder dock inte att läraren ensam har allt ansvar 

eller att det måste vara förutbestämt vad som ska diskuteras och hur. En viktig 

aspekt är det gemensamma ansvaret, som betyder att varje student avkrävs att ta 

ett aktiv ansvar för sitt eget lärande. Dessa samtalsregler kan, om de följs, antas 

leda till ett gott samtal där alla olika aspekter av det som diskuteras kommer fram 

och där man gemensamt rör sig mot allt större kunskaper och förståelse.  

Samtidigt som alla deltagare måste känna sig trygga nog att våga prata räcker det 

inte med att alla pratar för att kunskapande ska äga rum. Det finns pratande som 

inte leder någonvart och det finns kunskapande som i sig riskerar att skapa 

otrygghet. Vi måste närma oss detta från två håll: hur skapar vi det trygga rummet 

för kunskapande och hur kunskapar vi i det trygga rummet?   

Vi tänker oss att vi har ett lärokontrakt som utgångspunkt för relationen mellan 

lärare och student, där vi har enats om att studenten tar ansvar för och engagerar 

sig i sitt eget lärande medan läraren har huvudansvar för en seminariekultur som 

är trygg och tillitsfull, där studenterna vågar prata, måste läraren också ställa krav 

på att samtalen till både form och innehåll har en normkritisk hållning. Om vi kan 

vara transparenta och tydliga med vad vi förväntar oss av varandra är det lättare 

för alla att uppfylla sina respektive åtaganden.  

Utgångspunkten är att i det trygga rummet är det högt i tak, alla får och vågar 

tänka högt och pröva sina funderingar och resonemang. Det är så vi lär oss 

tillsammans och av varandra. Läraren måste ta ett övergripande ansvar för att 

bidra till ett tillåtande klassrumsklimat. Men för att lärande ska äga rum krävs 

också att alla är aktiva och fokuserar. Målet att det ska vara ”högt i tak” ska inte 

tolkas som att vi vill ha ett klimat där vi inte alls värderar det som sägs. Högt i tak 

betyder i det här sammanhanget inte att allt som sägs tillför samtalet lika mycket 

eller är lika bra. Det innebär inte att vi vill uppmuntra deltagarna till att bara prata 

på om allt möjligt som kommer upp, utan att reflektera över varför det ska sägas 

och åtminstone göra ett försök att använda det på ett analyserande sätt.  

Högt i tak är en hållning som kräver att deltagarna är engagerade och pålästa och 

åtminstone försöker argumentera och samtala på en analytisk nivå. Ett av 

seminariets viktigaste syften är att studenterna ska pröva sina tankar – och helst 

under ett högt tak – och då krävs förutom ett högt tak också att deltagarna har 

tänkt några tankar som de kan dela med sig av. Högt i tak betyder ju att vi kan låta 

den halvfärdiga tanken ta form och prövas, inte vara för snabba med att döma et 
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cetera. Det betyder att vi ska tillåta oss själva att göra misstag och lära av dem, 

under tiden. Men det betyder inte att vad som helst är lika bra och det betyder 

inte att vi ska tillåta oss att vara bekväma och komma oförberedda till 

seminariesamtalen.  

Jag ansluter mig till Chantal Mouffes (2013) tankar om agonism och vikten av att 

uppmuntra en mångfald av olika uppfattningar. Mouffe menar att målet med 

samtal inte alls är att nå enighet – tvärtom är det just oenigheten som är berikande. 

Oenighet har mycket att erbjuda om vi bejakar den, inte minst när det handlar om 

att samtala kring normer. Om vi är rädda för att andra ska ta illa upp av det vi 

säger hämmas vi i samtalet – och i vårt tänkande – och då lär vi inte komma 

särskilt långt. Det är avgörande att vi kan skapa förutsättningar för engagerade 

samtal där något faktiskt får lov att stå på spel och där vi inte är så försiktiga att 

inget av värde blir sagt.  

Här har vi två principer som är lika viktiga: dels att olika åsikter är välkomna och 

dels att alla inte kan ha alla – eller ens flera – åsikter. Vi måste tillåta och 

uppmuntra att människor har en uppfattning – som förstås kan förändras – men 

som är en och en viss, vid en viss tidpunkt. Det måste kunna ses som något gott 

och inte per definition enkelspårigt och destruktivt att ha en bestämd ståndpunkt 

som man inte hur lättvindigt som helst ruckar på.  

På detta följer också att om vi menar allvar med att alla åsikter är välkomna så 

måste vi uppmuntra människor att säga vad de tycker. Om alla ska förväntas ta 

sitt ansvar för att samtalen fortskrider kan vi till och med betrakta det som fegt att 

inte artikulera och stå för sin åsikt. Det öppna samtalet kräver öppenhet från alla 

inblandade: om alla säger tydligt vad de tycker och samtidigt är öppna för att andra 

kan tycka något annat – då har vi förutsättningar för verkliga samtal. Men 

samtidigt måste vi vara uppmärksamma på vad en sådan inställning kan leda till. 

Kan en sådan stränghet fungera hämmande?  

Grunden för att samtalen ska bli meningsfulla är att alla som deltar i ett samtal 

kan hantera avvägningen mellan att å ena sidan ha en åsikt och kunna argumentera 

för den och å andra sidan vara öppen för att, med hjälp av det som andra säger, 

ändra uppfattning och se saker på nya sätt. Vi måste tillsammans skapa arenor där 

sådana samtal kan äga rum, där vi kräver av alla deltagare att de är aktiva och 

engagerade. Tryggheten är en viktig aspekt men den är ett medel, inte ett 

självändamål. Syftet med samtalen är inte att ha en trevlig pratstund utan att arbeta 

för förändring och upplösning av begränsande normer.  

Att de agonistiska samtalen bygger på att alla har samma rätt att yttra sig och att 

alla åsikter – inom den ram vi anger – är välkomna och ska få yttras betyder inte 

att alla åsikter är lika bra, rimliga eller användbara. Det finns – och ska finnas – 
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en risk att en får mothugg, att andra opponerar sig. Jag vill dra en parallell till 

yttrandefriheten, som ju är en central del av alla liberala demokratier. Sverige är 

inget undantag. Yttrandefriheten ger oss vidsträckt rätt att formulera våra åsikter 

i det offentliga rummet, för andra att se och höra. Men yttrandefriheten innebär 

inte att en kan kräva att bli lyssnad på eller slippa bli motsagd. Det är faktiskt precis 

tvärtom. Om yttrandefriheten skulle garantera en person rätten att oemotsagd 

torgföra sina tankar så skulle det samtidigt innebära munkavle på alla de som inte 

håller med.  

Samma gäller i seminarierummet: var och en har rätt att formulera sina tankar och 

måste tåla att bli motsagd; att bli motsagd är inte detsamma som att bli kränkt. 

Det finns givetvis ingen ursäkt för att medvetet kränka andra människor; men det 

är sällan detta som det handlar om. Generellt är det klokt att var och en funderar 

över vad som behöver sägas och inte i ett samtal. Om varje tanke genomgår en 

prövning: tillför det samtalet något att detta sägs högt, kommer det att leda till ny 

kunskap? får vi ett mer konstruktivt samtal. Samtidigt kan vi inte garantera att 

ingen deltagare tar illa vid sig av något som sägs. Om samtal ska vara på riktigt 

måste deltagarna uppvisa ett visst mått av tålighet. 

Att i verkliga livet samtala med agonistiska förtecken är inget som självklart går 

lätt och smidigt – vare sig det handlar om politik eller om normer och normkritik. 

Det ställer krav, det måste ställa krav, om samtalen ska leda någonvart och inte 

bara vara ett trevligt sätt att umgås. Det betyder också att olika människor 

kommer att vara olika väl rustade för detta. Om vi blir konkreta: när vi inom 

ramen för högre utbildning ska föra normkritiska samtal måste vi ställa krav, 

samtidigt som vi är medvetna om att detta kravställande, i sig, kan utgöra en 

reproduktion av normer. Studenter som är mindre vana vid och rustade att föra 

den här typen av samtal kommer – allt annat lika – att ha svårare att göra sin röst 

hörd, få sagt vad de vill och att hantera att de blir motsagda.   

Mouffe tänker sig att de här äkta politiska samtalen ska pågå i en ”open ended” 
process, att de ska vara utan givna mål (Mouffe 2013). En sådan form är helt i 
linje med den normkritiska hållningen; att formen är öppen betyder att vi inte vet 
hur vi ska bära oss åt för att röra oss mot en värld med upplösta normer, vilka 
vägar som är mest farbara. Men det betyder inte vi fullständigt saknar riktning. 
Vissa saker vet vi, liksom den som arbetar med att bygga upp eller stabilisera en 
demokrati vet vissa saker. Allt är inte lika möjligt eller lämpligt. Men givet att vi 
håller oss inom den ramen finns det goda skäl att inte kassera några tankar eller 
ståndpunkter utan att ha prövat dem.  
 

Den lärare som bedriver normkritisk undervisning har ett ansvar för att leda och 

vägleda men uppgiften kan inte vila helt och hållet på hen. När alla deltagare är 

vuxna människor måste vi kunna förvänta oss ett visst mått av gemensamt 
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ansvarstagande. Det som är lärarens roll och uppgift är att klargöra premisserna, 

vilket bland annat handlar om värdet av konflikt: att de samtal som förs på ett 

seminarium inte är något trivsamt småprat utan att det finns en förväntan på alla 

att delta engagerat i samtalet och att det inte är ett samtal som syftar till att alla 

deltagare ska komma överens. Eftersom grundpremissen är att normkritiken är 

normativ finns det vissa innehåll som vi enas kring, som till exempel att alla 

människor är lika mycket värda och ska bemötas med respekt vad gäller 

människovärdet. Utan enighet kring den typen av utgångspunkter är det inte 

möjligt att mötas i normkritiska samtal. Vi kan inte säga att det är en öppen fråga 

huruvida man tycker detta eller inte. Dit sträcker sig inte rätten att ha en avvikande 

ståndpunkt. Det är alltså inte möjligt att driva den agonistiska linjen hela vägen.  

Det är inte heller så Mouffes tänker sig det; agonismen är ingen nihilism. Det 

handlar inte om att form trumfar varje tänkbart innehåll utan det är fullt förenligt 

med en agonistisk hållning att ha vissa grundprinciper eller spelregler som inte är 

förhandlingsbara.  

För att göra Mouffes tankar konkret användbara för normkritiska samtal i 

undervisningen har jag tagit hjälp av Briony Jones (2014), som visar hur Mouffes 

agonistiska perspektiv kan appliceras på återuppbyggnaden av demokratiska 

institutioner i krigsdrabbade länder. Mouffes tankar ger Jones – och därmed också 

oss – värdefull hjälp med att förstå vad som händer när konflikt är 

utgångspunkten och inte kan väljas eller väljas bort. I en sådan situation kan vi 

förstå skeenden inifrån om vi inte ser konflikten som ett undantag, en avvikelse 

från det eftersträvansvärda, utan som ett slags normaltillstånd. Denna hållning kan 

ställas mot konsensusdemokrater som till exempel Habermas som menar att 

konflikt per definition innebär instabilitet. Istället för att köpa den bilden kan vi 

se att stabilitet faktiskt kan skapas just för att vi omfamnar konflikten, att vi tillåter 

olika åsikter. Att tvinga fram konsensus, vare sig det sker formellt eller reellt, 

innebär med detta sätt att tänka att vi bygger in instabilitet.  

 

Det Jones säger är inte att vi ska romantisera konflikten. Tvärtom: hennes tankar 

bygger på en krass och öppen syn på hur samhällen faktiskt fungerar och att det 

är högprioriterat att inte bygga upp nya institutioner på lösan grund. Georg 

Simmels (1903) idéer om konflikten som förutsättning för utveckling är också 

inspirerande. De samhällen och skeenden Jones studerar utgör förvisso en helt 

annan kontext än de undervisningssituationer där normkritiken sjösätts, men det 

finns ändå viktiga paralleller att dra. Detta inte minst eftersom både 

uppbyggnaden av nya institutioner och undervisning innebär att hantera ett visst 

mått av ovana och ibland bristande förmåga. Jag menar detta som en krass 
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beskrivning och inte som en värdering, men givet den utgångspunkten måste vi 

fråga oss hur vi kan skapa ett rum för verkliga samtal, samtal som är engagerade 

och inte väjer, samtal som – i vårt fall – har till syfte att medvetandegöra 

studenterna om sina egna normer och föreställningar och som har 

normupplösning som mål?  

 

Kan vi uppnå ett deliberativt samtal genom att tvinga människor att delta? Kan 

ett samtal bli deliberativt med det utgångsläget?  

En av Mouffes kritikpunkter mot den deliberativa teorin handlar om att det inte 

går att nå konsensus utan att exkludera. När det gäller normkritik är konsensus 

inte målet utan man skulle snarare kunna säga att konsensus utgör en 

utgångspunkt, såtillvida att ett normkritiskt samtal förutsätter att vi är överens om 

vad vi pratar om, hur vi pratar och varför vi pratar. Alltså: vi pratar om normer, 

vi gör det på ett tryggt sätt och med målet att var och en ska bli mer medveten 

om sina egna föreställningar. Om det måste en enighet råda, alltså konsensus. Det 

som gäller är också att alla måste delta och det betyder ju i sig ett exkluderande 

eftersom den som inte deltar på de här premisserna blir exkluderad och utpekad.  

Det är oundvikligt men samtidigt kan själva utpekandet förstöra tryggheten och 

det är inte bara den som blir utpekad som kan drabbas av det utan det kan påverka 

andra deltagare också.  

 

Samtal i trygga rum – fyra utmaningar  

När vi ska föra normkritiska samtal möts vi av en massa olika svårigheter som vi 

har att hantera. En aspekt av detta är att flera av de krav som ställs på deltagare i 

ett seminarium riskerar att kollidera med att tryggheten i rummet upprätthålls – 

tryggheten som ju är så viktig för att alla ska kunna delta i samtalen. Dessa samtal 

ska vara analytiska och ge varje student möjlighet att reflektera kring sig själv, på 

ett både personligt och professionellt plan, kring sina positioner, fördomar eller 

föreställningar. Den springande punkten är: när vi upprätthåller detta riskerar vi 

att skapa en hämmande otrygghet. Här identifieras fyra olika, men såklart 

besläktade, grupper av utmaningar. I samtliga fall ställs det centrala 

trygghetsvärdet mot ett annat värde.  

För det första: balansgången mellan att upprätthålla en (hög) kravnivå och att 

värna det trygga rummet. Kunskapande innebär att studenterna måste avkrävas 

ett aktivt och analyserande deltagande. Samtidigt vet vi att sådana krav kan skapa 

en otrygghet som verkar hämmande eftersom det aktiva deltagandet kräver ett 

visst mått av mod.  
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För det andra: balansgången mellan att avkräva studenterna självreflektion och 

att värna tryggheten. Detta är besläktat med den första utmaningen: att avkräva 

studenterna reflektion kring sig själva, att de blottar sina personliga 

föreställningar, kan skapa en otrygghet som blir destruktiv och gör att de inte 

vågar eller klarar av att vara personliga.  

För det tredje: vi måste hantera den otrygghet som kan uppstå i gruppen till följd 

av att det som en student säger i syfte att reflektera kring sina egna normer och 

fördomar kan uppfattas som kränkande av andra studenter.  

Det fjärde dilemmat är av ett lite annat slag. Det handlar om hur vi ska hantera 

det maktkritiska inslaget i normkritiken. Vi vill att studenterna ska förhålla sig 

kritiskt till det läraren säger och inte ta hens position som utgångspunkt för att 

allt hen säger är sant eller inte kan kritiseras och ifrågasättas. Samtidigt finns det 

vissa saker som inte kan eller bör ifrågasättas. Det handlar mindre om att vi 

befinner oss i en hierarki där läraren har den yttersta makten att bedöma det 

studenterna presterar – vilket ingår i hens roll – och mer om hur vi kan uppmuntra 

ifrågasättandet som form utan att hamna i en situation där rimliga och 

överenskomna normer om exempelvis allas lika värde ifrågasätts.  

”Man måste tänka till hela tiden!” – om att upprätthålla en analytisk nivå 

Den första utmaningen handlar om att hitta en balans mellan å ena sidan det 

självklara och viktiga kravet att studenterna ska delta aktivt och ha en kritisk och 

analyserande hållning och å andra sidan vår vetskap om att sådana krav kan skapa 

en rädsla för att göra fel, något som i alla fall för en del studenter verkar 

hämmande på deras förmåga att föra ett analytiskt samtal. Denna utmaning ställs 

vi förvisso inför i alla akademiska samtal, inte bara när vi ägnar oss åt normkritik. 

Det som är speciellt är måhända snarare de möjliga sätten att hantera detta, än 

utmaningen som sådan.  

I alla akademiska samtal krävs att varje student är eller i alla fall försöker vara en 

aktiv deltagare som bidrar till att hålla den analytiska nivån. Varje deltagare har 

eget ansvar här men det är också ett läraransvar att hålla nivån uppe och på så vis 

optimera möjligheterna till kunskapande. Det betyder att läraren inte, av någon 

slags missriktad välvilja, för att vara ”snäll” eller av annat skäl, kan ”låta” 

seminariet stanna i ett sätt att resonera som uteslutande befinner sig på en basal, 

icke-analytisk nivå med karaktär av vardagssamtal.  

Hur lockande det än kan te sig att stanna i det konkreta och anekdotiska måste 

läraren kräva att studenten rör sig mot en mer abstrakt och analytisk nivå, annars 

gör hen dem en björntjänst. För vad händer med kunskaperna om vi låter ett 

seminarium fyllas av uppradade, icke analyserade erfarenheter, om vi låter det bli 

ett samtal där studenterna inte använder de teoretiska begreppen och inte försöker 
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analysera de exempel de lyfter fram? Hur ska de kunna förstå de teoretiska 

resonemangen och lära sig att analysera om de inte peppas/avkrävs att försöka? 

Att som lärare stanna i ett icke-kravställande innebär att svika studenterna, att inte 

fullgöra sin uppgift som lärare.  

Men givetvis: när läraren försöker upprätthålla en analytisk nivå genom att till 

exempel ställa följdfrågor eller be studenterna utveckla sina resonemang eller 

summera diskussionen så att den höjs till en mer analytisk nivå, kan studenterna 

uppleva det som en stränghet som blir hotfull. Detta kan skapa en otrygghet som 

hämmar studenterna och gör att de inte vågar pröva sina tankar av rädsla för att 

säga fel eller för att deras tankar inte ska leva upp till vad läraren förväntar sig. 

Det blir alltså kontraproduktivt: läraren vill få studenterna att lyfta diskussionen 

men istället riskerar den att avstanna.  

Hur löser vi det här dilemmat? Det är centralt att hitta en balans mellan kravnivå 

och trygghet. Vi måste ställa krav för att de samtal som äger rum ska bli 

analyserande men vi vill inte äventyra den viktiga tryggheten i rummet. Samtalen 

ska inte upplevas som obehagliga läxförhör, men inte heller som slappa – om än 

trevliga – fikarumsprat utan styrsel och skärpa. Detta innebär att läraren måste 

akta sig för att bli skuldbeläggande mot den student som är tyst eller säger saker 

som inte når en analytisk, reflekterande nivå, samtidigt som hen måste ta ett 

övergripande ansvar för att diskussionen är av det slag som kunskapandet kräver.  

 

Att våga reflektera kring sin egen position – skillnaden mellan personlig 

och privat 

Den andra utmaningen som vi behöver förhålla oss till är besläktad med den 

första, eftersom den också rör avvägningen mellan kravnivå och trygghet. Här 

handlar det om ett annat krav: nämligen att studenterna ska vara 

självreflekterande. Ett normkritiskt arbete handlar inte bara om att vara kritisk till 

och analysera normer på en övergripande nivå utan också om att se med kritisk 

och analytisk blick på sig själv. En normkritisk hållning värd namnet kräver med 

andra ord att man gör sig medveten om sina egna normer, föreställningar och 

privilegier/icke-privilegier. I utbildningssammanhang måste var och en reflektera 

kring och blotta sina personliga föreställningar. Det är jobbigt och det måste det 

vara. Både lärare och studenter berörs; läraren är inte undantagen, men dels är 

hen oftast mer van vid att göra det och dels befinner hen sig ett maktöverläge 

gentemot studenterna, vilket innebär att detta medvetandegörande och 

reflekterande arbete kan upplevas som tyngre av studenterna.  

Att reflektera kring sina egna föreställningar innebär att blotta sig, visa sig för de 

andra i samtalsrummet. Var och en kan förstås fundera på egen hand kring hur 
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hen tänker kring normer och avvikelser, men i undervisningen krävs också att vi 

gör det tillsammans. Och att tillsammans med andra reflektera kring sig själv, utan 

att visa sig för dessa andra, är omöjligt. Detta innebär att var och en blir synlig på 

ett sätt som kan skapa en sårbarhet, så för att reflekterande ska fungera och kännas 

bekvämt måste rummet vara tryggt för alla.  

Det faktum att studenterna avkrävs att blotta sig innebär också att den som inte 

gör det kan uppleva sig utpekad och (underförstått) kritiserad.  

Reflekterande samtal har både en form och ett innehåll. När det gäller formen 

(eller processen) är frågan: hur ska en agera när en reflekterar kring sig själv? Det 

finns normer för självreflektionen, och de handlar inte bara om att en ska 

reflektera utan om hur det ska gå till. Det vill säga: reflektionen kan inte gå till hur 

som helst. Det betyder att det går att avvika från denna norm både genom att inte 

(vilja, förmå) reflektera alls men också genom att göra det på fel sätt.  

En angränsande diskussion handlar om hur läraren ska hantera studenter som inte 

vill uppfatta att det finns strukturer. Om förståelse för vad ett strukturellt 

perspektiv på samhället innebär ingår i kursmålen, kan det rimligen inte vara något 

som studenten kan hävda att hen inte håller med om. En kan inte vare sig hålla med 

eller inte hålla med om ett perspektiv! En kan möjligen hävda att det inte är 

användbart eller relevant, men då måste en sådan uppfattning backas upp med 

vetenskapliga och initierade argument. Att bara tycka det räcker inte.  

Kan en sådan hållning uppfattas som maktkritik – riktad mot läraren? En skulle 

kunna se det så. Men det är inte valbart hur en ska agera som professionell, i yrket. 

Vad det handlar om är: hur gör vi en avvägning mellan vad studenterna måste lära 

sig för att uppfylla det som är gemensamt beslutat (svensk lag, överenskommelser 

om att värna mänskliga rättigheter och kursmål som är härledda därur) och vilka 

metoder som lämpligen används i undervisningen för att uppnå detta. Normen 

för formen är: studenten ska reflektera på ett analytiskt sätt kring sina egna 

föreställningar.  

Givet att vi förväntar oss att engagerade studenter agerar så måste vi fråga oss hur 

vi hjälper dem på vägen och hur vi hanterar studenter som tycker att detta är svårt.  

Innehållsfrågan rör hur personliga studenterna avkrävs att vara. Det är ingen 

självklarhet var gränserna går här, hur mycket de bör dela med sig av sig själva och 

sina egna tankar. Å ena sidan kan man tänka att huvudsaken är att de kan analysera 

erfarenheter av att till exempel bli diskriminerad eller utsatt för hån på grund av att 

en avviker från en norm. För detta syfte måste det inte vara deras egna, personliga, 

erfarenheter.  
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Men å andra sidan kräver normmedvetenhet att var och en reflekterar kring sig 

själv och sina egna föreställningar och det låter sig inte göras med mindre än att 

var och en faktiskt hämtar stoff ur sitt eget liv och vrider och vänder på sina egna 

funderingar. Det räcker inte att förhålla sig till andras fördomar och 

föreställningar – man måste konfrontera sina egna. Även detta att vara ovan, 

oerfarenhet vad gäller att reflektera kring sig själv är något som behöver diskuteras 

– utifrån vars och ens egen position och erfarenhet. Det ter sig svårt att lära sig 

reflektera genom att diskutera andras svårigheter med detta.  

Jag tror generellt inte att det är möjligt för studenterna att leva upp till det 

normkritiska målet att reflektera kring sig själva utan att vara personliga. Däremot 

kan en fundera över om det är nödvändigt att de visar upp det personliga för 

andra studenter. Kan en tänka sig att reflektionen sker ”inuti” var och en och visas 

upp enbart för examinerande lärare? Det är förstås möjligt, men vad händer då 

med det analytiska samtalet, med seminariet som plats för lärande? Vi kan inte 

hålla seminarier om ingen vågar blotta sina erfarenheter, tankar och eventuella 

okunskap.   

Det är förstås centralt att vi lärare skapar en tillitsfull miljö, så att studenterna 

vågar och känner sig bekväma med att öppna sig. Men det är ett dilemma: att 

kräva av studenten att de ska öppna sig kan vara detsamma som att skapa 

otrygghet. Det är uppenbart kontraproduktivt om vi skapar otrygghet i gruppen 

på grund av att vi avkräver studenterna så mycket intimitet att det blir obekvämt, 

men det är å andra sidan meningslöst om vi inte avkräver dem att reflektera kring 

sig själva. Det är en svår balansgång som kräver att vi kan tala öppet om hur vi 

ska ha det och hur alla upplever det – men även en sådan metadiskussion kan 

skapa otrygghet. Jag tror på genomskinlighet generellt, men det måste också 

hanteras med försiktighet.  

Reflektionen har ett syfte: den ska hjälpa studenterna att få syn på sina egna tankar 

och föreställningar. De måste förstå de privilegier de själva lever med respektive 

inte lever med – det vill säga i vilken mån de själva uppfyller eller inte uppfyller 

normer. Syftet med det är både att de ska bli medvetna om de normer som styr 

och begränsar allas liv och varande och att de ska förstå sin egen position i relation 

till det.  

Normuppfyllelsen innebär en privilegierad position och denna är dels (oftast) 

osynlig för den privilegierade själv och dels tämligen bekväm att befinna sig i 

eftersom den fungerar möjliggörande och dörröppnande. Även om normen kan 

begränsa även den person som uppfyller den, är det utan tvekan så att hen har en 

lättare resa, allt annat lika, än den som avviker från normen. Detta innebär att det 

finns ett begripligt (vilket inte är liktydigt med acceptabelt) motstånd mot att 

erkänna sin egen privilegierade (och därmed överordnade) position. 
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Men även den som avviker från normen kan ha svårt att själv uppfatta det – av 

olika skäl. Det är överlag svårt att få syn på det man själv tar för givet och det inte 

heller lätt att bli varse sina egna privilegier/sin egen utsatthet. Men icke desto 

mindre är det en oundviklig del av det normkritiska arbetet. Så hur ska vi göra?  

Ett sätt att hantera detta dilemma är att hjälpa studenterna att förstå skillnaden 

mellan att vara personlig och att vara privat. Reflektionen kring de egna 

föreställningarna ska inte vara privat utan personlig. Om man uppfattar det rätt är 

det mycket mindre hotfullt. Att vara personlig innebär att utgå från sina egna 

personliga erfarenheter och tankar och sedan förhålla sig till dem på ett 

vetenskapligt, analytiskt sätt. Att vara privat är att bara berätta om sina egna 

upplevelser, på ett obearbetat och därmed icke-allmängiltigt sätt. Det privata är 

på samma gång för ömtåligt och ointressant för andra. Egna erfarenheter hör 

absolut hemma på seminariet, men de måste bearbetas och analyseras om det ska 

tillföra det gemensamma samtalet något.  

Det finns åtminstone två anledningar till att vi inte vill att studenterna ska vara 

privata. Dels gör det dem utsatta och sårbara på ett sätt som kan kännas hotfullt 

för dem och dels innebär det att de inte reflekterar analytiskt kring sina 

erfarenheter utan bara redogör för dem. Att lära sig att vara personlig men inte 

privat är alltså både ett sätt att skydda sig själv från en utsatt position och ett sätt 

att tänka vetenskapligt. Reflektionen kring de egna föreställningarna kräver att 

man tar sig till den analytiska nivån. Det är en viktig uppgift för varje lärare att 

visa studenterna vägen dit och avkräva dem analys (eller åtminstone försök till).  

Här är det på sin plats att diskutera hur vi ska förhålla oss till personer som avviker 

från normen. I olika sammanhang ser jag att den som avviker från normen – som 

till exempel är homosexuell – utses till en slags representanter för en hel grupp 

människor och avkrävs (eller förväntas) vara ett slags ögonvittne om sin egen (och 

sin grupps) utsatta position. Det kan exempelvis handla om att personen 

förväntas berätta om upplevelser av att ha blivit diskriminerad eller trakasserad. 

Men det kan också handla om personen ifråga att förväntas upplysa övriga 

(studenter och lärare) om vad normavvikelsen innebär rent allmänt.   

I båda fallen innebär agerandet, oavsett vad personen ifråga själv tycker om saken, 

att hen utsätts för en stereotypisering som bidrar till reproduktion av normer. Hen 

lämnas också med det alltför stora – och felaktiga ålagda – ansvaret att vara 

talesperson för en hel (heterogen) grupp människor. Förfarandet sätter den 

enskilda studenten i fokus på ett sätt som vi måste utgå från är oönskat. Vi kan 

inte använda människor som någon slags vittnen eller uppslagsverk på det sättet, 

med mindre än att det sker helt på deras egna initiativ. Vi måste alltså vara 

noggranna med att inte vända oss till en enskild person, vare sig en student eller 

annan, och be hen berätta om sin situation eller göra hen till talesperson för en 
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hel grupp. Kravet att var och en av studenterna ska reflektera kring sina egna 

normer och föreställningar innebär inte att de har rätt att upplysa sig med hjälp av 

kamrater i studentgruppen som avviker från normen i ett eller annat avseende. 

Varken lärare eller studenter får använda andra människor som levande exempel 

eller källa till kunskaper.  

Läraren befinner sig i en överordnad position gentemot studenterna och har 

större vana vid att reflektera kring sig själv och sina egna föreställningar än vad de 

har. Detta bör lärare ha i åtanke eftersom det ställer krav på hens beteende och 

agerande. Läraren bör visa studenterna vägen till ett personligt, analytiskt 

reflekterande som inte är privat, genom att använda sig själv som exempel.  

Maktaspekten är viktig här, både vad gäller relationen mellan lärare och student 

och vad gäller dynamiken i gruppen. Alla studenter har inte samma förmåga eller 

reella möjlighet att ifrågasätta och ta plats, alla gör inte det lika självklart. En del 

har lätt att ta för sig och det är förstås inte rimligt att de ska få styra mer bara för 

att de är vana att synas och höras.  

Pedagogen Åsa Bartholdsson (2008) diskuterar detta dilemma, som hon kallar den 

ojämlika synligheten och menar att det finns en obalans i och med att läraren kan 

välja själv hur synlig/personlig/privat hen vill vara medan studenterna inte har 

samma möjlighet. Det ligger i lärarens makt, enligt överenskommelsen om olika 

roller, att kunna gömma sig, samtidigt som hen har rätt att avkräva studenterna 

att öppna sig och dela med sig av sitt personliga.  

Att vara samtalsledare då självreflektion står på schemat innebär att inta en pan 

opticon-position, att se allt och ha den överblick, det helikopterperspektiv, som 

studenterna saknar. Men också, och kanske ännu viktigare: det innebär en rätt att 

betrakta andra (studenterna) från den överordnades perspektiv, rätten att ställa 

krav på synliggörande. Hur kan en hantera detta på ett bra sätt?  

Den här positionen har läraren under alla moment där studenterna ska bedömas, 

vid examinationer av olika slag och vid seminarier. Så som Foucault använder pan 

opticon handlar det om att den som är överordnad bygger in sin makt, sitt övertag 

i lokaler (den ursprungliga betydelsen av pan opticon), principer eller regler. 

Foucault använder uttrycket maktens blick, vilket visar den överordnades 

privilegium: att hen kan se den/de underordnade utan att den/de har samma 

möjlighet att titta tillbaka. Det går inte för den underordnade att värja sig mot 

denna blick. Det är dessutom så att övervakningen är självgående i och med att 

den övervakade inte vet exakt när hen är sedd. Hen utvecklar därmed ett 

självreglerande/disciplinerande beteende där hen beter sig som om hen ständigt 

vore övervakad.   
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Bartholdsson menar också att barnet20 i skolmiljön är mer individualiserat än den 

vuxne. Hon använder Foucault även här och menar att det handlar om en 

disciplinär regim med nedåtriktad individualism där den underordnade synliggörs 

inför maktutövarens (lärarens) blick. Den här tankefiguren är central för att förstå 

varför en som samtalsledare inte får tvinga fram reflektioner men också, framför 

allt, för att förstå vad som kan uppfattas som tvingande.   

Detta leder oss också tillbaka till frågan om hur ovilja eller vägran att delta ska 

förstås och hantera. Kan det tolkas och hanteras som motstånd mot att låta sig 

betraktas på det här sättet? Som legitim kritik av lärarmakten? Eller är det bara 

den typ av motstånd som är sanktionerat av läraren som räknas som legitimt?  

”Tänk om någon känner sig kränkt!” Skillnaden mellan personligt och 

professionellt  

Den tredje utmaningen är den otrygghet som kan uppstå i gruppen till följd av 

att det som en student säger – i syfte att medvetandegöra sig om sina egna normer, 

föreställningar eller fördomar – kan uppfattas som kränkande av andra studenter. 

På vägen mot en större medvetenhet om de normer och föreställningar en själv 

bär på är det rimligt att en tillåts ”tänka högt”, det vill säga pröva sina funderingar 

på övriga i rummet för att se vart de tar vägen och för att på så vis lättare förstå 

sig själv. Är jag ensam om att tänka såhär eller är detta föreställningar som fler delar? 

Varifrån kommer de? Hur kan jag bära mig åt för att tänka på andra sätt? Detta är rimliga 

frågor att ställa sig – och att uttala högt.   

I den här processen finns det dock en risk att det som en person säger kan 

upplevas som kränkande av en annan även om inte syftet var att kränka. Att ens 

formulera en tanke i ord och uttala dem högt kan kränka och såra andra. Men om 

detta att formulera sig och samtala är själva kärnan i seminariet som lärotillfälle. 

Under ett seminarium på temat etnicitet och ras, kom studenterna och jag in på 

hur rasism kan uppstå. En student som vi kan kalla Tony menade att det kan bero 

på ovana och okunskap, att många människor inte känner någon som har en 

annan hudfärg eller ens kommer från ett annat land. För att illustrera sitt 

resonemang sa Tony att hen till exempel aldrig hade ”träffat en neger i 

verkligheten” innan hen påbörjade sin utbildning. Kurskamraten som satt just 

intill Tony var den förste. Tonys syfte med denna fundering var inte att kränka 

kurskamraten. Däremot skulle det kunna uppfattas så, både av den kamrat som 

inlägget gällde och av övriga i rummet.  

                                                      

20 Bartholdssons avhandling handlar om lågstadiebarn. 
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Hur bör en lärare hantera en sådan situation? Ska hen utgå från att ingen skada är 

skedd eller ska hen tillrättavisa Tony för att hen använde n-ordet och för att hen 

talade om sin kurskamrat på ett kategoriserande sätt?    

I exemplet ovan kan jag förstås inte veta att Tony inte menade att kränka sin 

kamrat. Men det är heller inte min poäng. Det jag vill fokusera på här är inte 

sådant som sägs för att kränka eller trakassera någon utan som kan uppfattas som 

kränkande fast avsikten inte var sådan. Skälet till detta är dels att de är mycket 

vanligare och dels att vi måste hitta former för att prata om våra egna normer och 

föreställningar utan att vara rädda för att någon ska ta illa upp av själva talandet. 

En sådan rädsla kan nämligen lägga hämsko på hela det medvetandegörande 

samtalet och det vore mycket olyckligt. Lärarens stora utmaning här är att skapa 

rum för medvetandegörande samtal där det är så högt i tak som det behöver vara 

för att något nytt ska kunna hända. Där det är både tryggt och möjligt att få syn 

på vad man tänker, i dialog med andra.  

En annan aspekt som också förtjänar lite uppmärksamhet är att omedveten om 

att någon kan bli kränkt av det en säger i sig kan fungera kränkande. Den som 

känner sig utsatt kan – med fog tycka att den andre borde veta bättre än att 

uttrycka sig så! Men om den som använder ett nedsättande ord eller ventilerar en 

tanke faktiskt inte förstår det – eller förstod det innan – hur ska hen kunna lära 

sig om tankegången inte ens kan diskuteras? Var går gränsen – och för vems bästa 

går den där?  

Jag tror att en lösning även här är att sätta kunskapen i centrum. Utgår vi från att 

vi ska kunskapa tillsammans är det självklart att var och en som deltar gör det med 

utgångspunkten att hen ska lära sig mer. Distinktionen mellan att vara personlig 

och privat är giltig även här. Poängen med att samtala är inte att ge deltagarna 

utrymme att ventilera fördomar, utan att de tillsammans, genom att reflektera 

högt, kan nå större förståelse. För att det ska ske krävs att alla förstår att det är 

kunskapande som är syftet och att det handlar om att lära för den professionella 

rollen. För till distinktionen mellan personlig och privat vill jag lägga en annan 

åtskillnad, nämligen den mellan att vara personlig och professionell. Det personliga 

förhållningssättet handlar om att var och en själv ska utvecklas och att hen ska dela 

med sig av sina tankar till andra, både för att själv lära sig och förstå mer och för 

att det kan hjälpa andra att utvecklas.  

Det professionella förhållningssättet handlar om hur en tar emot det andra säger (om 

en själv eller någon annan). Här är det viktigt att agera professionellt, det vill säga 

ha sin kommande yrkesprofession i åtanke. En enkel tumregel kan vara: var 

personlig ut – i det du säger – och professionell när du tar in det som sägs i ett 

seminarium. 
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Det är viktigt att kunna vara både personlig och professionell, samtidigt. Här har 

läraren en uppgift i att hjälpa studenterna att utveckla en förmåga att vara 

personliga när de delar med sig av sig själva och professionella när de tar emot det 

andra säger. 

Grunden för den normkritiska undervisningen är att ge studenterna kunskaper 

som de behöver i sitt yrkesliv. Vi kan inte tumma på kravet att var och deltar och 

anstränger sig för att bli medveten och vi kan heller inte acceptera att risken att 

någon ska känna sig kränkt anger villkoren för dessa samtal. Vi måste utgå från 

att ingen säger det den gör för att medvetet kränka någon annan. I det fall det ändå 

sker måste vi förstås ha en beredskap att ta tag i det på ett professionellt sätt, tills 

dess agerar vi med föreställningen att så inte sker.  

 

Att förhålla sig kritisk till lärarens maktposition  

Den fjärde utmaningen handlar om den makt läraren har i och med sin 

överordnade position, en aspekt som är relevant att diskutera både vad gäller 

läraren som seminarieledare och som examinator eller bedömare av – utifrån vad 

jag fokuserar på här – muntliga prestationer. Det jag framför allt menar är 

intressant här är den potentiella konflikt som finns mellan det maktkritiska 

förhållningssättet och det faktum att läraren har – och ska ha – en överordnad 

roll i undervisningen. Hur kan man då, som lärare respektive student, förhålla sig 

kritisk till vad denna position innebär och vilka negativa konsekvenser den kan få, 

utan att ifrågasätta det faktum att läraren har rätt att – måste! – göra bedömningar? 

Studenterna har krav på sig att samtidigt både inordna sig i en maktordning och 

förhålla sig kritiska till densamma. Läraren ska å sin sida uppmuntra till kritisk 

granskning av hens egen funktion och utövandet av den men utan att fördenskull 

acceptera att bli ifrågasatt på osaklig grund. Det faktum att makthierarkin mellan 

lärare och student vilar på att läraren har mer kunskaperna försvårar givetvis detta. 

Det faktum att läraren har mer kunskaper och större analytisk förmåga och vana 

än studenterna gör att hen måste ta ett större ansvar. Det ansvaret är inget som 

hen vare sig kan eller ska ducka inför.   

Frågan är: kan vi sammanföra en seriös normkritisk hållning å ena sidan med en 

positiv inställning till att studenter framför kritik om hur det akademiska samtalet 

förs, å den andra? Jag tänker såhär: Om vi menar allvar med att studenterna ska 

vara normkritiska borde det innebära att vi uppskattar kritik som rör hur vi för 

normkritiska samtal, det skulle både kunna röra seminariet som 

undervisningsform och hur det konkreta seminariet är upplagt. Även om vi inte 

aktivt uppmuntrar eller tar initiativ till en kritisk diskussion kring samtalsnormer 

kan vi i alla fall inte avfärda den kritik som eventuellt framförs per se.  
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Jag tror att det är såhär: en student som kan anföra rimliga argument för att 

samtalsformen borde vara en annan – och rimlighetsgraden bör då mätas utifrån 

den förbättring av det normkritiska samtalet som en ändrad form skulle kunna 

innebära, vilket studenten då också åläggs att visa – kan förmodligen utan problem 

delta i samtalen så som de är tänkta att vara, i utgångsläget. En sådan student 

argumenterar alltså inte utifrån egen oförmåga eller för att själv slippa anstränga 

sig. Det betyder i sin tur att hens invändningar i större utsträckning förtjänar att 

tas på allvar. (Däremot betyder det förstås inte att vi kan veta att samtalen skulle 

bli bättre om formen förändrades på det föreslagna sättet.)  

Och på detta följer: en student med svårigheter att delta i det akademiska samtalet 

har förmodligen motsvarande svårigheter med att argumentera för att samtalet 

borde ha en annan form. Det är lätt att frestas tänka att hållbara argument för en 

annan form inte kan bygga på att någon enskild, utifrån egen oförmåga, skulle 

föredra en annan samtalsmodell. Men vi kan/behöver inte vara så kategoriska; det 

är givetvis så att enskilda studenter kan vara oförmögna att delta i samtal enligt 

den rådande normen samtidigt som det finns goda argument – som absolut inte 

handlar om att någon ska komma undan med en mindre insats – för att se över 

denna samtalsform. Om vi kan hitta bättre normkritiska undervisningsmetoder 

ska det förstås välkomnas – oavsett vad som är anledningen till att någon 

opponerar sig mot rådande former.  

En angränsande fråga gäller hur lärare och studenter ska förhålla sig till kravnivån 

när det handlar om att bedöma studenternas (företrädesvis muntliga) insatser i 

examinerande syfte. I rollen som seminarieledare har läraren ofta dubbla roller; 

hen är både horisontell (och tillåtande) samtalsledare/-deltagare och krävande 

examinator. Vi vet av erfarenhet att det finns studenter som har svårt att hantera 

att det ställs krav på att de ska prestera och som hävdar sig vara kränkta om läraren 

ifrågasätter dem eller kritiserar deras resonemang. Dick Harrison är en av många 

universitetslärare som har diskuterat dessa problem offentligt.  

Som lärare måste en också fundera över sin egen inställning, om det är så att en 

har en mer positiv grundinställning till de studenter som i ett tidigt skede visar att 

de ”vill mer” och är mer beredda att arbeta och anstränga sig än 

”genomsnittsstudenten”. Hur bör läraren agera mot studenter som tar hen i 

anspråk, kräver hens tid och visar framfötterna? Det är lätt hänt att dessa studenter 

blir ett slags informella ideal, vilket kan vara både positivt och negativt. Positivt 

för att det ”sätter tonen” och kan inspirera andra, men negativt om det skapar 

stress och otrygghet i gruppen.  
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Slutord 

Dessa fyra utmaningar behöver lärare och studenter tillsammans hitta sätt att 

hantera. En erfarenhet jag har skaffat mig genom att arbeta med normkritiska 

samtal är att öppenhet och kommunikation är centralt. Om man som lärare är 

tydlig med vad som krävs för att ett seminarium ska vara meningsfullt kan man 

också ha ett metasamtal med studenterna om detta. Man behöver klargöra vad ett 

seminarium syftar till och vad som förväntas av studenterna, att tryggheten är 

central – och att alla måste ta ett ansvar för att skapa och upprätthålla trygghet 

samt vilka problem som kan uppstå och hur de kan hanteras. Det måste vara klart 

för alla att ett seminarium är något annat och mer än bara en mysig pratstund med 

vännerna, där det är fritt fram att prata om vad som helst, på vilket sätt som helst. 

Ju mer rakt och tydligt läraren kan kommunicera detta, desto bättre 

förutsättningar för kunskapande. Här måste läraren ta på sig rollen som 

seminarieledare och inte ducka inför uppgiften att skapa goda förutsättningar för 

samtal.  

Diskussionsfrågor  

1. Ska alla normer potentiellt kunna vara föremål för normkritik, eller 

finns det vissa som är ”heliga” – byggt t ex på gällande lagstiftning 

eller andra majoritetskulturella föreställningar? Vem avgör det?  

2. Hur kan man förhålla sig till det faktum att läraren ska bedöma och 

sätta betyg på studenternas insatser? Även om aktiviteten på 

seminariet inte betygsätts så kommer examinationer att bli bedömda. 

Hur skapa trygghet detta till trots?   
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Epilog: Socialpedagogisk handling – 
förutsättningar, utmaningar och möjligheter 

ANETTE BOLIN & MARTIN MOLIN 

Antologins första kapitel inleddes med meningen ”Detta är en antologi som 

beskriver och diskuterar vad som kännetecknar socialpedagogisk handling i teori 

och praktik”. De kännetecken som synliggörs är flera. Framförallt kan vi notera 

att socialpedagogisk handling i många avseenden förhåller sig till människors 

meningsskapande och livssituation – eller snarare vardagsliv i bred mening. 

Exempelvis människors vardagsliv inom ramen för; arbetsmarknadsprojekt, 

träffpunkter arrangerade av kyrkan, socialpedagoger i förskolan, social-

pedagogiska studenter och hos äldre kopplat till existens. Meningsskapande 

genom delaktighet, samtal och dialog är andra särskilda kännetecken.  

Det vetenskapliga begreppet vardagsliv handlar, enligt sociologen, Bech-Jörgensen 

(1994) mångt och mycket om att synliggöra självklarhetens symboliska innebörd 

som en grundläggande premiss i vardagslivet. Det som är självklart är det som vi 

tar för givet, som på något sätt är regelbundet, rutinartat och gör vardagen 

förutsägbar. Bech-Jørgensen menar också att rutinerna har en symbolisk innebörd 

genom att de signalerar normer och värderingar. Vardagslivet kan delas med 

andra, det är ofta praktiskt och handlingsinriktat. Förenklat kan vi säga att 

socialpedagogisk handling i praktiken innebär en socialpedagogisk kompetens att 

interagera och skapa dialog med människor och på så sätt arbeta med 

förändringsarbete i en kontext kopplad till människors upplevda vardagsliv, dvs 

mening och sammanhang. Eller som Molin lyfter i sitt kapitel om delaktighet, att 

människor i praktiken ”erbjuds möjlighet att ta del av samhällsgemenskapen och 

som – i den bästa av världar – frigör människors resurser att bli något annat vad 

som förväntas” (s 40). Det kan exempelvis röra sig om samhällets förväntningar 

på att individer ska förlika sig med att i egenskap av givna kategoritillhörigheter 

ha rätt till vissa insatser. I vad som kan benämnas socialpedagogisk handling ryms 

både delaktighetsfrämjande och resursorienterat arbetssätt.  

Teoretiskt kännetecknas socialpedagogisk handling, om vi använder Freires 

(1972) begrepp ”informed action”, eller Hämäläinens (2012) tal om ”social 

action” där socialpedagogiken är ’handlingens vetenskap’ (action science), om 

förståelse för vardagliga arenor som källa till människors aktörskap, 

medvetandegörande och kunskapsutveckling. Att erkänna människors aktörskap 

innebär, enligt vårt förmenande, något mer än att låta människors röster blir 

hörda. I linje med Graham och Fitzgerald (2010) hävdar vi att socialpedagogiska 

handlingar förutsätter ett dialogiskt och delaktighetsfrämjande förhållningssätt, 
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där såväl hjälpbehövande som professionellas självförståelse och aktörskap 

synliggörs (jmf Kapitel 1). En central fråga för socialpedagogiken handlar därmed 

om hur människors agens kan fångas upp och hanteras av organisationen. Hur 

kan socialpedagogiska handlingar organiseras? 

Vardagslivet är dock inte avskilt från samhällsstrukturen. Genom att anlägga ett 

socialpedagogiskt fokus på strukturer som har betydelse för hur vardagslivet tar 

sig uttryck kan vi förstå strukturella villkor som också påverkar människors 

situation. Men det är stor skillnad på att förstå och handla. Exempel på 

socialpedagogiskt arbete på stukturförändrande nivå ryms inte i denna antologi. 

Samtidigt som social mobilisering och samhällsförändrande praktik är en av de 

mer centrala delarna inom socialpedagogiken (Denvall, Heule & Kristiansen 

2016). Systematiserad kunskap om människors vardagsliv och socialpedagogisk 

handling är varandras förutsättningar för att föreslå förändring på struktur-grupp 

nivå. Begreppet ”Transfomative agency” (Virkkunen 2006) skulle kunna vara till 

hjälp för att fånga hur socialpedagogisk handling är ”informed” av människors 

erfarenheter i vardagslivet och ett kollektivt subjekt där ”agent of transformation” 

skapar en gemensam ”transformative agency” på organisatorisk och gruppnivå. 

Det vill säga att det finns en möjlighet att skapa en gemensam ”agent of 

transformation” och tillsammans förändra verksamhetens innehåll på 

grupp/nationell nivå.  

Den komplexa utmaningen som finns i socialpedagogisk handling, vars 

utgångspunkt är människors vardagsliv och som handlar om att få kunskap om 

människors ”innersta” i tanke och handling, är att hantera den pastoralmakt 

(Foucault) som finns inbäddad i en sådan kunskap. Foucault talar i termer av 

disciplinering eller produktivt maktutövande. Järvinen (2013) menar att i 

erbjudandet om hjälp finns alltid ett visst mått av kontroll. Ju mer kunskap om en 

människa en professionell har ju mer makt har den professionella. Flera av de 

olika kapitelbidragen i denna antologi implicerar att frågor om makt i 

socialpedagogiskt arbete många gånger blir centrala. I yrkespraktiken kan dessa 

frågor komma till uttryck i vardagliga möten mellan professionella och 

hjälpbehövande, t ex med vilken rätt ingriper jag i en annan människas liv? 

(alternativt – med vilken rätt ingriper jag inte i en annan människas liv?). Den 

norske forskaren Helge Folkestad (2000) har exemplifierat detta i termer av att 

personal inom boendeverksamheter (för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning) har till uppgift att å ena sidan rama in vardagen för de 

boende samtidigt som de har till uppgift att skapa handlingsutrymme. Om 

inramningen blir för omfattande riskerar bemötandet att bli ”förmynderi” och om 

inramningen är för svag riskerar den att vara en ”underlåtelse” av hjälp och stöd. 

Denna balansgång finns ständigt närvarande i socialpedagogiska arbetet (se även 

Ineland, Molin & Sauer 2013).  
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I denna antologi har flera av bidragen exemplifierat hur olika typer av 

organisatorisk inramning skapar olika förutsättningar avseende makt och 

handling, t ex betydelsen av att ingå i ett projekt, i en ideell och idéburen 

verksamhet, att befinna sig i en utbildningssituation etc. Ett sätt att gå vidare med 

denna typ av analyser kan vara att anlägga mer maktkritiska perspektiv i syfte att 

ytterligare problematisera och fördjupa komplexiteten avseende de fenomen som 

studeras och diskuteras. Den spanske socialpedagogikprofessorn Xavier Úcar 

(2013) poängterar i detta sammanhang att det både är möjligt och önskvärt att ha 

en komplex syn på socialpedagogik i allmänhet och socialpedagogisk handling i 

synnerhet. Följande ord från Úcar får avsluta denna antologi: 

The complexity of social pedagogy is derived from the multiplicity of the 
spaces and times in which individuals, groups, and communities develop their 
actions. Also, unlike traditional pedagogy and especially scholarly pedagogy, it 
considers the person whole, without separating knowledge, feelings, and 
actions. All these dimensions of the person are activated and developed by 
their relationships with others. So relationships that occur in people’s everyday 
lives are, at the same time, vehicles, contexts, and contents of socio-
pedagogical actions (Ibid. s 11). 
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