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Abstract
Räihä, Helge (2008): Lärares dilemman. Studier från Örebro i svenska språket 4, 
200 pp.

The topic of the present dissertation is teachers’ everyday dilemmas and the use of 
language to deal with these dilemmas. The concept of dilemma is compared to the 
concept of risk and the concept of paradox. The theoretical background consists 
of sociological systems theory and linguistic pragmatic theory. The empirical data 
consist of observations of teachers in everyday situations. The theoretical and em-
pirical approaches are used to illuminate each other. Teachers’ ways of dealing with 
dilemmas are described as use of linguistic resources. 

Results show that dilemmas are complex social phenomenon that include global 
system media, trust and language use. Teachers face dilemmas as unpredicted clashes 
of conflicting expectations. The conflicting expectations come into view as global 
system media and local trust. The resources required in the constructing of trust and 
rationality shows how teachers are dealing with dilemmas. Teachers’ ways of dealing 
with dilemmas come into view as use of linguistic resources for logic and modality.

Keywords: teacher, dilemma, media, trust, derivation, rationality, connective, logical, 
predicative, modal. 
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1 Inledning 

Den här avhandlingens övergripande fråga kan formuleras som följer: Vad är dilemman i 
lärarens vardag? Ett kort svar är att dilemman är kluvna förväntningar som läraren syr 
ihop med hjälp av språkliga resurser. 

Läraren hamnar nämligen ofta mittemellan en global styrning och lokala förväntningar. 
Den globala styrningen märks i olika regleringar, t.ex. tid och paragrafer. När de institu-
tionella regleringarna blir omfattande leder det till att den lokala förståelsen fragmenteras. 
I ett sådant läge behöver läraren hantera sprickbildningen i den lokala förståelsen på ett 
trovärdigt sätt för att framstå som en professionell aktör. Mer exakt behöver läraren han-
tera olika dilemman, och det blir synligt i olika språkliga strategier, där språkliga resurser 
används till att skapa rationalitet och trovärdighet.  

Låt oss se på ett exempel på hur detta kan gå till. Exempel 1 är ett av mig inspelat utdrag 
från ett lärarlagsmöte på en grundskola i en mellansvensk stad. Här sitter lärarna för 
årskurs fyra och fem och diskuterar det som hänt de senaste dagarna. En av lärarna berät-
tar för sina kollegor om en skrivuppgift i den egna klassen. Uppgiften har varit att skriva 
ett brev till en förälder och av det som läraren berättar kan man ana att det uppstått ett 
oväntat dilemma för läraren Camilla. (Tre punkter ”…” visar att vissa partier uteslutits.) 

Exempel 1. Lärarlagsmöte för årskurs fyra och fem i Centrumskolan

1 Camilla: hon skulle skriva brev till sin pappa … jag försökte på alla sätt … visa inte detta   
                   för pappa för sen när du har skrivit av de här fula då om häxorna å de var allt som     
                   de som stod i brevet allt å var arg på pappa då för han bodde ihop med henne häxan    
2 Carla: jaha de är inte lätt
3 Carola: nej de förstår jag
4 Camilla: nej 
5 Carla: m
6 Camilla: men jag sa tänk nu på de vad jag sagt nu för ibland kan de vara nyttigt å skriva av sig  
                   å så kan man riva sönder de eller kan man 
7 Charlotta: spara de i lådan nånstans så inte ligger framme  
8 Camilla: så du inte visa de för den de handlar om sa jag om hon ser de nu tror du hon  
                    kommer jag men hon tycker inte om mig i alla fall hon tycker inte om mig i alla fall sa  
                    hon ja men tycker hon bättre om dig då nu om när hon fått se de här brevet du skrivit  
                     nej de trodde hon ju inte heller men jag 

Situationen som läraren Camilla inledningsvis refererar till är inte alldeles enkel att han-
tera, vilket också bekräftas av läraren Carla som visar både förståelse och lojalitet mot sin 
kollega. Elevens arbete har enligt Camilla nämligen resulterat i en text som hon bedömer 
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som olämplig läsning för föräldern. I brevet till sin pappa skriver eleven att hon är myck-
et besviken på sin pappa som har flyttat ihop med en ny kvinna. Lärarens återgivning av 
elevens beskrivning lämnar knappast några tvivel om vad eleven anser om sin nya famil-
jesituation och om sin nya bonusmamma.

Här ställs läraren inför ett dilemma där inget handlingsalternativ är problemfritt. Läraren 
säger bl.a. att hon valt att säga åt eleven att inte visa brevet för pappa. Ett problem blir då 
att eleven uppmanas hemlighålla detaljer i sin skoldag för pappa vilket av eleven kan 
uppfattas som en uppmaning till att ljuga för föräldern. Ett annat problem är att föräldern 
har det övergripande ansvaret för barnet och har därmed rätt att bli informerad om det 
som händer i skolan. (Ytterligare en problematisk aspekt är att pappan kanske behöver in-
formationen för att kunna hantera situationen.) 

Situationen blir inte mindre problematisk om läraren skulle ha bestämt sig för att göra 
tvärtom och uppmana eleven att visa brevet för sin pappa. Även det alternativet skulle 
kunna innebära problem för samtliga inblandade. Uppmaningen att visa brevet skulle 
kunna sätta elevens relationer till pappan och hans nya sambo på spel och i förlängningen 
också kunna påverka lärarens relation till hela familjen. Brevet skrevs ju på lärarens 
uppmaning även om innehållet bestämdes av eleven.

Om läraren med tanke på dessa problematiska konsekvenser skulle ha valt strategin att 
inte ge några råd alls skulle även detta kunna innebära problem. Att inte ta tag i proble-
met skulle kunna uppfattas som en flykt undan det professionella ansvaret, vilket förutom 
av elevens föräldrar också kunde kritiseras av kollegor och arbetsgivare. 

Hur läraren Camilla själv konstruerar situationen som problematisk framgår av den be-
skrivning som hon ger för sina kollegor. Hon visar att hennes handlande i den beskrivna 
situationen behöver motiveras, förklaras och förtydligas. Läraren lyfter här bl.a. fram hur 
hon försökt att övertyga eleven om att det förnuftigaste är att låta bli att visa brevet hem-
ma. 

Hon inleder med ett motsättande men jag sa (i tur 6) som illustrerar hur hon har försökt 
att invända mot elevens planer på att visa brevet för sin pappa. Camilla fortsätter sedan 
med att återge både uppmaningen tänk nu på de vad jag sagt (i tur 6) och förklaringen för 
ibland kan de vara nyttigt å skriva av sig (i tur 6). Camilla berättar också om de konkreta 
förslag som hon har gett eleven, bl.a. hur det problematiska innehållet kan hanteras å så 
kan man riva sönder de eller kan man (i tur 6). Camilla får här hjälp av kollegan Charlot-
ta som kompletterar med alternativet spara de i lådan nånstans så inte ligger framme
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(i tur 7). Camilla fortsätter med att ange skälet till att brevet bör rivas sönder eller förva-
ras i en låda så du inte visa de för den de handlar om (i tur 8). Den virtuella eleven (som 
inte befinner sig fysiskt i rummet) som Camilla (och Charlotta) låtsas rikta sig mot, får 
också en fråga som handlar om konsekvenserna av att visa brevet: men tycker hon bättre 
om dig då nu om när hon fått se de här brevet du skrivit (i tur 8). Camilla anger sedan hur 
eleven reagerat på frågan, nej de trodde hon ju inte heller (i tur 8), innan hon blir avbru-
ten när hon upprepar det inledande men jag (i tur 6).

Genom sin beskrivning av händelseförloppet gör läraren Camilla situationen förståelig 
för sina kollegor. I beskrivningen ingår Camilla själv som en lärare som försöker få ele-
ven att inse konsekvenserna av att visa brevet hemma. Hon ger sitt handlande en rationell 
inramning bl.a. genom att ange skäl för de strategier som hon föreslår och genom att lyfta 
fram negativa konsekvenser av de strategier som hon motsätter sig. I detta arbete får hon 
också hjälp av sina kollegor som solidariskt går in i och deltar i händelserna. Kollegorna 
Carla, Carola och Charlotta hjälper alltså på olika sätt till för att konstruera Camillas 
handlande som rationellt. 

Detta dilemma i klassen och dess språkliga hantering är intressant i det här sammanhang-
et. Den rationalisering som Camilla gör i sin återgivning ses som en hantering av dilem-
mat.  Det ser också ut som kollegorna uppfattar detta på det här sättet Carla: jaha de är 
inte lätt (i tur 2). Kollegan Carla har identifierat dilemmat genom Camillas rationaliser-
ing. 

Rationaliseringen framträder bl.a. som en användning av språkliga resurser, t.ex. negatio-
ner, disjunktioner, konjunktioner och implikationer. Exempel på den här typen av markö-
rer i Camillas beskrivning är så du inte (i tur 8) där så markerar avsikt med de åtgärder 
som föreslås (riva sönder och gömma i en låda) och där negationen inte markerar det som 
bör undvikas (att någon där hemma får syn på brevet). Ett annat exempel är om hon ser (i 
tur 8) där om implicerar det som sker i händelse av att bonusmamman får syn på brevet. 
Ytterligare ett exempel är de här fula då om häxorna å de var allt som de som stod i bre-
vet (i tur 1) där å markerar ännu ett tillägg av besvärande detaljer. I den rikliga floran av 
logiska konnektiv finns även disjunktionen eller, i t.ex. kan man riva sönder de eller kan 
man (i tur 6), som markerar att det finns valmöjligheter för hur brevet kan hållas hemligt.

Valmöjligheterna visar att det inte finns några praktiska hinder för att hemlighålla brevet. 
Även de andra argumenten konstruerar hemlighållandet som den rimliga strategin. Sam-
tidigt kan man se att denna strategi också utgör ett problem bl.a. mot bakgrund av de an-
strängningar som görs för att rationalisera strategin. Ett tecken på problem är de språkliga 
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resurserna som kommer till användning och den omsorg som utmärker konstruktionen av 
de skäl som talar för hemlighållandet, alltså den noggranna rationaliseringen av den före-
dragna strategin. Tecken på rationalisering är bl.a. de upprepningar som gör beskrivning-
en konsekvent, t.ex. upprepningen av men jag (i tur 6 och 8) och visa inte och inte visa (i 
tur 1 och 8) som binder ihop och stabiliserar Camillas beskrivning av sin egen inställning 
till elevens avsikter under redogörelsens gång. 

Dilemmat visar också att de problem i klassrummet som läraren beskriver är situerade i 
en större samhällelig kontext och har tydliga kopplingar till andra miljöer och institutio-
nella förhållanden. Lärarens vardag präglas just av motsägelsefulla förväntningar (se 
Falkner 1997 och Hofvendahl 2006). Motsägelsefullheten gäller också de resurser som 
lärarna har att tillgå för att möta olika krav och förväntningar i sin vardag, vilket ytterli-
gare komplicerar scenariot. 

När läraren hanterar dilemman och motsägelser är det lokala språkandet en grundläggan-
de resurs, t.ex. i olika samtal och möten med elever, föräldrar och kollegor. Samtidigt kan 
det i lärarnas fall också finnas speciella skäl till att relatera den lokala språkanvändningen 
till systematiska drag hos en större samhällskontext. Falkner (2003:21) talar t.ex. om en 
brytningstid mellan två faser i det moderna samhällets utveckling: ”Vi står inför nya ut-
maningar som till stor del handlar om att upprätta nya förbindelser mellan å ena sidan det 
skriftliga, det universella, det allmänna och det tidlösa, å andra sidan det muntliga, det 
enskilda och det lokala och det tidsbundna”. 

Ett samhälle förutsätter olika typer av länkar mellan samhällets institutioner och aktörer. 
Hit hör olika typer av föreskrifter som i typfallet kan observeras som högar av papper och 
pärmar som bär på budskap om hur relationer mellan institutioner och aktörer bör vara. 
Det finns också andra och mer osynliga länkar som de sistnämnda kan relateras till. 

Många sociologer har betonat att tilliten till samhällets institutioner och till aktörers ra-
tionalitet och trovärdighet är en viktig institutionell förutsättning på aktörsnivån (se Gid-
dens 1991, Garfinkel 1963). Tilliten i den här betydelsen hänger bl.a. nära samman med 
en ömsesidigt förväntad rationalitet och uppriktighet hos kompetenta aktörer. Även in-
formella sociala sammanhang förutsätter denna trovärdighet hos aktörer och rationalitet 
hos handlingar. Förutom krav från omgivningen har aktörerna också inre motiv som bi-
drar till en stark önskan om att kunna leva upp till förväntningar på bl.a. rationalitet och 
trovärdighet. 
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Men som bl.a. Pareto (1966) påpekar är rationellt handlande, och med det menar han 
sträng vetenskaplig logik, ytterst sällsynt i vår vardag. Rationaliteten tillskrivs ändå ett 
stort kulturellt värde och ses som en viktig egenskap hos kompetenta aktörer (se bl.a. Ha-
bermas 1988, Garfinkel 1963). 

1.1  Tid och paragrafer som viktiga systemmedier

Till de samhälleliga förutsättningarna för rationellt handlande hör sätten att samordna och 
styra institutioner och aktörer. I det senmoderna samhället sker den samhälleliga styr-
ningen i hög grad genom olika medier.1

1 När vi talar om rationalitet kan man bl.a. se den logiska positivismen tanke om en vetbar och mätbar värld 
som en modern tanke. Pareto  (1966) tillhör då modernisterna även om han redan börjat röra sig mot det 
senmoderna. De subjektiva och sociala aspekterna, som fortfarande framstår som icke-logiska i Paretos 
ögon ges ändå en viktig samhällelig funktion i hans sociala system. På gränsen mellan det moderna och det 
senmoderna har subjektiva och normativa dimensioner redan börjat få viktiga funktioner men uppfyller 
ändå inte villkoren för t.ex. det som Pareto menar med rationellt handlande, nämligen logiken och målra-
tionaliteten. Giddens (1991) och Habermas (1988) har å sin sida redan passerat över till den senmoderna 
synen på rationellt handlande där logik och målrationalitet inte länge fyller hela rationalitetsutrymmet. Det 
är bl.a. därför som de två sistnämnda förtjänar benämningen senmoderna samhällstänkare. I t.ex. Habermas 
senmoderna perspektiv har de objektiva, subjektiva och normativa rationalitetsanspråken sina egna giltig-
hetskriterier. Den strikta logikens krav (Paretos ideala rationalitet) kan då inte längre användas till att anvi-
sa platsen för de övriga, t.ex. kan man inte avgöra normers rationalitet med formella logiska kriterier (se 
Habermas 1988) utan kriteriet är samförstånd. Jag intar alltså detta sistnämnda perspektiv på hur samhälle-
liga processer kan förstås. 

Här kan man enligt Habermas (1988) skilja på 
två olika typer av medier nämligen styrmedier och vardagsspråk. Styrmedier är principer 
för hur system kommunicerar med sin omgivning (se Luhmann 1995). 

När samhället beskrivs som ett system framstår styrmedierna som ett sätt att samordna 
institutioner och verksamheter. Ifråga om skolan kan det då handla om styrmedier som 
tid, betyg, paragrafer och pengar. Här framträder styrmedierna både som styrning och 
som nödvändiga resurser. Medierna är synliga i skolans vardag i form av artefakter som 
t.ex. klockan i klassrummet eller som pärmar i lärarrummet innehållande läroplan, sche-
man, kvitton på inköpta läromedel etc.  

Vad som utgör ett styrmedium är också beroende på vilken typ av verksamhet det är frå-
gan om. I den här avhandlingen kommer vi inledningsvis att se på två för skolan viktiga 
medier, nämligen tid och paragrafer.

17



18

Tid och paragrafer kallar jag homogena medier. Det heterogena alternativet kallar jag 
språk. De homogena medierna är renodlade till att möta behov av effektiv instrumentell 
styrning medan de heterogena svarar mot individers och gruppers behov av gemenskap 
och sammanhang (jämför Habermas 1988). Till den sistnämnda kategorin hör språket i 
det lokala språkandet (termen språkande används bl.a. av Liberg 1996).  

Homogeniteten är den viktigaste gemensamma egenskapen hos systemmedierna och de-
ras sätt att fungera kan härledas från denna gemensamma egenskap. Om man ser lite 
närmare på mediernas sätt att fungera är detta lätt att se. De homogena medierna, såsom 
tid, betyg, pengar och paragrafer, har nämligen alla en, och endast en, måttstock för vär-
dering. Ifråga om pengar är det ett numeriskt systematiserat penningvärde, ifråga om tid 
är det en numeriskt systematiserad utsträckning i tid, ifråga om paragrafer är det en nu-
meriskt systematiserad legalitet och ifråga om betyg är det en numeriskt systematiserad 
måluppfyllelse. 

Här är det viktigt att påpeka att det är systematiken i dessa mediers funktion och de sam-
manhang som de förekommer i som ger de specifika effekterna. Principen för homogeni-
sering är givetvis tydlig hos fenomen som är möjliga att räkna. Homogeniseringen är allt-
så en förutsättning för att något ska kunna räknas och därför har den numeriska karaktä-
ren endast en illustrativ funktion för oss när vi beskriver medier. Det är alltså inte siffror-
na som är kriteriet för homogenitet utan det numeriska är alltså endast en konsekvens av 
principen.

Men inte heller homogeniseringen är ett tillräckligt kriterium för att peka ut medier utan 
vi måste också inkludera sammanhanget och sättet att tillämpa denna princip. I mediernas 
fall är det en enkelriktad och imperativ styrning av handlande på en underliggande insti-
tutionell nivå. När dessa villkor är uppfyllda kan vi tala om medier. Vad som fungerar 
som ett medium i ett sammanhang är alltså också en empirisk fråga och mediernas effek-
tivitet beror på sammanhanget. Betyg är t.ex. ett effektivt medium i styrningen av arbetet 
i skolan men kanske inte lika effektivt om man ska reglera byggandet av nya bostäder.

Om vi jämför homogena medier med deras heterogena motsvarighet, språket, kan vi se 
att homogeniteten är en viktig egenskap som skiljer medier och språk åt. Skillnaden är att 
språket inte är låst till en enda måttstock. När vi använder språket kan vi givetvis förhålla 
oss språkligt till medierna, t.ex. tala om dem men vi är inte låsta till dessa utan kan också, 
om vi så vill, tala om annat. Däremot gäller det omvända för medierna. Om vi t.ex. är 
ålagda att betala en viss summa pengar kan vi i regel inte hantera detta genom att erbjuda 
goda argument i stället för pengar.  
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De samhälleliga institutionerna effektuerar sin styrning i hög grad genom homogena me-
dier (Habermas 1988). Medieringen kan därmed beskrivas som en process där samhälle-
liga resurser distribueras i slutna former. Det lokala priset som man får betala för den 
globala effektiviteten är införandet av ett slutet perspektiv på vad som kommer att räknas 
som en resurs. Fördelningen av systemresurser kan i en mening ses som ett moment i kol-
lektiva processer för allokering av samhälleliga resurser men med ett förbehåll, nämligen 
att återkopplingen (fördelningen av de ackumulerade resurserna) sker under slutna (opå-
verkbara) former sett ur de lokala aktörernas perspektiv. Det kan därför vara berättigat att 
beskriva dessa medier som konverterar samhälleliga värden till en homogen form också 
för lokalt förseglade medier, dit tid och paragrafer då kan räknas. I ett vidare perspektiv 
kan man också se tjänstemännens och brukarnas lojalitet mot institutioner och uppdrags-
givare som systemmedier då även lojalitet kan konverteras till (och också åstadkommas 
med) homogena medier. En viss relation mellan institution och aktör bygger då alltid på 
en viss typ av värdeform, t.ex. formen lojalitet (se även Parsons 1977).

Den viktigaste egenskapen för de homogena medierna är deras karaktär som givna förut-
sättningar som man inte kan bortse ifrån i den lokala praktiken. Homogeniteten uttrycker 
här dessutom mediernas dubbla relation till termen ”homogenitet”. De är nämligen inte 
endast homogena som enskilda medier som förmedlar var sitt typiska värde utan också 
genom att det är denna egenskap som utgör deras inbördes likhet. Man kan säga att me-
dieformernas gemensamma nämnare, homogeniteten, gör dem hermetiskt stängda för på-
verkan från de lokala heterogena resurserna (språket). Denna omständighet är av grund-
läggande betydelse för deras funktion. Nu finns det givetvis också skillnader som är tyd-
liga (på en lägre abstraktionsnivå). När vi jämför skolans homogena medier med varandra 
utöver det som förenar (t.ex. att värden ofta ackumuleras numeriskt) kan vi också tala om 
skillnader mellan specifika former, t.ex. ekonomiskt värde redovisat i form av kronor 
(värdets typ eller format) och tid redovisat i form av timmar (typen/formatet).  

En aspekt som vi delvis redan berört hos de lokalt förseglade medierna är deras status 
som objektiva och givna förutsättningar. Till de lokala effekterna av systemstyrningens 
homogena former hör aktörernas svårigheter att packa upp de förslutna budskapen i kon-
texter som förutsätter den öppna formen av lokalt språkande. Motivet till försöken att 
ändå försöka packa upp de förslutna budskapen kan förklaras som lokala behov av att 
förstå och påverka.

Skolans många homogena medier är inte heller endast exempel på komplexiteten hos re-
lationen mellan styrsystemen och den lokala nivå utan även ett exempel på komplexiteten 
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hos strukturnivån där flera olika homogena medier förmedlar regleringen av centrala 
samhälleliga funktioner (se bl.a. Habermas 1988). 

Skolan utgör en av dessa institutioner som ingår i samhällets strukturella styrnivå där oli-
ka systembehov möts och där resurser mellan samhällsinstitutioner fördelas genom ho-
mogena medier. Skolan är därmed också en knytpunkt mellan en global styrnivå och en 
lokal verksamhetsnivå. Förekomsten av styrmedier är givetvis inget unikt för skolan och 
lärarnas vardag utan kan snarare ses som typiskt för hela det (sen)moderna samhället. 
Däremot uppträder dessa medier i skolan också i sina specifika former (t.ex. formen be-
tyg) vilket då ger specifika effekter i dessa sammanhang. Ett sådant för skolan typiskt 
sammanhang är lärarnas skiftande vardag där olika medier och institutionella områden 
överlappar varandra. 

För att konkretisera resonemangen ovan följer en kort beskrivning av medierna tid och 
paragrafer.

1.2 Tid

Tiden är ett viktigt medium i lärarnas vardag. Tiden är dock ingen enkel och självklar 
måttstock utan snarare ett mångfacetterat samhälleligt fenomen. Norberg Brorsson (2007) 
tar upp några av dessa aspekter och gör bl.a. en principiell skillnad mellan tiden som fö-
reskriven tid och verksamhetstid. Den föreskrivna tiden vilar på en föreställning om tiden 
som linjär, delbar och mätbar. I det här perspektivet postuleras måttstockar och enheter 
som existerande före handlingar och händelser i en förutsatt tidsrymd. Denna objektiva 
och lineära tidsuppfattning kan i lärarnas vardag manifestera sig som olika typer av tids-
ramar som timplan och lektionstid. Verksamhetstiden står för en annan tidsuppfattning 
som handlar om den situerade och subjektivt upplevda tiden. Här är det handlingar och 
händelser som konstituerar och formar den upplevda tiden som ett resultat av händelse-
förloppen och inte tvärtom. 

Uppgiften att ständigt balansera mellan dessa två olika tidsperspektiv, den föreskrivna 
och den upplevda, präglar lärarnas vardag på många olika sätt. Tidsperspektiven finns 
bl.a. både i form av motsättningar inbäddade i arbetsuppgifter och i form av yttre konflik-
ter mellan arbetsuppgifterna. Den förstnämnda typen av motsättningar kan illustreras med 
två samexisterande perspektiv på lärandet nämligen som en objektiv produkt i den linjära 
tiden och som en subjektiv process i den upplevda tiden. I lärarnas vardag är dock fram-
förallt den linjära tidsuppfattningen tydligt framträdande. Tiden räknas i mycket små en-
heter, ofta i minuter. 
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Denna typ av generell styrning och mätning av aktiviteter med hjälp av ett kronometriskt 
medium (se Whitehead 1929) har naturligtvis genomgripande konsekvenser för de lokala 
praktikerna. Några av dessa konsekvenser förutsätts givetvis också i styrningens tilltänkta 
funktion där bl.a. effektivitet, förutsägbarhet och jämförbarhet utgör viktiga kriterier.

1.3 Paragrafer 

De samhälleliga systemen styrs förutom genom pengar och tid också av olika lagar, för-
ordningar och föreskrifter. Lagarna är systematiserade i paragrafer och de övriga former-
na kan i det här perspektivet ses som derivat av denna form. Ifråga om de administrativa 
systemen är denna typ av styrning tydlig. Den administrativa styrningen är avsedd att re-
glera handlandet i system som organiserats i olika befogenhetsnivåer och befolkas i det 
typiska fallet av tjänstemän organiserade i hierarkier. Målet för även denna typ av organi-
sering är framförallt förutsägbarhet och effektivitet (se t.ex. Weber 1962). I lärarnas fall 
är styrningen i form av lagar och förordningar mycket tydlig. Lärarens dagliga arbete 
styrs bl.a. av en mängd skriftliga dokument så som skollag, läroplan, kursplan, skolplan, 
arbetsplan etc. På samma sätt som för de ekonomiska systemen är det överordnade målet 
för de administrativa systemen förutsägbarhet och effektivitet. 

Effektiva förutsägelser förutsätter också hanteringen av omständigheter som gör situatio-
ner oförutsägbara. Det som kan stå i vägen för en förutsägbar reglering av t.ex. en organi-
sation är möjligheten för avvikelser från förutsatta rutiner, vanor och konventioner. Där-
för är det viktigt för tjänstemannen att hålla fast vid en order från en överordnad myndig-
het även om den skulle gå mot den egna uppfattningen och framstår som oriktig. Weber 
(1977) menar att detta är nödvändigt. Paragrafer är alltså till för att följas och det gäller 
också läraren som tjänsteman.

1.4 Konvertering av medier

Specialiserade system dit också de byråkratiska tillhör kan genom olika tekniker, bl.a. 
genom användningen av medier omforma förutsättningar för vår vardag. Styrningen kan 
utan hinder överbrygga stora avstånd i både tid och rum. Ett tydligt exempel på detta är 
administrativa och ekonomiska system där pengar och paragrafer kan få omedelbara kon-
sekvenser på flera platser samtidigt och utan att de som är objekt för styrningen kan på-
verka effekterna. De som är styrda behöver inte heller vara medvetna om styrningen. 
Giddens (1991:18) säger: ”Expert systems bracket time and space through deploying 
modes of technical knowledge which have validity independent of the practitioners and 
clients who make use of them”. En viktig förutsättning för denna effektivitet, och något 
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som knappast ens behöver uppmärksammas i den lokala användningen, är att medier kan 
konverteras till varandra. Konverteringskedjor hos medier som omger lärarnas arbete kan 
illustreras med ytterligare ett exempel från det ovannämnda lärarlagsmötet. Replikväx-
lingen nedan har föregåtts av en diskussion om disciplinproblem på rasten. 

Exempel 2. Lärarlagsmöte för årskurs fyra och fem i Centrumskolan

1 Camilla: … hur gick sista timman
2 Carola: ja de gick så väldigt bra å så trevligt att de var så lugnt å å de var inte så många å

som satt å vräkte sig å så var jag på Serielådan å köpte några tidningar i går som jag  
skulle ha för som de är lätta att läsa en liten stund bara  

3 Charlotta: är de begagnade
4 Carola: ja de var nog också dom där Kalle Anka å typ fyra kronor stycken å såna där Karlsson för 
                en krona 
5 Camilla: jaha
6 Charlotta: var ligger den
7 Carola: Nygatan  
8 Camilla: jaha
9 Carola: kvarteret i snett bakom Konsum eller ett kvarter till 
10 Camilla: nedanför ja just de den har jag nog sett (osäker transkription) 
11 Carola: de ligger en Stålmannen där ute (osäker transkription)
12 Camilla: ja de ligger i källaren ja
13 Charlotta: ja ja 
14 Camilla: källarlokalen där ja  
15 Charlotta: då vet jag (osäker transkription) 
16 Carla: jaså de är därför de en Stålmannen är där 
17 Camilla: jaha nej men jag vi har ju hemma såna haft lite till våra barn men jag undrar om inte

            mina barnbarn där i Stockholm de gäller min Jacob som fått med sig nåt pack (osäker tran-
                   skription)
18 Carola: jo jag undrar väl vilken bamsing (osäker transkription)
19 Charlotta: m jag har nog kvar mina gamla Kalle Anka 

Vi kan se lite närmare på ett par utdrag ur denna sekvens från lärarmötet. Den första av 
dessa inleds med Camillas fråga (i tur 1): hur gick sista timman och Carolas svar (i tur 2): 
ja de gick så väldigt bra å så trevligt att de var så lugnt å å de var inte så många å som 
satt å vräkte sig å så var jag på Serielådan å köpte några tidningar i går som jag skulle 
ha för som de är lätta att läsa en liten stund bara samt Vivekas fråga (i tur 3): är de be-
gagnade.

Camilla ställer en fråga om en lektion som anges med en tidsenhet timman och dess ord-
ning sista i en räcka av sådana enheter (i tur 1). Hennes fråga antyder bl.a. att det kan ha 
varit stökigt på sista timmen. Camilla visar också med sin fråga att oavsett om det har va-
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rit lugnt eller stökigt är tidsenhetens längd, timman, och ordning, sista, en adekvat refe-
rens. Här refererar hon alltså explicit till just kvantitet och ordning utan att detta framstår 
som markerat i situationen. Det sistnämnda visar naturaliseringen av medieformatet som 
då framstår som det adekvata sättet att referera till en viss lektion. Att referensen till ti-
dens kvantitet och lektionens position i en ordningsföljd trots referensens form ändå avser 
lektionens kvalité, framgår av Carolas svar. Carola uppfattar nämligen referensen till ti-
dens innehållsliga kvalité som den väsentliga frågan vilket då i första hand inte handlar 
om tidens längd, t.ex. antalet minuter, utan hur hon rent praktiskt har hanterat den sista 
timmen, som givetvis kan upplevas som lång av elever som väntar på att få gå hem. 

Att ha intressant läsning till hands under den sista timmen kan vara ett sätt att göra något 
konstruktivt av en situation som kanske annars riskerar att bli stökig. Skoltiden är ju inte 
heller obegränsad utan de avsedda resultaten behöver uppnås inom en viss bestämd tid. 
Problemet här kan vara att intressant läsning kan kosta pengar samtidigt som de ekono-
miska resurserna är begränsade. Här ser vi alltså hur mediet tid kan konverteras till ett 
annat medium, pengar, genom att mediernas prestationer rationaliserar varandra, alltså att 
tiden och pengarna utgör argument för varandra. Sett i det här ljuset blir begagnade Kalle 
Anka från Serielådan ett attraktivt alternativ. De billiga serietidningarna bidrar till att ele-
verna känner sig motiverade och orkar med även den sista timmen och därmed kanske 
också når bättre resultat i de kommande nationella proven. Carolas svar (i tur 2) tyder just 
på att de inhandlade serietidningarna ger god effekt redan efter en liten stund bara och 
behöver inte ersätta andra läromedel. För läraren Carola framstår serietidningar som både 
tidsbesparande, effektiva och ekonomiska. 

Läraren Carola berättar alltså i detta exempel om ett sätt att samtidigt spara både tid och 
pengar och ändå uppnå bättre effektivitet och resultat. I det här fallet kan man också tala 
om en professionell kompetens hos läraren att hantera lokala problem genom konverte-
ring av medier. Att medierna tid och pengar kan konverteras till varandra framgår av dia-
logen där en potentiellt stökig timme konverteras till kronor som läraren spenderat dagen 
innan för att möta kravet på arbetsro i klassen (och därmed ingår också mediet betyg i 
konverteringskedjan). Medierna framstår i detta fall som givna förutsättningar och resur-
ser som ska hanteras utifrån bestämda institutionella positioner och villkor. I anslutning 
till exemplet ovan kan man också säga att konverteringen mellan medierna har en när-
mast mekanisk karaktär. Vid angivelsen av en viss tidsenhet infinner sig också en viss be-
räknad kostnad och ett visst beräknat resultat. 

Även om det är aktörernas intentioner och handlande som är förutsättningen för realise-
ringen av mediernas mekanik, som endast kommer till stånd som ett resultat av aktörer-
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nas handlingar, kan aktörerna inte handla trovärdigt utan att hela tiden förhålla sig till 
dessa mekanismer. Detta gäller även om man skulle förhålla sig kritisk till den mekaniska 
medieringen och dess eventuella dysfunktionella sidor. Motståndets objekt (t.ex. medier-
nas sätt att fungera som global styrning) blir nämligen alltid inpräglat även i motståndet 
och kritiken (se t.ex. Foley 1990). Detta beror bl.a. på mediernas status som grundläg-
gande samhälleliga förutsättningar. Tidens samhälleliga funktion är t.ex. nära samman-
knippat med tiden som ett styrmedium på samma sätt som de materiella resursernas sam-
hälleliga funktion är nära sammanknippat med styrmediet pengar. När homogeniseringen 
blir den gemensamma nämnaren för tid och pengar framstår också tanken om att tid kan 
sparas och ackumuleras på samma sätt som pengar som oproblematisk. Att enskilda aktö-
rers utgångspunkter och perspektiv på dessa resurser kan vara mycket olika hindrar inte 
att det är de typiska perspektiven som blir dominerande. 

Medier som samhälleliga förutsättningar kan alltså knappast ens tänkas bort och när väl 
ett av dessa medier angetts infinner sig även de övriga i det uppkomna perspektivet. Ha-
bermas (1988) ser dessa förhållanden som tecken på frikopplingsfenomen. Han menar att 
de instrumentellt effektiva systemen blir autonoma eller frikopplade från den språkligt 
formade lokala förståelsehorisonten genom att överskrida den. Det betyder bl.a. att styr-
medierna i en mening blir immuna för språklig kritik, lokal förståelse och lokala argu-
ment. Aktörerna kan visserligen finna anpassningsstrategier för att hantera mediernas 
prestationer men står utan möjlighet att ändra deras principiellt tvingande karaktär. Att 
medierna tid och pengar är ofrånkomliga element i även lärarnas vardag framgår bl.a. av 
diskussionen om den sista timman (i tur 1).

Mediernas autonomi gentemot situerade behov stärks av mediernas homogena form med 
vars hjälp systemen distanserar sig från räckvidden för den lokala språkliga heterogenite-
ten. De olika aktörernas subjektiva syften är endast i mindre grad relevanta för logiken i 
de styrsystem som är beroende av aktörernas handlingar. Genom medierna reduceras ak-
törernas unika subjektiva skäl till kategorier som är funktionella ur systemperspektivet, 
t.ex. till kalkylerbarhet ifråga om kostnader, tidsåtgång och resultat.

Reduktioner förekommer inte enbart hos de homogena medierna. Man kan också hävda 
att perspektivreduktioner hos de institutionella funktionerna ligger till grund för att per-
soner med skilda subjektiva skäl till kan iklä sig samma objektiva institutionella roll. 
Utan reduktionsstrategier som kan separera aktörernas egna subjektiva motiv från de in-
stitutionella funktionerna skulle givetvis inte heller mer bestående samhällsinstitutioner 
kunna existera. Det som däremot utmärker medierna i det här fallet är den extrema gra-
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den av reduktion till endast en hegemonisk värdeform (som t.ex. pengar hos de ekono-
miska systemen). 

1.5 Läraren som system - och vardagsaktör

Om systemmedierna används som en inramning för lärarnas yrkesutövning framstår lä-
rarna som kontrollerade systemobjekt i både systemet och kontrollerande systemsubjekt i 
den lokala livsvärlden. Lärarna är med andra ord både styrda av systemet men även i be-
sittning av dess styrningspotential gentemot andra aktörer. Samtidigt befinner sig lärarna 
i den lokala och språkligt konstituerade ömsesidiga livsvärlden med dess speciella krav 
och resurser. 

Lärarna befinner sig alltså i ett institutionellt gränsområde där expertsystemen möter var-
dagskulturer. Ifråga om yrkesrollen påpekar Falkner (1997) att läraren har motsägelseful-
la positioner som underställd/intellektuell och expert/lekman. Läraren tvingas därmed att 
ständigt omdefiniera sitt handlande i relation till dessa motsägelsefulla institutionella po-
sitioner. 

Sociologen Weber tar upp den typiska tjänstemannen. En tjänsteman kan vara starkt 
kringskuren av många olika typer av regler som man inte kan trotsa utan att riskera sank-
tioner. Det behöver då inte heller alltid vara frågan om lagar i paragrafform. 

En tjänsteman kan därmed sägas ha många förpliktelser och vara underkastad flera olika 
typer av kontrollmekanismer. Weber (1962:71) uttrycker det så här: ”When a civil ser-
vant shows up at his office every day at the same time, it may be determined not only by 
custom or self-interest since he can hold to that as he pleases but it may be partly the re-
sult of his abiding by the office regulations which impose duties to him.” 

Vi anpassar alltså också själva vårt beteende till de förväntningar som vi anser att våra 
åtaganden och förpliktelser medför.

Det som enligt Weber (1962:73) komplicerar situationen är att det kan finnas flera paral-
lella och motsägelsefulla regelsystem samtidigt. ”Indeed it is possible for the same indi-
vidual to orient his behaviour to mutually contradictory systems of authority … and it is 
possible for mutually contradictory systems of authority to coexist validly.” 

Det är intressant att Weber nämner att dessa motsägelsefulla regelsystem inte endast upp-
träder samtidigt utan att de också är giltiga samtidigt vilket innebär att aktörerna måste 
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tillfredställa paradoxala krav, alltså att agera på ett sätt som tillfredställer helt motsatta in-
tressen. Detta är givetvis en omständighet som vi har anledning att återkomma till just 
ifråga om dilemman och deras hantering.

Förutom specifika professionella autonoma kompetenser ingår det i en lärares yrkesidenti-
tet nämligen också en kommunal tjänsteman med en statlig målbeskrivning. Ett exempel 
på olikheter hos dessa två positioner, autonom professionell och tjänsteman, utgörs av 
graden av autonomi. I tjänstemannahierarkin befinner sig läraren på en lägre autonomini-
vå samtidigt som läraren som professionell befinner sig på en högre autonominivå. 

Lärarnas motsägelsefulla positioner ger därmed en spänningsfylld yrkesidentitet (se 
Falkner 1997). Man skulle också kunna uttrycka detta genom att referera till Habermas 
(1988) koloniseringstema och säga att systemagenten tar över domäner i det professio-
nellt autonoma området. 

I sin vardag har läraren både att förhålla sig till sin roll som tjänsteman med dess olika 
regler och plikter och till sin roll som lärare med professionella åtaganden som överskri-
der tjänstemannarollen samt att hantera komplexa sociala relationer i möten med skolans 
andra aktörer.

1.6 Syfte och frågor

Syftet med denna avhandling är att belysa hur dilemman hanteras språkligt av lärare. Syf-
tet ska förstås både teoretiskt och empiriskt. 

Det teoretiska mål som syftet rymmer går ut på att finna fram till en begreppsbildning 
som ger förståelse av dilemman och deras språkliga konsekvenser. För detta vänder jag 
mig till främst sociologiska klassiker. Med hjälp av sociologi söker jag en förståelse av 
hur krav som systemmedier ställer och krav som möter i lärarens vardag ger upphov till 
dilemman. I detta ligger också att finna fram till metodiska principer för hur dilemman 
kan undersökas.

I det empiriska mål som syftet rymmer beskriver jag hur lärare språkligt hanterar dilem-
man. Materialet utgörs då av inspelningar av lärare från två grundskolor. Här relaterar jag 
sociologiska tänkare till språkvetenskapliga för att finna fram till en språklig metod för 
att undersöka dilemman. Avhandlingen ska här bidra till att belysa hur dilemman uppstår 
och hanteras i vardagssituationer.
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Avhandlingen bygger alltså på att teoretiskt och empiriskt belysa hanteringen av dilem-
man. De teoretiska resultaten är lika viktiga som de empiriska. Det rör sig alltså inte, vil-
ket annars är vanligt inom språkvetenskap, om en avhandling som utifrån en teoretisk och 
metodisk bakgrund systematiskt går igenom ett empiriskt material.

Tre frågor har varit vägledande i min utforskning av dilemman:

1 Vad konstituerar dilemman? Här handlar det om att förstå dilemman i relation  
till andra närliggande sociala, kognitiva och språkliga fenomen.

2 Hur kan dilemman avgränsas metodiskt? Här handlar det om att förstå hur  
teoretiska och empiriska utgångspunkter kan kopplas samman för att klargöra  
varandra.

3 Hur realiseras dilemman språkligt? Här handlar det om att illustrera den språkli-
ga hanteringen av dilemman. 

1.7 Det empiriska materialet

Det empiriska materialet utgörs av ljudinspelningar, fotografier och observationer av lä-
rare i autentiska arbetssituationer. Proceduren att rekrytera lärare har varit följande. Jag 
har ringt till rektorer på grundskolor och frågat om någon av skolans lärare är villig att ta 
emot en observatör under ett par veckor. Därefter har rektorn vidarebefordrat frågan till 
lärarna på skolan. Mina övriga önskemål har varit att läraren i fråga har en adekvat ut-
bildning och några års erfarenhet av undervisning. När jag efter ett antal samtal fått två 
positiva svar avbröt jag rekryteringen av lärare. Tillgången på intresserade lärare har allt-
så varit en styrande faktor i rekryteringsprocessen.

De två lärare som accepterade att ta emot en observatör arbetar på var sin skola i en större 
stad. Jag kallar skolorna Villaskolan och Centrumskolan. Båda lärarna har en lärarutbild-
ning och flera års erfarenhet. Den ena läraren, en kvinna i trettioårsåldern, undervisar i 
svenska och engelska på högstadiet på Villaskolan, och är klassföreståndare och den 
andra läraren, en kvinna i sextioårsåldern, är klassföreståndare för årskurs fem på Cent-
rumskolan. Det insamlade materialet från dessa två skolor består av: ca 20 timmar ljudin-
spelningar, 190 fotografier och ca 100 sidor handskrivna noteringar gjorda i samband 
med observationerna. De sammanhang i lärarnas vardag som jag har dokumenterat är i 
kronologisk ordning:
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Centrumskolan

Föräldramöte (15/9 2004)
Planeringen (23/9 2004)
Lästräning (27/9 2004)
Engelska (30/9 2004)
Film (1/10 2004)
Geografi (1/10 2004)
Klassråd (1/10 2004)
Rastvakt (4/10 2004)
Matte (4/10 2004) 
AP möte (5/10 2004)
Bild (19/10 2004)
Utvecklingssamtal (18/10 2004)
Arbetslagsträff (26/10 2004)
Elevens val (27/10 2004)
Studiedag (2/11 2004)
Intervju av lärare (15/11 2004)
Intervju av rektor (13/12 2004)

Villaskolan

Utvecklingssamtal (18/10 2004)
Mentorssamtal (18/10 2004)
Planering (18/11 2004)
Utvecklingssamtal (18/11 2004)
Engelska (18/10 2004)
Svenska (18/11 2004)
Engelska (18/11 2004)
Arbetslagsmöte (18/11 2004)
Intervju av lärare (17/11 2004)
Ämnesmöte (17/11 2004)
Ämnesinformation (30/11 2004)
Naturkunskap (30/11 2004)
Svenska (30/11 2004)
Religion (30/11 2004)
Naturkunskap (30/11 2004)

Jag har vid senare tillfällen också gjort några enkla transkriptioner av vissa delar av ljud-
inspelningarna som ett stöd i analyser av dilemman. Jag har alltså inte förberett materialet 
för regelrätta samtalsanalyser (se avsnitt 1.8 nedan).

Insamlingen av material har gått till på följande sätt. Ljudinspelningar, fotografering och 
observationer har i regel avlöst varandra under observationstillfällen. En stor del av foto-
graferingen har skett strax före eller strax efter aktiviteterna i klassrummet för att undvika 
störningar. Anteckningarna har gjorts löpande i ett mindre anteckningshäfte eller på lösa 
papper. Observationer, noteringar och fotografering har skett samtidigt som bandspelaren 
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har varit på (och i möjligaste mån placerad i närheten av läraren). Jag har alltså kunnat 
förflytta mig i rummet under inspelningens gång för att fotografera och observera. Vid 
några tillfällen har läraren själv burit bandspelaren. Det sistnämnda har dock fungerat 
mindre bra då ljud av klädesplagg och annat försämrat ljudkvalitén, speciellt vid förflytt-
ningar i rummet. Vid två tillfällen har båda lärarna avböjt inspelning och fotografering, i 
det ena fallet med hänvisning till skolans sekretesspolicy vid elevärenden och i det andra 
fallet på begäran av rektor i samband med diskussioner om kommunens hantering av per-
sonalfrågor. 

Observationer, inspelningar och fotografering har skett i samråd med den aktuella läraren 
med syftet att fånga för läraren typiska aktiviteter. Vad som inhämtats vid dessa tillfällen 
är inte helt planerat i förväg utan styrts av lärarnas arbete och de situationer som uppstått. 
Jag har alltså följt de två lärarna även när de t.ex. undervisat andra klasser än sina egna 
och på så sätt har lärarnas arbete varit styrande i urvalet av aktiviteter som jag har doku-
menterat. 

Under observationerna har jag intagit en passiv åskådarroll med perifera positioner både i 
det fysiska och sociala rummet. Jag har vanligtvis försökt att undvika att tala med läraren
och eleverna under observationerna. Ifråga om nyfikna elever har jag försökt hålla min 
respons på en nivå där jag inte hamnat i händelsernas centrum. Vid några tillfällen har 
detta dock inte varit möjligt även om det har varit en huvudsaklig strategi. När jag iaktta-
git samtal och möten har jag haft samma förhållningssätt. Däremot har jag intagit en mer 
öppen hållning på kaffepauser och raster för att upprätthålla öppna relationer till lärare, 
elever och annan personal. Detta har känts naturligt då jag på det här sättet kunnat följa 
med i övergångar mellan formella och informella aktiviteter, t.ex. lektion och rast.

Lärarna som jag har följt arbetar på två olika skolor i en mellanstor svensk stad. Den ena 
skolan, Villaskolan, är en högstadieskola belägen i ett av stadens mer exklusiva villaom-
råden. Här går ca 500 elever (årskurs 7, 8 och 9) fördelade på sex lärarlag. Läraren Vero-
nica som jag har följt arbetar i ett av dessa lärarlag tillsammans med sina 4 kollegor och 
är klassföreståndare för årskurs nio.  Varje lärarlag består av 4 heltidstjänster (som enligt 
lärarens uppgift nyligen minskats ner från tidigare 6,5 heltidstjänster). Hälsoprofilen 
nämns som en genomgående inriktning för skolans arbete.  

Den andra skolan, Centrumskolan, är en F -5 skola (från förskoleklass till årskurs fem) 
belägen i ett större hyreshusområde i stadens utkant. Här går ca 200 elever fördelade på 
fem lärarlag. Läraren Camilla som jag har följt arbetar i ett av dessa lärarlag tillsammans 
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med sina 4 kollegor och är klassföreståndare för årskurs fem. Varje lärarlag består av 4,5 
heltidstjänster. Skolan har ingen uttalad profil men framhåller satsningar på språkmiljön. 

1.8 Metodiska utgångspunkter och disposition

Den övergripande metod som avhandlingen baseras på kallar jag teoriorienterad induk-
tion. Det innebär att jag redan under materialinsamlingen och sedan även under hela ana-
lysen kombinerat läsning av systemteoretiskt orienterade sociologiska teorier och hand-
lingsteoretiskt orienterade språkvetenskapliga teorier. 

Detta tillvägagångssätt aktualiserades redan i början av materialinsamlingen genom upp-
täckten att tid, pengar och regler fungerade som tvingande omständigheter för lärarna vil-
ket då aktualiserade också frågan om deras olika samband med varandra. Det var sökan-
det efter ett perspektiv som kunde göra reda för dessa samband som ledde mig till sy-
stemteorin och de sociologiska klassikerna. I samband med detta uppstod också behovet 
av att balansera systemteorierna med ett handlingsperspektiv för att få en närmare bild av 
de situerade förutsättningarna. Efter dessa reflexiva moment preciserades och fördjupades 
den framväxande förståelsen av lärarnas dilemman genom återbesök i det empiriska ma-
terialet. Arbetet har alltså bedrivits i en spiral där empiri, sociologisk systemteori och 
språkvetenskap avlöst varandra. 

I figur 1 illustreras denna metodik:

På den teoretiska nivån har jag utgått från olika klassiska tänkare och använt deras be-
skrivningar av handlandets förutsättningar i ett samhälle som en utgångspunkt för att för-
stå dilemman.  Den bild som läsningen av dessa klassiker gett, har jag relaterat till hur lä-
rarna i mitt empiriska material hanterar sådant som framstår som problematiskt i deras 
samtal. Tillvägagångssättet har anpassats till den fråga eller problemställning som varit 
aktuell.

Den första frågeställningen, konstitueringen av dilemman, behandlas i avhandlingens ka-
pitel 3. Även om det är klassiker som Giddens och Habermas som jag lutar mig mot utgår 
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jag i det här kapitlet i huvudsak från senare forskning, bl.a. medieforskarna Höjer, Lids-
kog, Uggla och samtalsanalytikern Hofvendahl. Ytterligare andra utgångspunkter ges av 
filosofen Quine och antropologen Lave.

Den andra frågeställningen, den metodiska avgränsningen, behandlas i kapitel 4. Här har 
jag läst och jämfört sociologiska utgångspunkter hos bl.a. Pareto, Parsons, Habermas, 
Alexander, Popper och Luhmann och språkvetenskapliga såsom Garfinkel, Austin, Clark, 
Slob, Verschueren och Bublitz, Lenk & Ventola. Resultaten av denna läsning är främst 
metodiska. I ett första steg blir Paretos begrepp derivation en nyckel till att etablera ana-
lytiska verktyg för att frilägga dilemman. I ett andra steg utvecklar jag den teoretiska in-
ramningen av nyckelbegreppet mot bakgrund av den sociologiska systemteorin och den 
språkvetenskapliga handlingsteorin samt ger empiriska illustrationer av de teoretiserande 
resonemangen. Till slut relaterar jag de handlingsteoretiska utgångspunkterna till den sy-
stemteoretiska ramen med hjälp av empiriska illustrationer. I steg tre görs alltså en suc-
cessiv fördjupning av det metodiska perspektivet och av de analyser av empiriskt material 
som illustrerar resonemangen. En mer samlad beskrivning och analys av den språkliga 
hanteringen av dilemman görs i kapitel 5. Men språkliga analyser finns som sagt i alla 
avhandlingens kapitel, vilket för mig varit poängen med teoriorienterad induktion.

När begreppsdistinktioner görs prövar jag dem på materialet för att låta bilden av dilem-
man och deras hantering växa fram i mötet mellan teori och empiri. I dessa återkomman-
de möten fördjupas och konkretiseras den förståelse av dilemman som växer fram succes-
sivt under arbetets gång. Ambitionen har alltså varit att låta teori- och metodutvecklingen 
samspela med analyser där jag genomgående använder exempel från mitt material.

Teoretiska, metodiska och empiriska resultat redovisas i varje kapitel i ett avslutande av-
snitt kallat Resultatsammanfattning. I ett avslutande kapitel sammanfattas, diskuteras och 
utvärderas såväl resultaten som tillvägagångssättet. 

Jag har också haft en arbetshypotes som väglett utvecklingen av teoretiska och analytiska 
verktyg. Hypotesen tar fasta på en tankefigur som låter system, lokala praktiker och språ-
kande hänga samman. Den innebär att mötet mellan systemmedieringen och de lokala 
praktikerna behöver hanteras på ett sätt som inte äventyrar den lokala förståelsen och för-
troendet för läraren som en institutionell aktör. Här ses det grundläggande förtroendet för 
institutionella aktörer i form av ”basic trust” eller tillit (se Gidens 1991 och Garfinkel 
1963) som en förutsättning för fungerande samhällsinstitutioner. Tilliten är en viktig för-
utsättning i situationer där kontrollinstanser (både formella och informella) ska hanteras 
och bäddas in i det lokala situerade handlandet. Det kan handla om att skapa och att för-
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foga över förtroende i situationer där läraren står inför uppgiften att berättiga sitt hand-
lande i den pågående verksamheten. Den resurs som då står till buds är språket, eftersom 
det är ett heterogent och ”töjbart” medium. Dilemman har därför förutsatts lämna avtryck 
i sättet att använda språket. Med andra ord menar jag att en förståelse av dilemman bör 
innefatta dimensionerna system, lokal praktik och språkande. Det är denna förförståelse 
som ligger bakom valet att låta sociologiska och språkvetenskapliga perspektiv informera 
varandra i successiva steg för att fördjupa förståelsen av dilemman och deras hantering.  

1.9 Skrivkonventioner och transkriptioner

När jag namnger lärare använder jag namn som börjar på C i fråga om Centrumskolan
t.ex. Camilla och namn som börjar på V i fråga om Villaskolan, t.ex. Veronica. Alla för-
äldrar har namn som börjar på F, t.ex. Frida och alla elever har namn som börjar på E, 
t.ex. Emil.

Samtalen återges med standardortografi förutom interpunktion. Jag återger inte heller 
uppbackningar i turer eller extralingvistiska drag som t.ex. skratt. Tre punkter marker 
uteslutning av text i en tur. Jag numrerar turerna för att underlätta identifieringen av turer 
och lärare i de analyser som följer efter exemplen.
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2. Dilemman som fenomen

I detta kapitel ringar jag in vad som utmärker dilemman. Jag diskuterar begreppet dilem-
ma och jämför det med närliggande begrepp, som risker och paradoxer. Dilemman relate-
ras också till systemmedier och till lokala praktiker. Det sker i en utredning av dilemmans 
subjektiva och objektiva horn. Termen horn förekommer i samband med beskrivningar 
av dilemman. Exempel är t.ex. go between the horns vilket betyder att man visar att det 
finns fler alternativ än de som står i motsats till varandra och take the dilemma by it’s 
horns vilket betyder att man förkastar en av premisserna (Encyclopedia Americana 
1966:119). Även om logiska kategoriseringar av dilemman endast i mindre grad tillfred-
ställer de analytiska behoven är termen horn ändå användbar som en benämning av be-
ståndsdelar i dilemman.

Kapitlet besvarar avhandlingens första frågeställning om vad som konstituerar dilemman. 
Resultaten dras samman i ett avslutande avsnitt som mejslar fram en förståelse av dilem -
man som länkar samman systemmedier, lokala praktiker och språkande.

2.1  Om dilemman

Begreppet dilemma förekommer bl.a. i samband med beskrivningar av motsättningar och 
konflikter. Även i den här avhandlingen om lärarnas dilemman har vi redan varit inne på 
samma spår när vi sagt att kraven på att kunna skapa förtroendefulla relationer till andra 
ställer läraren inför motsättningar. Just ifråga om lärarnas arbete har den här typen av 
motsättningar diskuterats som olika typer av krockar t.ex. mellan läroplaner och lokala 
kulturer (Sundberg 2005), som i yrkesrollen inbyggda rollkonflikter (Falkner 2003). Hof-
vendahls (2006: 6) sammanfattning av lärarens situation där läraren sitter i en korseld av 
krav är talande för hur situationen beskrivs. 

Dilemman är flertydiga och har en undanglidande karaktär vilket man blir medveten om i 
samma stund som man försöker ge dessa en mer avgränsad definition. Ordet dilemma fö-
rekommer visserligen mycket ofta i olika sammanhang men utförligare definitioner är 
ändå sällsynta. På amazon.com fanns det 3400 boktitlar som innehöll ordet dilemma år 
2004 (Höjer, Lidskog, Uggla 2006). En sökning utförd av mig gav resultatet 6900 titlar år 
2008 vilket antyder att användningen av ordet dilemma ser ut att öka ytterligare.

De begreppsliga definitioner som förekommer fokuserar gärna på dilemmans uppbygg-
nad som logiska konstruktioner. Här är en sådan definition hämtad från Encyclopedia 
Americana (1966:119):”In general dilemmas have a major premise which is always the 
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joint assertion of two hypothetical propositions (If p then q, and if r then s.); a minor 
premise which is always a disjunctive proposition and which either asserts the antecedent 
terms of the major (p or r) or else denies alternatively the consequent terms (not q or not 
s)”.  I den här definitionen används ett antal logiska operationer. De kan fyllas med inne-
håll, t.ex. så här (giftermålet används som exempel i Encyclopedia Americana 1966 men 
uppställningen är min egen)

Överpremiss: Om du gifter dig (p) kommer du att ångra det (q),
Om du inte gifter dig (r) kommer du att ångra det (s).

Underpremiss: Du kommer antigen att gifta dig (p) eller att inte gifta dig (r)
Slutsats

Nu kan man alltså med fog fråga sig om framställningen av en logisk motsättning egent-
ligen är en adekvat beskrivning av ett dilemma. Här finns ju visserligen en logisk mot-
sättning men den är inte ett tillräckligt kriterium för att definiera ett dilemma. Invänd-
ningen här rör alltså inte främst sättet att beskriva dilemman som en logisk struktur och 
inte heller det faktum att den logiska beskrivningen inte är helt komplett.

: Du kommer att få ångra dig hur du än gör

Oavsett vad vi tycker om den här slutsatsen så är den logiskt giltig. Hur slutsatsen sedan 
uppfattas, t.ex. som en utsiktslös situation (allt är redan förlorat), en uppmuntrande 
omständighet (man har ju i alla fall inget att förlora), en onödig upplysning (det vet väl 
alla) eller fel inställning till relationer (som man bäddar får man ligga) beror givetvis på 
betraktaren och situationen.   

2

Sociala dilemman uppkommer när människor inte längre kan känna förtroende för var-
andra i en situation där olika samhälleliga intressen befinner sig på kollisionskurs. Här 

Däremot sak-
nas det andra aspekter som är viktiga att ta med. Vi ska nu gå över till att komplettera den 
logiska beskrivningen.

2.2 Dilemma och risk

Medieforskarna Höjer, Lidskog, Uggla (2006) tar i en artikel upp tre sätt att förstå di-
lemman. De talar om sociala dilemman, ideologiska dilemman, och mänskliga dilemman 
och kopplar dilemman också till risker.  

2 Förutom relationerna mellan premisserna innehåller exemplet också en outtalad premiss, nämli-
gen att överpremissen är sann, ett förhållande som kan användas för att angripa dilemmat. 
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blir dilemmat att väga mellan den egna kontrollen över situationen och tilliten till andra 
aktörer. 

Ideologiska dilemman kan i sin tur ses som kulturellt och socialt inbyggda motsägelser i 
våra vardagliga förväntningar. I det här perspektivet möter vi dilemman i snart sagt alla 
livssituationer utan att för den skull behöva uppleva dramatiska valsituationer. Dilemman 
utgör alltså inga speciella undantag i vardagslivet. 

Mänskliga dilemman rör individers identitetskonstruktioner i det senmoderna samhället. 
Den här typen av dilemman manifesterar sig som inre motsättningar i form av skuldkäns-
lor t.ex. när starka kulturella normer krockar med individens egna känslor och behov. I 
det här sammanhanget tar Höjer, Lidskog, Uggla (2006) bl.a. upp massmediernas bety-
delse för det reflexiva identitetsskapandet. De tre forskarna hänvisar även till Giddens när 
de säger att individerna inte behöver vara medvetna om hur de konstruerar sin identitet 
genom att välja bland de erfarenheter som möjliggörs genom massmedier. Därmed behö-
ver vi inte heller vara medvetna om att dilemman som drabbar oss som fragmenterade 
identiteter är ett resultat av att vi okritiskt tar till oss de identiteter som massmedierna er-
bjuder. Man kan således se att dilemman inte endast består av förestående val (som hos 
risker) utan också uppstår postumt som inre spänningar när valen inte uppfattats som val. 
Giddens perspektiv breddar därmed förståelsen av dilemman till att omfatta ständiga 
motsättningar i våra identiteter.

Inga enstaka ingångar är dock enligt Höjer, Lidskog, Uggla (2006) tillräckliga för att göra 
reda för hur vi ska förstå dilemman utan kan endast belysa en sida hos dessa mångdimen-
sionella fenomen. Det som utmärker dilemman är just olika typer av ambivalenser menar 
Höjer, Lidskog, Uggla (2006), t.ex. osäkra valsituationer, motsägelsefulla värdesystem 
och inre spänningar. Dilemman behöver emellertid inte enbart uppfattas som negativa fe-
nomen utan kan också ses som positiva fenomen som ger nya perspektiv och nya sätt att 
tänka. I den här sistnämnda meningen framstår dilemman som omständigheter som vid-
gar vår förståelsehorisont och gör oss medvetna om nya möjligheter, anser Höjer, Lids-
kog, Uggla (2006). Dilemman är alltså i grunden ett resultat av sociala och kulturella pro-
cesser i samhället, menar Höjer, Lidskog, Uggla (2006). Dilemman framstår här som 
strukturellt inbäddade fenomen i relation till specifika situationer. 

Begreppet ’risk’ är nära sammanbundet med den bild av dilemman som ges av Höjer, 
Lidskog, Uggla (2006). I lärarens vardag kan det här t.ex. gälla hantering av problemsitu-
ationer under osäkerhet och tidspress, vilket bl.a. Hofvendahl (2006) har beskrivit i ett 
samtalsanalytiskt perspektiv. 
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Nu kan det, vilket jag redan antytt, finnas skillnader mellan riskperspektiv och dilemma-
perspektiv. En sådan är att risk mer tydligt implicerar kalkyler och planering inför framti-
den, även om kalkylerna kan vara mycket osäkra, medan dilemman implicerar överras-
kande och förbryllande fenomen. Dilemman måste i det här sistnämnda perspektivet han-
teras så att säga i realtid och utan möjlighet till planering i förväg. Det är också detta per-
spektiv som jag intar i den här avhandlingen. Av stort intresse är då de resurser och stra-
tegier som aktören har för att hantera dilemman.

Som en kort sammanfattning till det som framkommit i det här kapitlet kan man säga att 
det inte räcker att beskriva dilemman och risker endast som logiska motsättningar även 
om dessa kan ingå i beskrivningen. På samma sätt som risker framstår dilemman som 
ambivalenta valsituationer med både samhälleliga och personliga förtecken. Även kraven 
på aktiva handlingar förenar dilemman och risker i det här perspektivet. Ytterligare en 
gemensam nämnare för risker och dilemman utgörs av de subjektivt upplevda dimensio-
nerna. Det räcker alltså inte enbart att konstatera närvaron av yttre motsägelsefulla om-
ständigheter för att definiera risker och dilemman.  

Dilemman framstår dock som förbryllande upplevelser i högre grad än risker. Denna
skillnad beror på att risker kalkyleras inför framtiden för att undvika att situationen blir 
akut medan dilemman uppstår akut och oväntat. Denna sistnämnda skillnad i upplevelse-
dimensionen är också viktig för definitionen av dilemman i den här avhandlingen.

Dilemman och risker har förutom dessa likheter och skillnader en intressant gemensam 
dimension. Det är att de båda innehåller ett moment av kognitivt problem. Den kognitiva 
dimensionen överskrider också den rent logiska beskrivningen, vilket vi redan varit inne 
på. Det är denna dimension hos dilemman som vi går över till att behandla här näst i form 
av en jämförelse mellan dilemman med paradoxer. 

2.3 Dilemman och paradoxer

Ytterligare fenomen som ligger nära dilemman är paradoxer. Ifråga om paradoxer och de-
ras beskrivningar ska jag inledningsvis följa filosofen Quines (1976) framställning där 
flera av egenskaperna hos paradoxer finns kommenterade. Jag använder också Quines be-
skrivningar till att göra jämförelser mellan paradoxer och dilemman. 

Till att börja med kan vi konstatera att den subjektiva dimensionen också är viktig för pa-
radoxer. Quine (1976:12) har formulerat detta bl.a. så här: ”One man’s antinomy can be 
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another man’s veridical paradox, and one man’s veridical paradox can be another man’s 
platitude.” 3

Här kan man dock göra en distinktion i den subjektiva dimensionen mellan dilemman och 
paradoxer (även om den inte är kategoriskt uteslutande). Paradoxer framträder nämligen
som förbryllande kognitiva problem av mer allmän karaktär medan dilemman framträder 
som situerade problem med personliga konsekvenser. Den subjektiva upplevelsedimen-
sionen är alltså beroende av situationer och syften. I det här sammanhanget kan man säga 
att dilemman har starkare fokus på den praktiska hanteringen av en problematisk situation 
medan paradoxer har mer fokus på den kognitiva lösningen på problemet. Paradoxer kan 
också uppfattas som kulturella luckor som t.ex. framträder i form av språkets logiska be-
gränsningar (se Quine 1976)

Var på denna skala av motsägelser, från antinomin (paradoxen som saknar lösning) till 
den självklara plattityden, en specifik paradox hamnar beror på hur den som ställs inför 
paradoxen upplever den. Det är tydligt att den subjektiva upplevelsedimension är viktig i 
bedömningen av vilken typ av paradox det är frågan om. 

4

3 Det som Quines benämner veridical paradox är en paradox som har en kontraintuitiv men sann lösning. 
Ett av hans exempel på den här typen av paradoxer handlar om en barberare som rakar alla i byn som inte 
rakar sig själva. Då barberaren själv är en av byborna uppstår en paradox där barberaren rakar sig själv en-
dast om han inte rakar sig själv. Denna paradox har en lösning enligt Quine, nämligen att det inte kan fin-
nas en sådan barberare i någon by (se Quine 1976:2). (mer om detta s. 25)
4 Man kan nog invända mot denna tanke genom att säga att paradoxer (och dilemman) är kulturella feno-
men på samma sätt som deras eventuella lösningar. Därmed kan man också anta att språket genom sin hi-
storia som mänsklig resurs redan bär på spår av dessa typer av konstruerade svårigheter och att språket re-
dan i konstruktionen av paradoxer också erbjuder resurser för att hantera den här typen av problem. Det 
gäller i så fall kanske snarare att upptäcka dessa resurser än att förutsätta att de inte finns. 

medan dilemman framstår som motsättningar hos sociala 
och kulturella drivkrafter (se Höjer, Lidskog, Uggla 2006).

Dilemmans hantering har ett överordnat situerat ändamål utöver paradoxens lösning som 
främst framstår som ett kognitivt problem som det gäller att finna en patentlösning till. 
En viktig egenskap som däremot förenar dilemman och paradoxer är deras karaktär av 
något oväntat. Ifråga om dilemman handlar förvåningen om att inget av handlingsalterna-
tiven ger önskvärda konsekvenser medan förvåningen ifråga paradoxer handlar om ab-
surditeten i lösningens logiska utfall. 

Quine ger följande definition av paradoxer: ”a paradox is just any conclusion that at first 
sounds absurd but that has an argument to sustain it” (Quine 1976:1). 
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Quine talar om olika slags paradoxer. En typ av paradoxer kallar han falska. Dit hör Ha-
ren och sköldpaddan där en hare (eller Akilles i den grekiska filosofen Zenons berättelse) 
försöker springa ifatt en sköldpadda som getts ett litet försprång. Nu kan dock den snabba 
haren inte springa ifatt den långsamma sköldpaddan.  Det visar sig nämligen att varje 
gång som haren hunnit fram till den plats där sköldpaddan befann sig tidigare har sköld-
paddan redan hunnit förflytta sig därifrån. Haren kommer visserligen närmare och närma-
re sköldpaddan men hinner ändå aldrig ifatt. Paradoxen kan lösas genom att visa på felak-
tigheter i premisserna, t.ex. att haren egentligen inte ska springa till den plats där sköld-
paddan befann sig tidigare, utan springa i fatt sköldpaddan som inte befinner sig på någon 
plats alls utan är i ständig rörelse. 

En annan typ av paradox kallar Quine (1976) för antinomier. Sådana paradoxer saknar 
lösning om man inte tillgriper speciella metoder, t.ex. genom beskrivningar av problemet 
på en överordnad metaspråklig nivå, en lösning som vi ska se lite närmare på. Denna typ 
av paradoxer kan exemplifieras med Lögnaren. Den till synes enkla upplysningen jag 
ljuger kan fungera som en illustration. 

Om vi försöker reda ut de logiska förutsättningarna för den här upplysningens möjliga 
sanning råkar vi nämligen ut för en paradox. Den kan t.ex. beskrivas på följande sätt.  Om 
jag säger att jag ljuger kan det tolkas som att jag ljuger även när jag påstår att jag ljuger. 
Mitt påstående om att jag ljuger är alltså en lögn vilket i så fall betyder att jag inte ljuger 
utan talar sanning. Men om jag talar sanning när jag säger att jag ljuger betyder ju det att 
jag ljuger vilket då återigen betyder att jag talar sanning osv.

Ett av förslagen till en lösning av denna antinomi går ut på att klargöra vad jag avser eller 
refererar till när jag säger jag ljuger. Här kan man nämligen fråga sig om jag använder ut-
trycket till att a) beskriva mina personliga egenskaper eller till att b) tala om själva ytt-
randet jag ljuger. Accepterar vi detta tillvägagångssätt kan vi förklara antinomin som en 
förvirring som uppstår när jag inte klargör vilken av dessa användningssätt jag avser med 
mitt yttrande. Om jag uttalar mig om något sakförhållande och samtidigt också kommen-
terar mitt uttalande blir yttrandet jag ljuger både en kommentar om ett sakförhållande och 
en metaspråklig kommentar om mitt påpekande. Att samtidigt både benämna och använ-
da ett uttryck leder alltså till en förvirrande antinomi. 

Den här typen av antinomier kan man både förklara och också undvika om man lyckas 
hålla isär användning och benämning, alltså språk och metaspråk. Accepterar vi denna 
lösning upplöses också den hotande antinomin. Ett annat sätt att förklara det generella 
problemet är att fråga sig om upplysningen jag ljuger själv ingår i den kategorin av falska 
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företeelser som den ska peka ut, eller med andra ord om yttrandet tillhör kategorin som 
innehåller sig själv som ett element. Ett problem med den här typen av lösning är dock att 
metaspråk kan finnas på flera nivåer, och tar vi ännu en metanivå med i beräkningen blir 
förklaringen inte längre giltig.

En tredje och sista typ av paradoxer kallar Quine för sanna. Dit hör t.ex. Russels Barbera-
ren (se not 3). 

Quines (1976) indelning av paradoxer i tre olika kategorier visar att alla paradoxer har yt-
terligare en intressant egenskap. Den gemensamma nämnaren är att samtliga innehåller 
överraskningar: ”A veridical paradox packs surprise, but the surprise quickly dissipates 
itself as we ponder o proof. A falsidical paradox packs surprise, but it is seen as a false 
alarm when we solve the underlying fallacy. An antinomy, however, packs surprise that 
can be accommodated by no less than a repudiation of part of our conceptual heritage.” 
(Quine 1976:9).

Dessa överraskningar kan enligt Quine (1976:1) vara problematiska: ”Catastrophe may 
lurk, therefore, in the most innocent seeming paradox.” Några av dessa katastrofer har vi 
redan bekantat oss med bl.a. sådana som får oss att tvivla på vår kognitiva förmåga och 
våra kulturella resurser, t.ex. språk och logik. En knuff i den här riktningen ges av para-
doxer som kan få oss att hamna i logiska loopar som vi inte ser någon utväg ur. 

En distinktion mellan paradoxer och dilemman kan göras genom den status som den 
praktiska handlingsdimensionen får. Hanteringen av dilemman förutsätter nämligen 
tvingande val och tvingande handling. Vi kan t.ex. inte lämna ett besvärligt dilemma för 
att en vecka senare återvända till exakt samma dilemma. När vi återvänder har nämligen 
förutsättningarna redan förändrats, vilket alltså inte behöver vara fallet ifråga om en lo-
gisk paradox. Ett dilemma är med andra ord inte främst ett kognitivt problem till skillnad 
från paradoxerna som skulle kunna kategoriseras som olika typer av logiska kullerbyttor 
som i flera fall kan lösas med hjälp av patentlösningar. 

Dilemman är något som alltid angår upplevaren personligen och kräver handling i ett 
scenario där även passivitet (icke handling) får handlingskonsekvenser. Paradoxer kan 
dock ingå som en del i dilemman. De kan bl.a. vara manipulativt effektiva för att mycket 
subtilt skifta bevisbördan från talaren till lyssnaren genom att ange en till synes accepta-
bel premiss som den senare inte hinner genomskåda utan accepterar (Slob 2002). Genom
att acceptera premisserna kommer då också lyssnaren att omfattas av premissens konse-
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kvenser vilket då kan drabbar lyssnaren som ett dilemma. En sådan lurig premiss kan lik-
nas vid en trojansk häst, alltså både oemotståndlig och lömsk.5

5 Se exempel 16 där mamman i ett utvecklingssamtal serverar en sådan premiss i form av ett implicerat 
kollegialt perspektiv som läraren accepterar vilket då genast utnyttjas av föräldern.

2.4  Paradoxala medier 

Implementeringen av samhällets grundläggande funktioner är inte heller befriad från oli-
ka typer av motsägelser. Som ett exempel kan vi ta motsägelsen mellan perspektiven livs-
värld och system. Dessa två ingångar till samhället uttrycker nämligen två olika sätt att se 
på samhälleligheten (se Habermas 1988). Sambanden mellan livsvärlden och systemet 
kan beskrivas som både differentiering (perspektivens avlägsnande av varandra) och ko-
lonisering (återkoppling på det ena perspektivets villkor). I Giddens (1991) samhällssce-
nario framstår naturaliseringen av systemets effekter till vardaglig verklighet som en käl-
la till ambivalenser. Här finns bl.a. problemet att välja mellan olika perspektiv vars kon-
sekvenser är svåra att överblicka men där konsekvenserna i ett senare skede kan uppträda 
som internaliserade värdekonflikter i både samhället och i aktörens identiteter. 

Vi har redan varit inne på att den här typen av ”osynliga” problem kan bli synliga i form 
av språkliga resurser som behöver tas i bruk för att hantera bristen på överensstämmelse 
mellan perspektiven. Medierna bidrar i det här sammanhanget till denna distansering från 
den upplevda livsvärlden när deras användning får specialiserade funktioner hos styrsy-
stem som administration, ekonomi och utbildning. Här frikopplas vissa av användnings-
områdena hos språket (dit medierna kan räknas i andra användningskontexter) från de he-
terogena lokala sammanhangen till autonoma medier med egen logik och rationalitets-
former. I samband med detta får återkopplingen till den lokala livsvärlden karaktären av 
systemintegration (systemets styrning av livsvärlden). Det kan t.ex. betyda att ekonomisk 
effektivitet sätts upp som ett närmast osynligt men ändå överordnat mål även för verk-
samheter som ska sträva mot andra mål. Vi kan illustrera detta t.ex. genom att se på fort-
sättningen på diskussionen om Kalle Anka och Serielådan i exempel 2 (se s. 22).

Carola berättar vad tidningarna kostar (i tur 4): dom där Kalle Anka å typ fyra kronor    
stycken å såna där Karlsson för en krona. Här talar det låga priset för de begagnade 
tidningarna. Nu vill Charlotta veta var Serieboden ligger (i tur 6): var ligger den. Carola 
svarar då (i tur 7): Nygatan. När alla får klart för sig var Serielådan med de billiga tid-
ningarna ligger avslutas diskussionen med Carlottas kommentar (i tur 19): jag har nog 
kvar mina gamla Kalle Anka.
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Här kommer Charlotta på att hon kan få tillgång till dessa åtråvärda tidningar ännu enkla-
re och billigare. Eftersom hon har kvar sina gamla serietidningar behöver hon varken leta 
rätt på Serielådan eller betala för tidningarna vilket gör att hon kan spara både tid och 
pengar. 

Av exemplet ovan framgår också att den mediala organiseringen (här genom tid och 
pengar) inte innebär att det kollektiva handlandet uteblir. Däremot vrider medierna hand-
landet i en bestämd riktning och mot bestämda mål, alltså mål som kan mätas med tid och 
pengar. De instrumentella värden som produceras av medierna naturaliseras i den här 
processen till en helt självklar del av vår vardag. 

2.5 Dilemmans subjektiva och objektiva horn

Dessa motsägelsefulla relationer på systemnivån får sin representation i vardagens själv-
klarheter, rutiner, händelser och problem. I den upplevda vardagen laddas dilemman med 
subjektiva betydelser. Det gör att det inte på något enkelt sätt går att finna en direkt rela-
tion mellan en strukturell beskrivning och de subjektiva betydelser och upplevelser som 
är aktörernas autentiska vardag (åtminstone inte utan ett perspektivskifte där man så att 
säga glömmer det ena perspektivet). 

Kanske skulle en tredje överbryggande nivå ändå kunna positioneras mellan den subjek-
tiva upplevelsevärlden och de objektiverade systemstrukturerna.6

Dilemman präglas just av sin säregna undanglidande karaktär där potentiella lösningar 
löser upp sig själva i sina motsägelsefulla konsekvenser. Lave (1988:139) menar också 

I en mening kan man ju 
säga att aktörens upplevelse alltid uppstår i mötet mellan handlingar och strukturer och 
mellan nya upplevelser och tidigare erfarenheter.  

Lave (1988) intar detta sistnämnda perspektiv och menar att dilemman uppstår i aktivite-
ter. Den viktiga tredje och mellanliggande nivån är här handlingen, alltså det som görs i 
en situation. Om vi ska kunna komma åt både strukturer och upplevelser behöver vi rikta 
in oss på handlingar (i vårt fall verbala sådana).

Detta ställer som vi redan nämnt vissa metodiska krav för synliggörandet av dessa (sub-
jektiverade) upplevelser av strukturella (objektiverade) dilemman. Att det knappast kan 
finnas enkla beskrivningar av dilemman blir tydligt om man ser dem både som strukturel-
la förhållanden och händelser i relation till olika aktörers subjektiva upplevelser. 
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att dilemman saknar stabila lösningar och hon säger bl.a. att: ”A dilemma has no unique 
or stable resolution and there may be no entirely satsifactory solution” Lave (1988:175) 
menar vidare att upplevelser av dilemman trots frånvaron av tillfredställande lösningar 
ändå kräver ett personligt känslomässigt engagemang och att ett dilemma inte är vilket 
problem som helst utan: ”a problem is dilemma with which the problem solver is emotio-
nally engaged”.  

Upplevelsen av ett dilemma förutsätter alltså personligt engagemang och har, vilket vi 
redan varit inne på, direkta personliga konsekvenser. Akuta dilemman som gör anspråk 
på lärarnas engagemang kan lätt uppstå i lärarnas möten med skolans andra aktörer, t.ex. 
föräldrar (se Hofvendahl 2006). Dessa möten kan ha mycket olika förutsättningar och 
kraven på läraren varierar bl.a. beroende på vem det är som iklär sig rollen som förälder. 
Olika föräldragrupper kan också ha olika perspektiv och olika möjligheter att ställa egna 
krav på läraren (se Eriksson 1994).

Nästa exempel visar hur läraren hamnar inför ett oväntat dilemma. Vi möter en lärare 
som arbetar på en skola i ett resursstarkt villaområde, en framgångsrik elev och en föräl-
der som är en utbildad lärare. Läraren Veronica ska precis inleda ett utvecklingssamtal då 
hon upptäcker att hon inte har med sig den skriftliga informationen från de andra lärarna 
som hon förväntas förmedla. I det här läget kan läraren inte heller få tag på underlaget 
utan behöver hantera situationen utan denna information. Dilemmat här är alltså att lära-
ren Veronica har starka förväntningar på sig att kunna återge de andra lärarnas omdömen 
samtidigt som hon inte riktigt vet vad de har skrivit. 

Exempel 3. Utvecklingssamtal i Villaskolan

1 Veronica: nu är de så här bara att ja först fortsatte tillbaka så att jag fick dom här av Viveka å 
              jag tog ju hand om kuvertet så fint å skicka i väg sen jag hade lämnat kuvertet så 
              tänkte jag nej men nej men jag ju har inte den här informationen så att jag 
              tänkte att Emil kunde få berätta för oss hur ser dina lärare på dig hur se  

du på dig själv
2 Emil: ja bara läst genom de snabbt
3 Veronica: har du läst genom de snabbt då kanske mamma kan berätta vad hon har för underbar  
                  son
4 Fanny: lite äh lite tycker jag väl kan väl Emil om de där eller

Här använder läraren Veronica flera strategier för att komma till rätta med situationen. 
Hon ger t.ex. en bakgrund till händelsen där hon försöker motverka bilden av henne som 

6 Termen ”objektivering” får här lyfta fram handlingskaraktären hos perspektivet.
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antingen slarvig eller nonchalant. Veronica ger också en beskrivning av sättet att få tag på
det skriftliga underlaget och att det var meningen att hon skulle ha det med sig till utveck-
lingssamtalet: så att jag fick dom här av Viveka å jag tog ju hand om kuvertet så fint å 
skicka i väg sen (i tur 1).

Veronica berättar alltså att hon har fått underlagen av kollegan Viveka men sedan skickat 
i väg dem av misstag. Veronica är också mån om att ge ett intryck av att hon inlednings-
vis tog väl hand om omdömena och hanterade informationen på ett betryggande sätt. Or-
saken till misstaget framställs också i för läraren Veronica positiv dager nämligen att det 
skedde när hon skulle skicka informationen vidare till eleven för att försäkra sig om att 
eleven Emil och föräldern Fanny skulle kunna vara välförberedda inför samtalet. Syftet 
med handlingen som ledde till misstaget var alltså lovvärt. Veronica ger också en illustra-
tiv beskrivning av sin förtvivlan när hon upptäckte att hon skickat i väg den enda kopian
av underlaget så tänkte jag nej men nej men jag ju har inte den här informationen (i tur 
1).

Här arbetar Veronica mycket aktivt med att försöka återskapa den del av förtroendet som 
hon riskerar att förlora genom misstaget (som kan uppfattas som försumlighet). När det 
initiala förtroendeskapande arbetet utförts återstår ändå dilemmat med att hantera resten 
av situationen på ett förtroendeingivande sätt. Ett sätt att åstadkomma detta är att försöka 
återskapa den förlorade informationen genom situationens resurser. Till dessa resurser 
hör bl.a. eleven Emil och föräldern Fanny.

Nästa steg i Veronicas strategi är därför att be Emil själv berätta det han vet om dessa 
omdömen så att jag tänkte att Emil kunde få berätta (i tur 1). Denna till synes enkla 
språkliga strategi är i själva verket ett mångfaldigande av Veronicas resurser för att han-
tera situationen. Förutom att återskapa en del av den förlorade informationen kan uppma-
ningen också ses som ett positivt initiativ då det ger möjlighet för Emil att få komma till 
tals. Den andra vinsten är att Veronica slipper försöka redogöra för något som hon inte 
känner till.

Men till dilemmans kännetecken hör som vi redan nämnt egenskapen att vara oförutsäg-
bara och svårlösta. Nu säger nämligen Emil att inte heller han är säker på vad som står i 
de andra lärarnas omdömen jag bara läst genom de snabbt (i tur 2). Här uppstår då plöts-
ligt nya problem för Veronica. Ett av dessa är att ansvaret för redogörelsen vältras över 
på eleven, vilket kanske inte skulle behöva uppfattas som betungande förutsatt att eleven 
besitter den efterfrågade informationen. Nu visar det sig emellertid att inte heller eleven 
anser sig kunna ge tillfredställande svar på lärarens fråga om vad de andra lärarna har 
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skrivit. Med tanke på att Emils uppgift, att berätta om omdömena, också framstår som en 
hjälp för Veronica faller fortfarande en stor del av ansvaret för att reda ut situationen till-
baka på henne nu när också Emil verkar osäker på innehållet i de saknade dokumenten. I 
det här läget kan Veronica knappast heller kritisera Emil för att inte ha läst underlaget 
mer noggrant. Det alternativ som då ligger nära till hands är att göra samma försök med 
föräldern Fanny och hoppas på att hon har läst underlaget mer noggrant än sin son. Vero-
nica bollar också frågan över till Fanny då kanske mamma kan berätta (i tur 3).

Nu visar det sig emellertid att inte heller Fanny är villig att påta sig denna uppgift utan 
bollar tillbaka till eleven: äh lite tycker jag väl kan väl Emil om de där (i tur 4). Föräldern 
Fanny vet ju i och för sig redan här att sonen Emil inte är villig att ta på sig uppgiften 
men Fanny hamnar i ett trängt läge eftersom hon inte har någon ytterligare person att 
vända sig till. Kanske gör Fanny detta med hänsyn till att prestigeförlusten antagligen 
skulle bli större för läraren Veronica än för sonen Emil eftersom Veronica i så fall åter-
igen skulle behöva skylta med sitt misstag. Om situationens allmänt delikata karaktär 
skvallrar också de många garderande uttrycken i Fannys formulering lite äh lite tycker 
jag väl kan väl (i tur 4).

Dilemmat med det saknade underlaget väntar dock fortfarande på sin lösning. Men man 
kan ändå säga att Veronica åstadkommit flera viktiga resultat. Hon har skaffat sig en kun-
skap om förutsättningarna för fortsättningen av samtalet där hon nu till och med kan räk-
na med viss solidaritet från de övriga deltagarna i form av gemensamt upplevda skuld-
känslor. Veronica har också kvar sin lärarauktoritet (den som vet mest) och behöver inte 
räkna med att bli utmanad av de andra deltagarna. Hon har därmed givetvis inte löst di-
lemmat, som i någon form kommer att följa hela resten av samtalet, utan snarare hanterat 
några av dess mest negativa konsekvenser.

Vi ser i det här exemplet att lärarens dilemman inte består av entydiga fakta, principer el-
ler lösningar om vad som är rätt och fel eller av möjligheter till helt tillfredsställande val 
(se också Lave 1988). Skulle man nu ändå tycka sig se en lösning som verkar stabil bru-
kar det genast uppenbara sig flera konkurrerande lösningar som återigen gör situationen 
förbryllande. Dilemman som uppstår har ofta ingen entydig och stabil lösning utan riske-
rar att behöva lösas om och om igen så som i vårt exempel med de saknade omdömena. 

Dilemman kan givetvis också, som jag redan nämnt, ges en strukturell tolkning. I ett så-
dant scenario ser det ut som om läraren i sin vardag saknar några av de möjligheter som 
aktörer på andra nivåer i skolsystemet har. En möjlighet som läraren saknar är att kunna 
separera mål och utförande. Den styrande nivån kan ju alltid lämna syntetiseringen av det 

44



45

globala och lokala till läraren. I en syntetisering av medierad styrning och lokalt utföran-
de kan läraren därför knappast räkna med eleganta lösningar av paradoxala motsättningar 
utan snarare en komplicerad och ibland utdragen praktisk hantering av olika dilemman. 

2.6 Tiden som ett potentiellt horn 

Lärarna talar ofta om tidsbristen som ett av de återkommande problemen (Se bl.a. Hof-
vendahl 2006 och Norberg 2007). Det kan därför vara motiverat att se lite närmare på ti-
den som ett horn i ett dilemma. 

Tiden som ett fenomen är ett forskningsområde som omfattar olika perspektiv och veten-
skapliga discipliner (Harvey 1996). Vi kan inledningsvis begränsa oss till en utgångs-
punkt som ges av filosofen och matematikern Whitehead (1929:158) som talar om möj-
ligheten till ett mer dynamiskt synsätt på tiden. Han säger bl.a. att: ”Spatial extensions are 
expressed by relations between objects, temporal extensions between events.” Detta kan 
t.ex. tolkas som att rummet som ett fenomen är en relation mellan objekten i det rum som 
objekten konstituerar och att det i fråga om tiden då gäller samma princip. Det är alltså 
objekt och händelser som konstituerar rumtiden och i betraktelsen/upplevelsen konstrue-
ras tiden så att säga i ”realtid”. Rumtiden framstår i den här tolkningen som upplevandet 
av relationer mellan objekt, handlingar och händelser. Whiteheads utgångspunkt är i 
samklang med det sociokulturella perspektivet i meningen att kategorierna tid och rum 
inte behöver förutsättas som a-priori måttstockar för erfarenheter (så som Kant menade). 
(Om Kant se Nuzzo 2005). 

Tiden förekommer både som en objektivt given ram för händelser och subjektivt upplevd 
produkt av händelser i vår vardag. Vi kan ju t.ex. genom att råka kasta en blick på klock-
an få en upplevelse av att vi har ont om tid trots att vi sekunden innan inte känt någon
brådska. Med andra ord är tid och rum inte oberoende av det som händer aktören. Som vi 
redan nämnt framstår tiden och rummet i det här perspektivet som händelseinterna feno-
men till skillnad från det motsatta fallet när dessa ses som externa och givna. Att tala om 
tidens och rummets utsträckning på ett självklart sätt blir därmed problematiskt. 

Bachtin (1991) har analyserat tidens och rummets ömsesidiga relation med begreppet 
”chronotope” som har ett samband med det matematiskt formulerade relativitetsproble-
met hos Einstein (se Bachtin 1991:14). Harvey (1996:269) citerar i sin tur Bachtin när 
han talar om relationen mellan tid och rum och säger att: ”relationen är lika viktig i litte-
raturen som den är i livet”. Det som därmed ytterligare kan förena Whiteheads (1929) lo-
giska och Bachtins (1991) dialogiska perspektiv är just åskådningsformernas ömsesidiga 
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beroende av varandra. Ingen av dessa två former, tiden och rummet, kan stipuleras isole-
rade från varandra. Sett i det kulturella perspektivet har detta synsätt en lång historia även 
om dess konsekvenser av och till ser ut att glömmas bort. Det som går på rutin, utan att 
uppmärksammas eller ifrågasättas, framstår dock sällan som något problematiskt. Mot-
sättningar uppfattas i sin tur oftast först när det uppstår ett motstånd eller ett brott i rutiner 
menar bl.a. Lundin (2004). 

Tiden har som det redan framkommit stor vikt för lärarens arbete. Talande för tidens be-
tydelse är bl.a. att när man frågar en lärare om arbetssituationen nämns den kroniska bris-
ten på tid ofta först (se t.ex. Sundberg 2005, Hofvendahl 2006). Frågan är då hur den upp-
levda tidsbristen ska relateras till tidsperspektiven. I en mening kan man ju hävda att det 
omöjligen kan uppstå brist på tid om den definieras som en relation mellan händelser.

Whitehead (1929) påpekar att det finns en inbyggd dubbelhet i vårt tidsbegrepp. Han me-
nar att vi för enkelhetens skull brukar utgå från det icke-relativa perspektivet där rummet 
och tiden är statiska, objektiva och mätbara enheter i vår vardag. Harvey (1996) nämner i 
sammanhanget Cartesius och Newton som några av upphovsmännen till dessa objektiva 
räknebara tidsbegrepp inom den moderna vetenskapen. Här skulle man kunna tala om det 
fortfarande ofta bortglömda (eller gömda) relativa perspektivet hos tiden, en omständig-
het som kan ses som ett uttryck för den tidiga upplysningens optimistiska förhoppning 
om att kunna komma fram till hur världen kan mätas och ges en objektiv beskrivning (se 
Toulmin 1992).

Whiteheads beskrivning av tiden som en kategori med dubbla ansikten visar också att tid 
och rum uppfattas både som universella och som relativa i vardagen (tiden är linjär och 
kronometriskt mätbar men kan också uppfattas gå fort eller sakta).7

Det finns givetvis perspektiv där a-priori kvantifiering i form av linjär kronologisk tid har 
funktionella fördelar. Ett typiskt instrument för att synkronisera handlande i den kronolo-
giska tiden är givetvis klockan. De fenomen, företeelser och händelser som dyker upp i 
rumtiden blir i det här perspektivet möjliga att bestämma genom absoluta måttstockar 
som kan ges före objekt och händelser. Även framtidens fenomen och händelser kan be-

Redan tidsbegreppet i 
sig är således motsägelsefullt vilket naturligtvis inte underlättar applicering av tiden t.ex. 
som ett regleringsmedium mellan institutionella nivåer. 

7 Egentligen skulle vi behöva skilja mellan relativ och relationell tid som syftar på historiskt och epistemo-
logiskt olika tidsbegrepp men då båda dessa står i opposition till den linjära tiden gör vi ingen sådan di-
stinktion just här. 
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skrivas med objektiva och i förväg bestämda procedurer. Måttstockar för detta är bl.a. så-
dana konstanter som mäter storlek, tid, riktning, hastighet, kostnad etc. Världen framstår 
då som öppen för en objektiv beskrivning och även möjlig att bestämma med hjälp av 
dessa a-prioriska kriterier.   

Centraliserad styrning och planering förutsätter en viss uniformitet för att precision i för-
utsägbarhet och instrumentell kontroll ska vara möjligt. Detta harmonierar med den abso-
luta tidens perspektiv. I och med att måttstockar förutsätts existera före objekten måste 
företeelser och objekt som ligger i framtiden förutsättas ha de egenskaper som går att 
mäta med de givna måtten. Därmed framstår även framtiden som möjlig att reglera. Den 
relationella rumtiden kan som vi redan konstaterat beskrivas både som logiska relationer 
(Whitehead 1929) och kulturella fenomen (Harvey 1996)8

I det sociokulturella perspektivet ses begreppskategorierna som historiskt framväxta ge-
nom samhälleliga förhållanden också ifråga om sådana grundläggande begrepp som tid 
och rum. Därmed blir de även till som sociala resurser som kan användas i olika syften. 
Tiden kan bl.a. beskrivas, förhandlas, förändras, och manipuleras på olika sätt. Tidskate-
gorier är i den här meningen samhälleliga företeelser och kan t.ex. inte helt reduceras till 

. Tiden framstår då som en 
produkt av förloppen istället för att fungera som deras förutsättning. Vad som t.ex. är en 
lång tid kan då inte bestämmas utanför sitt sammanhang utan tiden och rummet framstår 
som funktioner av tingens och åskådningens dynamiska interna relationer, i stället för a-
priori koordinater för deras nödvändiga positioner. 

På den här punkten är Whiteheads tänkande förenligt med den sociokulturella kritiken av 
den allmänt rådande linjära tidsuppfattningen. I ett sociokulturellt perspektiv behöver 
som sagt inte det ena helt utesluta det andra och Harvey (1996:211) säger bl.a. att: ”To
say that time and space are social constructs does not deny their ultimate embeddedness 
in the materiality of the world.” 

Tiden som en konstruerad kategori blir också öppen för sociala avsikter. Bachtins (1991) 
redogörelse av den historiska framväxten av tekniker som använder olika tidsperspektiv 
(kronotoper) som kulturella resurser är ett exempel på detta. Harvey (1996:212) poängte-
rar betydelsen av rumtiden som ett fenomen som vuxit både ur och in i sociala praktiker 
och säger att: ”Representation of space and time arise out of the world of practices but 
then became a form of regulation of those practices.” 

8 Harvey(1996) talar bl.a. om en medeltida tidsuppfattning där måttstocken var människan, ett tema som 
senare togs upp av Leibniz och i en mer utvecklad form även av Whitehead (i opposition till Cartesius och 
Newtons mekanik).
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privata upplevelser utan har giltighet som kollektiva kulturella fenomen. De kan inte hel-
ler reserveras för endast ett syfte så som har skett hos de kronologiskt objektiverade yttre 
formerna. De två i grunden olika synsätten, tiden som a-priori förutsättning och tiden som 
dynamiskt resultat, existerar sida vid sida som begrepp i vardagen och som samhälleliga 
styrsystem.  

För aktören utgör båda perspektiven också realiteter enligt Whitehead (1929). Perspekti-
ven har också olika funktionella bindningar till olika samhälleliga områden. Den kanske 
viktigaste insikten i det här sammanhanget är just att tiden är en perspektiverande mått-
stock. De olika tidsbegreppen konstituerar helt enkelt världen på olika sätt. Ett område 
som traditionellt förutsätter a-priori perspektiv är den administrativa styrningen av sam-
hällets institutioner. 

Med tanke på det som sagts tidigare framstår a-priori mätning både som en möjlighet 
men också som ett problem. Problemen uppstår bl.a. när måttstockens egna egenskaper 
inte medvetandegörs. Här kan mediernas a-prioriska kriterier anpassa det som mäts till 
måttstocken i stället för att anpassa måttstocken till det som mäts. Detta gäller då princi-
piellt också skolans systematiska måttstockar, som t.ex. tid, betyg och pengar, alltså att 
producera mätbara kriterier snabbt och billigt. 

I exempel 4 handlar problemet om att justera den givna linjära tiden och den tid som lä-
rarna kan relatera till och uppleva i sin vardag. Här håller lärarna på med att fylla i en 
blankett där arbetstid och raster ska rapporteras och skrivas in i en mall som förutsätter 
att verkligheten ser ut som mallen anger. Sekvensen får illustrera hur det linjära tidsper-
spektivets deformering i lärarnas vardag blir till ett dilemma. Lärarna ska nämligen redo-
visa tiden enligt en mall som inte visar sig stämma med verkligheten för någon av lärar-
na. Nu måste de utan att varken ge avkall på administrativa krav eller den upplevda verk-
ligheten försöka få det hela att gå ihop. 

Exempel 4. Arbetslagsmöte i Centrumskolan 

1 Carla: man kan inte skriva så att de stämmer för jag menar 
2 Camilla: nej men Rut sa så här kan ni skriva för vi har ju en halvtimma de behöver vi 
                ju inte skriva på måndag så har jag femtio då för jag äter ju egentligen bara två  
                dagar eller nu jag äter ibland tre dagar när Hasse är borta å sen får man 
3 Christina: men ändå då har ju inte jag på onsdagar har jag ju inte nåt  
4 Camilla: å sen ska de bli de å sen ska de bli trettio fem timmar
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Exempel 4 visar att även om dilemman alltid har personliga konsekvenser och upplevs i 
första person motsäger inte detta att dilemman samtidigt också kan vara kollektiva och 
hanteras gemensamt. Att denna situation uppfyller de flesta kriterier för dilemman är tyd-
ligt. I det uppstår en överraskande motsättning mellan premisser vars gemensamma kon-
sekvenser blir absurda samtidigt som situationen ändå måste hanteras, blanketten behöver 
fyllas i. Carlas kommentar man kan inte skriva så att de stämmer (i tur 1) är en träffande 
summering av också de övriga kommentarerna t.ex. eller nu jag äter ibland tre dagar när 
Hasse är borta (i tur 2). Nu när kollegan Hasse har tagit ut tre veckors semester stämmer 
inte det beräknade antalet pedagogiska luncher men ändå då har ju inte jag på onsdagar
(i tur 3) (jag hinner inte ta ut min rast på onsdagar), å sen ska de bli trettio fem timmar (i 
tur 4) (redovisningen ska ändå resultera i summan timmar som räknats fram i förväg). 

Här förutsätts lärarna göra det omöjliga, nämligen att både bekräfta att den föreskrivna 
planen stämmer och att skriva den faktiska tidsåtgången när dessa två premisser motsäger 
varandra.

Två viktiga horn i det här dilemmat är just att lärarna måste handskas med två tidsdimen-
sioner samtidigt, nämligen den föreskrivna linjära tiden och den situerade egna upplevel-
sen av tiden. Dessa horn laddas också med etiskt innehåll nämligen att det förutsätts att 
man både redovisar sanningsenligt och enligt föreskrifterna. Ett försök till att hantera 
denna motsättning är att överlämpa ansvaret på någon annan. Denna strategi prövas här 
av Camilla när hon säger ”nej men Rut sa så här kan ni skriva” (i tur 2)

Av exempel 4 framgår också att dilemmans horn alltid uppstår i flera uppsättningar. Här 
har vi t.ex. tidens horn som i sin tur är kopplade till de etiska hornen som i sin tur är 
kopplade till ansvarets horn. Det sistnämnda handlar om att lärarna har ett eget ansvar 
samtidigt som rektorn Rut, som Camilla hänvisar till, har det övergripande ansvaret. Här 
uppstår t.ex. en motsättning mellan Camillas rekommendation och avlasta en del av det 
personliga ansvaret, vilket innebär att systemet hålls intakt men att problemet kvarstår, el-
ler att strunta i rekommendationen för att redovisningssystemet som döljer verkliga för-
hållanden, vilket kan leda till andra konflikter. Här står olika intressen, handlingsstrategi-
er och deras konsekvenser mot varandra som olika typer av förståelse av situationen. Hit 
hör givetvis den kollektiva förståelsen som mejslas fram när problemet diskuteras. Man 
kan då bl.a. fråga sig vilken typ av förståelse lärarnas handlande tyder på.

Det är för det första lätt att se att de olika personerna har en individuell förståelse av pro-
blemet. Camilla ser ut att vara mer kompromissvillig och söker efter pragmatiska lös-
ningar för vi har ju en halvtimma de behöver vi ju inte skriva på måndag (i tur 2) medan 
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Carla och Christina vill hålla fast vid det principiella problemet man kan inte skriva så att 
de stämmer (i tur 1) och på onsdagar har jag ju inte nåt (i tur 3). Samtidigt kan man för 
det andra också se att det finns en kollektiv hållning som går ut på att problemet bör han-
teras och lösas inom ramen för förutsättningarna och att redovisningen ändå ska göras. 
Det ser dock ut som att rektor Ruts förslag så här kan ni skriva (i tur 2) här förmedlat av 
Camilla, ändå accepteras när man väl kommit överens om att redovisningen egentligen 
inte stämmer med verkligheten. Här gäller överenskommelsen därmed främst den gemen-
samma synen på förutsättningarna men inte i samma mån eventuella konsekvenser som 
man skulle kunna dra av detta.

Den här typen av kollektiv förståelse där man anser att arbetsgivarens förslag är det mest 
rimliga även om den inte stämmer och i vissa avseenden också går emot arbetstagarens 
mer långsiktiga intressen har ibland kallats för falskt medvetande. Vad jag vet använder 
dock Marx inte termen falskt medvetande utan bl.a. illusion. (Jfr Marx & Engels 1977 s. 
133). Dikotomin här blir alltså den mellan sant och falskt. Problemet med detta perspek-
tiv är att det inte är helt enkelt att fastställa vad som är det sanna medvetandet. Här finns 
det också ett problem med att individers egna upplevelser underkänns som giltiga och 
adekvata. 

Det här gör att det är problematiskt att anlägga detta synsätt på dilemman som har en sub-
jektiv dimension som handlar om aktörens egna upplevelser och avsikter. Samtidigt be-
höver man inte heller helt kategoriskt avfärda möjligheten till manipulativa effekter hos 
dilemman (vilket vi har konstaterat redan tidigare). I Camillas återgivning ställer rektorn 
Rut sina lärare inför ett problem (som de inte kan hantera) för att sedan framstå som både 
välvillig (genom ta på sig ansvaret) och hjälpsam. Detta lämnar få reella handlingsalter-
nativ till lärarna. Man skulle därför kunna säga att lärarnas möjligheter till rationellt 
handlande är starkt begränsade. Det är situationens förutsättningar som gör att handlandet 
framstår motsägelsefullt. Rationaliteten är alltså situerat.

Detta konstaterande betyder också att man inte på något enkelt sätt kan klassa medvetan-
det som antigen sant eller falskt utan snarare att det alltid innehåller aspekter där lärarnas 
intressen och avsikter kommer till uttryck. I det exemplet ovan ser det ut att det är de 
kortsiktiga lösningarna som upptar lärarnas uppmärksamhet och det är ur dessa korta per-
spektiv som lösningar till problemet söks. Utifrån ett annat perspektiv kan det här framstå 
som undertryckande av de konsekvenser som tillfälliga lösningar av principiella problem 
för med sig. Man kan ju nämligen argumentera för tesen att i samma mån som man en-
dast åtgärdar akuta problem upprätthåller man dysfunktioner i ett system (vi ska åter-
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komma till dessa resonemang strax). Men lärarna lyckas ändå hantera det akuta dilemmat 
och som vi redan sett finns det sällan några ideala lösningar på dilemman.

Dilemmat visar i det här fallet också tydligt att den logiska motsättningen i dilemmat 
uppstår i kontexter där också flera andra motsägelsefulla omständigheter sammanfaller. 
Det här kan också uttryckas genom att säga att dilemman är situationsberoende och att en 
situation alltid är ett möte mellan flera omständigheter.

Absoluta och relativa måttstockar används ofta samtidigt och utan att deras mer långtgå-
ende implikationer uppmärksammas, vilket i en mening också är nödvändigt för att var-
dagens rutiner ska fungera. De olika perspektiven är med andra ord djupt inbäddade i 
varandra i vårt senmoderna samhälle trots sina inneboende motsättningar. Ett oreflekterat 
förhållningssätt till grundläggande kulturella kategorier är alltså en viktig förutsättning 
för att våra förväntningar ska bli bekräftade. Möjligheter att kunna undertrycka motsätt-
ningar är också konstitutiva för det nödvändiga förtroendet för våra samhälleliga institu-
tioner. Vissheten om att samhällets institutioner fungerar som förväntat åstadkoms ju t.ex. 
inte genom möjligheter till att göra kontroller i förväg utan bygger snarare på att postuma 
generaliseringar förutsätts att gälla även i framtiden. Det sistnämnda kan i viss mån också 
förklara varför kritik av grundläggande samhälleliga institutioner upplevs som mycket 
hotande. Det vi då kritiserar är ju inte endast institutionen i fråga utan också grundvalen 
för andra institutioners funktion, nämligen tilliten till att allt fungerar som det ska. Mot-
sättningar mellan behov av kritik och behov av tillit genererar därmed dilemman utan 
ideala lösningar.  

Även tiden som en social kategori är givetvis öppen för denna motsättning. Olösliga mot-
sättningar kan dessutom också inbjuda till att utveckla raffinerade tekniker för manipula-
tion. Ett talande historiskt exempel är fabriksklockan som kunde gå saktare eller snabbare 
beroende på fabrikens och fabrikörens behov (Harvey 1996). Ett ännu mer uppfinnings-
rikt sätt att ändra definitionen av tid (utan att ifrågasätta tidens objektivitet) är att reglera 
tidens relation till de fenomen som den används till att kontrollera. Harvey (1996:225) 
ger ett exempel på detta och säger att: “When the state sought to regulate child labor capi-
talist anthropology decided that age of childhood ended at 10 or least at 11”. Här ser man 
tydligt att rationaliteten i våra handlingar är avhängigt av relationer mellan flera olika ty-
per av syften och regleringar som sammanfaller i en bestämd situation. Manipuleringen 
av fabrikens klocka är t.ex. rationellt i ett instrumentellt perspektiv där ekonomisk effek-
tivitet går före etiska avväganden. 
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Harvey (1996) menar också att konstitutionen av tiden som en kategori inte kan skiljas 
från samhällets värdeskapande diskurser, maktrelationer, institutioner och materiella 
praktiker. Ett exempel på detta är de olika tidsrelationer som utmärker produktion och 
konsumtion av varor. Den som t.ex. köper en hamburgare på en lunchrast har ingen möj-
lighet att överblicka den myriad av tidsliga och rumsliga relationer som omger produk-
tionen, distributionen och konsumtionen av hamburgaren. Dessa sammanflätade relatio-
ner i rumtiden utmärker emellertid all konsumtion och produktion av varor och tjänster i 
det moderna samhället (Harvey 1996) och där t.ex. möjligheten till manipulering av tiden 
är avgörande för produktionen. Det här sistnämnda gäller givetvis också skolan där det, 
som vi redan sett, uppstår motsättningar och spänningar. 

2.7  Två perspektiv i ett dilemma   

Vi har redan varit inne på att olika perspektiv samexisterar som förutsättningar i lärarens 
vardag. Den här samexistensen innebär utmaningar som behöver hanteras i olika sam-
manhang. Denna hantering kan t.ex. innebära att två utgångspunkter som framstår som 
varandras direkta motsatser måste av läraren fås att samverka på ett sätt som tillgodoser 
båda dessa motsatta intressen. 

Ett exempel på detta scenario ges av (Foley 1990:192) som tar upp s.k. ”games” där både 
lärare och elever använder bl.a. humorn och ironin för att humanisera det hårt reglerade 
och ofta enformiga arbetet. Både elever och lärare kan initiera dessa upptåg som ofta 
häcklar den officiella ordningen i skolan eller något annat formellt förhållande. Beroende 
på om games initieras av elever eller lärare kan ironin också riktas mot sådana företeelser 
som man vill distansera sig från. Vi ska se på ett exempel på hur ett sådant perspektiv-
skifte kan initieras från ett elevperspektiv och hur initiativet hanteras av läraren. 

Scenariot för detta är en diskussion mellan läraren Veronica, föräldern Fanny och eleven 
Emil i ett utvecklingssamtal i årskurs nio. Veronica har tidigare poängterat att det är ele-
vernas förseningar som är orsaken till att lärarna måste avbryta sina lektioner för att ringa 
hem till försenade elever. Eleven Emil vänder dock på perspektivet och menar att varken 
förseningarna eller telefonsamtalen beror på eleverna. 

Exempel 5. Utvecklingssamtal i Villaskolan

1 Veronica: så när de blev ett samtal ett akut samtal då måste man ju ta de oavsett om man har lek-
                tion eller inte

2 Fanny: ja ja inte i gruppen alltså ett annat samtal 
3 Veronica: nej eller eller överhuvudtaget i gruppen är de ofta
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4 Fanny: eller är de också ja
5 Emil: alltså om de ringer i telefon då brukar de de brukar ofta vara Viveka hon kommer alltid  

         för sent va
6 Veronica: men nu hon har ju mer samtal så mycke samtal hon har ju haft dom här eleverna också 
                     har varit extra jobbiga kanske hade tagit otroligt mycke tid
7 Fanny: för de kan jag tycka nu är de är väl förhoppningsvis inte så men om man tänker som föräl-
                der  

Emils beskrivning av situationen är oannonserad och vänder helt och hållet på Veronicas 
resonemang om orsakerna till avbrotten: alltså om de ringer i telefon då brukar de de
brukar ofta vara Viveka hon kommer alltid för sent (i tur 5). Enligt Emil är det i det istäl-
let läraren Viveka som hela tiden får telefonsamtal mitt i lektioner som hon då avbryter 
för att svara. Här ser Emil inledningsvis ut att hålla med läraren Veronica, alltså om de
ringer i telefon då brukar de ofta, men vänder sedan helt på resonemanget, vara Viveka (i 
tur 5). Nu uppstår det ett perspektivskifte som undergräver Veronicas tidigare påstående 
om de många telefonsamtalen. Det uppkommer också en överraskande effekt när det som 
först påbörjas som ett medhåll (eller låter som det) sedan utan förvarning förvandlas till 
sin motsats när de många samtalen hem förbytts till privata samtal. Framställningen 
framstår som raffinerad också på ett annat sätt när eleven gör ett tillägg hon kommer all-
tid för sent va (i tur 5). Nu förbytts även den orsak som läraren angett till allt extra jobb, 
elevernas sena ankomster, till lärarens sena ankomster. Efter Emils sätt att helt underkän-
na Veronicas konstruktion av problemet står hon helt plötsligt inför ett dilemma. 

I den här situationen har Veronica åtminstone fyra alternativ, nämligen att erkänna att 
hennes tidigare slutsats inte håller, att försöka skämta bort det hela, att låta anmärkningen 
passera utan kommentar eller att försöka möta den på något sätt. Det tre förstnämnda al-
ternativen är problematiska dels på grund av att Emils kommentar är ett direkt angrepp på 
en av Veronicas kollegor, som dessutom inte har möjlighet att försvara sig, och dels på 
grund av att kommentaren också undergräver förtroendet för Veronica själv på olika sätt. 
Hon har då nämligen inte endast fel i sin slutsats om orsakerna till avbrotten under lek-
tionerna. Som kollega till den utpekade Viveka drabbas också Veronica av misstanken 
om att tillhöra lärarkategorin som kommer för sent och ringer privata samtal under lek-
tionerna. Denna misstanke blir hängande i luften som någonting som knappast kan sägas 
rent ut men som ändå kan antydas. I det här scenariot har Veronica i praktiken endast ett 
alternativ kvar nämligen att bemöta påståendet. Även den här strategin är dock mycket 
delikat vilket framgår av hennes bemötande: men nu hon har ju mer samtal så mycke
samtal hon har ju haft dom här eleverna också har varit extra jobbiga kanske hade tagit 
otroligt mycke tid (i tur 6).
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Av svaret kan man se att Veronica på alla sätt försöker undvika en direkt konfrontation. 
Det svar som hon behöver ge har också stor betydelse för föräldern Fannys förtroende för 
skolan, kollegan Viveka och även henne själv. Veronica demonstrerar ett behov av att 
både bejaka och förneka Emils påstående samtidigt. Strategin hon väljer är nämligen att 
inte förneka uppgiftens sanningshalt utan att i stället förneka dess implikationer, nämli-
gen att läraren Viveka (och hennes kollegor) är oansvariga, opålitliga och oärliga. Även 
detta förnekande av det implicerade sker med stor varsamhet och med syfte att utverka 
förståelse för kollegan och hennes situation. Här måste läraren alltså hantera tre känsliga 
relationer samtidigt, en till kollegan, en till eleven och en till föräldern. Läraren ser ut att 
lyckas med strategin ifråga om eleven (som inte invänder mot beskrivningen) men inte 
ifråga om föräldern som tydligt visar att hon är allt annat än övertygad: för de kan jag 
tycka nu är de är väl förhoppningsvis inte så men om man tänker som förälder (i tur 7).

Vi kan se att också föräldern Fanny väljer strategin att antyda istället för att tala klar-
språk, vilket tyder på att även hon upplever situationen som delikat. Detta är förståeligt 
då Fanny knappast vill äventyra samarbetet med Veronica samtidigt som hon ändå vill 
markera sitt missnöje. Också Fanny gör flera saker samtidigt i sitt yttrande. Först marke-
rar hon tydligt att hon har en bestämd personlig uppfattning i frågan, för de kan jag tycka 
(i tur 7), för att sedan framställa denna uppfattning i form av en delvis oavslutad och out-
talad men samtidigt tydlig misstanke, nu är de är väl förhoppningsvis inte så (i tur 7), om 
att det kan förhålla sig så som eleven säger. Ordet förhoppningsvis visar att hon inte kan 
lita på Veronicas uppgift utan endast kan hoppas på att det hon säger är sant. Detta är en 
mycket tydlig signal på missnöje. Fanny lägger också extra tyngd bakom sin kommentar 
genom att hänvisa till sin position som en ansvarskännande förälder men om man tänker 
som förälder (i tur 7). Här visar Fanny också tydligt att hon har lämnat positionen som lä-
rarkollega (Fanny är nämligen lärare till yrket) och talar nu som förälder vilket ytterligare 
understyrker hennes avståndstagande. 

Veronica hade med andra ord mycket goda skäl till att försöka vara försiktig och diplo-
matisk i sitt svar. De andra alternativen hade troligen lett till ännu mer svårhanterliga 
konsekvenser, bl.a. tvingat Fanny till att vara ännu tydligare, vilket i så fall hade utgjort 
ett ännu allvarligare hot mot samförståndet.

Spelöppningen som Emil gjorde var alltså effektiv (förmodligen kände eleven väl till dess 
förutsättningar) även om den av förståeliga skäl inte ledde till att Veronica hakade på den 
ironiska kritiken mot sin kollega. Trots att kritiken visserligen (ur elevperspektivet) rikta-
de sig mot en överordnad nivå (mot lärarna) kunde den inte godtas av Veronica som själv 
ingick i denna överordnade nivå. Situationen hade kanske varit en annan om det hade 
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gällt en nivå som var överordnad också ifråga om läraren.

Eftersom dilemmat inte är löst utan latent finns kvar i samtalet återkommer läraren till 
ämnet flera gånger för justera sin version där hon också mer öppet erkänner problemen 
med förseningarna. 

Exempel 6. Utvecklingssamtal i Villaskolan

1 Fanny: är de så många som inte kommer
2 Veronica: många som försover sig å
3 Emil: de var typ halva klassen som kom för sent två gånger redan 
4 Veronica: a dom försover sig eller a de är lite mentaliteten alltså de är de är a jag vet inte  
                   vad man ska göra riktigt jag har ingen bra lösning 

Även här innebär Emils precisering av problemet nya svårigheter för läraren Veronica 
och hon tvingas till ett erkännande: jag vet inte vad man ska göra riktigt jag har ingen 
bra lösning (i tur 4).

I en senare förklaring av problemets orsaker blir det också tydligt att Emil, sett ur Vero-
nicas perspektiv, riktade sin kritik mot fel nivå när han kritiserade Veronicas kollega Vi-
veka. I exemplet nedan kan vi nämligen se att Veronica inte tvekar att rikta kritik mot vad 
som är en överordnad nivå sett ur lärarperspektivet. 

Exempel 7. Utvecklingssamtal i Villaskolan

1 Veronica: Ulla  
2 Emil: Christina 
3 Veronica: Ellen å Håkan
4 Emil: a dom delar ju på en så är de väl
5 Veronica: a så uppfattar ja nog från sex tjänster till fyra å en halv de är ganska mycke så de  
                    är otroligt de är tajt nu har de faktiskt så de är klart att ni märker av de därför är de viktigt  
                    att a ni har er egna motor drivning motor i er ja de västa är så att de dom inte förstår  

              från kommunen de är att ju mer ju mindre eller ju mer dom drar ner desto mer av såna här  
                    samtal av karaktär av störmoment blir de ju å den ekvationen går liksom inte ihop
6 Emil: vad tänkte jag säga

Här räknar Veronica och Emil först upp namnen på några lärare vilket utgör upptakten 
till att Veronica kommer in på lärarsituationen på skolan. Veronica riktar sedan kritik 
mot sin arbetsgivare kommunen: …de västa är så att de dom inte förstår från kommunen
de är att ju mer ju mindre eller ju mer dom drar ner desto mer av såna här samtal av ka-
raktär av störmoment blir de ju å den ekvationen går liksom inte ihop (i tur 5). Nu finns 
det inte någon representant från kommunen med i samtalet och därför är det svårt att 
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veta om Veronica hade formulerat sig på samma sätt om det hade funnits en arbetsgivar-
representant närvarande. Det är givetvis mindre känsligt att rikta kritik mot någon som 
inte är närvarande samtidigt som man också kan ha stöd av de andra deltagarna. I fråga 
om Emils kommentarer är det t.ex. möjligt att situationen hade utvecklats annorlunda om 
han hade haft stöd av några klasskamrater.

I klassrummet kan dessa inviter ibland utvecklas till gemensamma uppsluppna aktiviteter 
där både lärare och elever deltar och gemensamt häcklar den bestående ordningen. Foley 
(1990) menar att utan den här typen av motstånd mot den officiella regleringen skulle 
arbetet i klassrummet bli alltför enformigt för elever och lärare och därmed dysfunktio-
nellt även i det föreskrivna resultatperspektivet (som dock inte sanktionerar dessa av-
brott). 

Utifrån aktörsperspektivet är ”games” där man ironiserar den egna verksamheten 
psykosocialt nödvändiga. Games kan alltså både ses som ett störningsmoment i den pla-
nerade verksamheten men samtidigt också som en effektivisering av arbetet. Här är det 
alltså frågan om en aktivitet som gynnar verksamheten både på invidplan och i det före-
skrivna resultatperspektivet. Det som dock överraskar är att en störning av en styrning 
som syftar till bättre resultat medverkar till bättre resultat genom undvikandet av styr-
ningen. 

En förklaring som vi redan varit inne på är att systemen och medierna är immuna mot 
motstånd på den lokala nivån. Här kan man bl.a. peka på tidsperspektivet hos systemen 
som kan absorbera avbrott som har ett kortare tidsperspektiv, i det här fallet elevernas 
och lärarnas sporadiska upptåg. Men som ett mer frekvent inslag skulle den här typen av 
karnevaler (se Bachtin 1991) givetvis kunna bli dysfunktionella inom en längre tidshori-
sont, t.ex. under ett helt läsår. 

Motståndet mot arbetets systematiska organisering resulterar alltså paradoxalt nog i sin 
motsats, nämligen större effektivitet. Karnevaler i klassrummet kan därmed inte bara ses 
som motstånd också utan också som en metod att lösa problemet med det monotona 
klassrumsarbetet. Man kan likna systemens förmåga att hantera den här typen av motsätt-
ningar med dubbel bokföring där samma fenomen kan bokföras både som kredit och de-
bet. Ironiska upptåg hamnar då både på debet sidan (som störningar) och på kreditsidan 
(som effektivisering). På samma sätt kan man säga att elevens demolering av lärarens 
förklaring hamnade både på debetsidan (problem för läraren att kunna förklara) och på 
kreditsidan (läraren låter eleven komma till tals). Dominerande syften ser alltså ut att 
kunna realiseras på motsägelsefulla sätt. När läraren själv initierar den här typen av ”av-

56



57

vikelser” från det föreskrivna kan detta ses som ett uttryck för lärarens kompetens i att 
kunna utnyttja motstridiga perspektiv. 

Om läraren bestämmer sig för hantera problemen genom tillfälliga lösningar kommer hon 
att råka ut för paradoxen att ju oftare hon lyckas med provisoriska ingrepp desto svårare 
blir det att motivera mer genomgripande åtgärder. Ju mer övertygande läraren med den 
försenade kollegan kan förklara problemen som tillfälliga omständigheter desto mer för-
svinner systematiken i problemet att hinna med det som behöver göras. Det är knappast 
troligt att eleven i exemplet ovan uppfattar situationen som ett dilemma och ”games” kan 
inte heller ses som försök till att förändra den kronometriska organiseringen av arbetet i 
grunden. I fråga om de tillfälliga karnevalerna i klassrummen som t.ex. Foley (1990) re-
fererar till är det främst frågan om att hantera symptomen på ett smidigt sätt snarare än 
åstadkomma en bestående förändring. Här hamnar fokus lätt på individers uthållighet och 
framför allt på den bristande uthålligheten i stället för t.ex. problem i organisering av ar-
betet. Läraren som själv initierar karnevaler är säkerligen också medveten om detta men 
försöker ändå göra det bästa av situationen.

2.8 Resultatsammanfattning 

Kapitlet har visat att det man kommer åt genom definitioner av dilemman är potentiella 
dilemman. Det beror på dilemmans subjektiva karaktär, alltså på att dilemman konstrue-
ras olika av olika personer. Det betyder dock inte att beskrivningen av potentiella horn till 
dilemma är förgäves. Dessa beskrivningar är viktiga både som orienteringspunkter i iden-
tifieringen av dilemman och som en beskrivning av dilemman som mångdimensionella 
fenomen. Kapitlet har också visat på likheter och skillnader mellan dilemman och de när-
liggande begreppen risk och paradox.

Risker kan i det här sammanhanget sättas i relation till de konsekvenser som man kan 
kalkylera med som ett resultat av att ett visst alternativ väljs. Skillnaden mellan risk och 
dilemma är då att dilemman uppstår som en valsituation där konsekvensanalysen i en 
mening ger samma resultat oavsett vad man väljer medan risk uppstår i relation till ett 
specifikt val. Här kan man säga att riskbedömningen i ett dilemma inte är lika relevant för 
lösningen om konsekvenserna ändå blir de samma oavsett vad man väljer. Riskbedöm-
ningen kan alltså inte tillföra dilemmat något avgörande nytt även om bedömningar av 
risker givetvis kan leda till upptäckter som upplöser dilemmat när ett av alternativen kan 
föredras, alltså när det inte är frågan om ett dilemma. Risk refererar med andra ord till 
konsekvenserna av ett specifikt val medan dilemma beskriver en situation där val av al-
ternativ inte löser problemet. Dilemman uppstår som en oväntad kollision mellan hand-
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lingsalternativen medan riskbedömningen handlar om kalkyler av alternativens framtida 
konsekvenser. I den här meningen uppfattas risker i ett tidigare skede och i relation till 
specifika alternativ. Det är alltså kalkylens funktion som skiljer dilemman och risker. 
Man kan t.ex. kalkylera om vinster och förluster av att sätta någon annan inför ett dilem-
ma, men detta behöver inte utgöra ett dilemma för den som kalkylerar. 

Ett exempel på det sistnämnda är när en artist som fått dåliga recensioner bestämmer sig 
för att angripa recensenten offentligt för att på så sätt försöka hindra recensenten från att 
skriva flera recensioner. Artisten kan givetvis kalkylera med olika riskscenarion och olika 
konsekvenser av sin strategi i förväg. Strategin går ut på att ställa recensenten inför ett di-
lemma där hennes trovärdighet blir ifrågasatt oavsett hur hon skriver i fortsättningen. Om 
hon skriver positivt kan det uppfattas som kompensation för en tidigare orättvis recension 
och om hon skriver negativt kan det ses som en hämnd och om hon skriver mer neutralt 
kan det tolkas som rädsla. Oavsett hur recensenten skriver blir hennes trovärdighet ifrå-
gasatt. Eftersom alla handlingsalternativ ger oönskade konsekvenser ställs hon alltså inför 
ett dilemma. Recensenten kan givetvis också kalkylera med risker och strategier men hon 
kan inte välja bort dilemmat om hon vill fortsätta arbeta som recensent. 

I fråga om paradoxer hamnar ansvars-, handlings- och riskdimensionen mer i bakgrunden 
medan de logiska och kognitiva dimensionerna hamnar i fokus. Här handlar avgränsning-
en mellan paradoxer och dilemman framförallt om att paradoxer har betoning på principi-
ella kognitiva problemen medan dilemman har många andra dimensioner. 

Vi kan då säga att dilemman bl.a. kan relateras till drag som:  

a) motsättningar mellan samhälleliga värdesystem,

b) överrumplande och förbryllande situationer,

c) valsituationer där även passivitet utgör ett val,

d) ambivalenser och spänningar hos identiteter,

e) avsaknad av enkla patenterade lösningar,

f) sociala konsekvenser.
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I de flesta av de exempel som fått illustrera dilemman har de i lärarens vardag materiali-
serade medierna en central roll. Det har visat sig att exemplen har en intressant gemen-
sam nämnare som inte varit utgångspunkten för urvalet. I alla exemplen förekommer en 
tydlig fragmentering av de lokala resurserna. I exempel 2, 3, 5, 6 och 7 förekommer tiden 
som en resurs i samband med fragmenteringen av den grundläggande lokala resursen 
”tillit”. Därmed kan vi lägga till ytterligare en viktig egenskap hos dilemman, nämligen 
fragmentering av situerade resurser. I exempel 4 är det motsättningar hos resurserna ”tid”
(förskriven och upplevd) och ”paragrafer” (regler för ifyllandet av redovisningen) som 
ger en fragmentering av situationen och också av lärarnas medvetande. Denna fragmente-
ring kan också beskrivas som påbud, å sen ska de bli, och deras negationer, har jag ju 
inte nåt och man kan inte skriva så (alltså bristande överensstämmelse med verkligheten). 
Samma typ av motsägelsefullhet och fragmentering finns också i exempel 5 där både si-
tuationen och lärarens förståelse av situationen präglas av fragmenteringen av resurserna 
för den lokala tilliten, vilket framkommer som villrådighet, vet inte vad jag ska göra, och 
upprepade försök att justera beskrivningen av situationen i efterhand.

Detta behöver inte tolkas som att det är just dessa specifika dilemman som är orsaken till 
fragmenteringen utan snarare att fragmenteringen blir manifest i form av dilemman. Des-
sa dilemman kan nämligen också ses som lokala exempel på en allmän tendens hos sy-
stemmedierna att orsaka fragmenteringen av livsvärldens resurser (se Habermas 1988). 
Fragmenteringen är ett fenomen som förutsätter närvaron av olika konkurrerande integra-
tionsprinciper som är verksamma samtidigt. 

Det som blir svårare att få syn på i Habermas och Parsons systemperspektiv är den prak-
tiska användningen av resurserna i situationer där fragmenteringen blir synlig på aktörs-
nivån. Eftersom fragmenteringen drabbar den mycket grundläggande institutionella re-
sursen tillit tvingas aktören (läraren) till att aktivt hantera denna situation. Den praktiska 
hanteringen av det fragmenterade förtroendet blir dock tämligen osynligt i ett systemteo-
retiskt perspektiv. Därför ska vi nu gå över till att undersöka hur läraren med hjälp av 
språket försöker ”defragmentera” eller återskapa den lokala tilliten genom att mobilisera 
resurser som i Habermas mer universalistiska perspektiv lätt kan framstå som permanent 
fragmenterade. 
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3 Derivationer och dilemman

Som framgått kan lärarens situation beskrivas som en position där läraren ofta hamnar i 
kläm mellan globalt stipulerade mål och lokala krav på trovärdig yrkesutövning. Frågan 
blir då hur detta kommer till uttryck i lärarens dagliga praktik, alltså på vilket sätt de glo-
bala och lokala förutsättningarna utgör ett dilemma för läraren som en institutionell aktör. 

För att kunna ge ett svar på denna fråga behöver min undersökning kunna visa att dilem-
man framträder både i en observation av en situation och i en observation av lärarens 
handlingar som svarar mot behoven i situationen. Det handlar alltså om att lärarens behov 
av att hantera ett dilemma får ett observerbart uttryck i lärarens sätt att konstruera en situ-
ation. Här är framförallt lärarens konstruktion av situationen som är viktig. Med kon-
struktion menar jag inte endast vad läraren säger utan också vad lärarens sätt att konstrue-
ra en verklighet visar. Mitt resonemang bygger på ett antagande om att om läraren kon-
struerar en situation som ett dilemma är det något i situationen som motiverar henne att 
göra denna konstruktion. Lärarens konstruktion utgör alltså en konstituerande omständig-
het för den situation som hon befinner sig i. 

3.1  Derivation, Pareto, Parsons och några andra 

Paretos (1966) begrepp derivation erbjuder en ingång till en analys av dilemman, där di-
lemman kan konstrueras både genom situationens yttre ram och aktörens handlande. Det 
som talar för Pareto i det här sammanhanget är framförallt den språkliga kopplingen som 
han gör mellan subjektivitet och sociala system. Men innan jag redogör närmare för de-
taljerna presenterar jag Pareto som sociolog då han kanske är mer känd som ekonom. 

Paretos (1966) samhällsteoretiska tänkande är omfattande och komplext. Hans produk-
tion för övrigt är också omfattande och spänner över flera vetenskapliga discipliner från 
matematik, teknik, ekonomi till psykologi och sociologi. I mitt fall är det de två sist-
nämnda områdena som är intressanta och då framför allt vissa delar av hans (1966) Trea-
tise on General Sociology. Nu finns det också rikligt med sekundärkällor att tillgå. En av 
dessa är Parsons (1947) The structure of social action. Det som gör Parsons analys av Pa-
reto värdefull för mig är att Parsons lyfter fram sambandet mellan struktur- och aktörs-
perspektivet hos Pareto. Parsons (1947) diskussioner om möjligheterna att förena struk-
tur- och aktörsperspektivet är också viktiga för min tolkning av Pareto. Den uppskattning 
av Paretos arbete som Parsons beskrivning i många stycken uttrycker delas dock inte av 
alla. En mer kritiskt hållen presentation av Pareto finns t.ex. i Zeitlin (2001). Vissa av Pa-
retos resonemang framstår som obsoleta i ett nutida perspektiv. Det gäller bl.a. omdömen 
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om kulturer, grupper och individer. Nu kan dock också andra klassiker som figurerar i 
den här avhandlingen utsättas för samma typ av kritik, det gäller t.ex. Weber (Zeitlin 
2001). En läsare som vill ha en mer grundlig introduktion till Pareto finner en sådan hos 
Parsons (1947) som också fungerar som referenspunkt i den här avhandlingen. 

3.2 Balansen hos Pareto och några andra

Det är inte nödvändigt att blicka alltför långt tillbaka i tiden för att upptäcka att det i be-
skrivningar av samhälleliga fenomen under vissa perioder återkommer samma typer av 
analogier. Vår egen tids populära analogi där man relaterar mänskliga förmågor till dato-
rer är ett exempel på detta. Ett annat liknande exempel från tiden före datorernas inträde i 
vår vardag är Paretos (1966:253) ”equilibrium” eller balans. Innan jag gör någon längre 
presentation av Paretos balans eller hans övriga samhällsteori får en enkel analogi visa att 
Pareto varken ser koncensus som Parsons (1947), eller samförstånd som Habermas 
(1988), som grunden för samhälleligheten. 

En enkel bild av Paretos balanstema kan man få genom att tänka på en gungbräda där den 
ena sidan går upp när den andra går ner. En annan analogi kan man finna i gamla stum-
filmer i form av ett handdrivet fordon som går på räls och brukar kallas dressin (eller 
järnvägstralla). Dressinen drivs med hjälp av en hävstång med handtag på var sin sida.  
Om det är två resenärer som ska åka på dressinen står de på var sin sida av stången och 
hjälps då åt att i tur och ordning tycka ner sin sida av stången. För att dressinen ska röra 
sig måste resenärerna alltså hjälpas åt att koordinera sina rörelser. I Paretos bild av sam-
hället kan man säga att det är två olika samhällskrafter som står på var sin sida av häv-
stången som de försöker trycka ner för att få fart på samhället. Samhällskrafterna utgörs 
hos Pareto av två motsatta krafter, nämligen de progressiva och de konservativa.

Här är det dock inte frågan om ett koordinerat samarbete som t.ex. hos stumfilmernas va-
gabonder som med förenade krafter försöker hålla undan för ett annalkande tåg genom att 
så snabbt som möjligt pumpa hävstångens ändar upp och ner. På Paretos dressin är varje 
samhällsgrupp mest intresserad av sin sida av hävstången vilket då resulterar i en tämli-
gen ryckiga framdrivning som får dressinen, alltså samhället, att ibland röra sig framåt 
och ibland bakåt. Pareto (1966) menar att samhällsutvecklingen knappast kan beskrivas 
som en utveckling som går som på räls och framförallt går utvecklingen inte entydigt 
framåt. Parsons (1947) menar emellertid att Pareto inte var entydig på den här punkten 
vilket ger utrymme för en svag rörelse uppåt även i Paretos fall.9

9 Då Parsons system är analogt med en biologisk organism med ”adaption” som den centrala funktionen 
blir det givetvis mer eller mindre nödvändigt för honom att se denna möjlighet till utveckling (i form av 

Pareto startade för öv-
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rigt sin karriär som ingenjör och jämviktsprincipen finns nämnt redan i titeln till hans av-
handling inom metallurgin (Pareto 1966:9). Balansen kom sedan att utgöra en viktig 
princip för honom även inom både ekonomin och sociologin.  

Även Parsons som utgår från Pareto i sin tidiga handlingsteori kan räknas till balansteore-
tikerna. Parsons såg den gemensamt delade värdegrunden som balanserande för olika in-
tressen i de sociala systemen (1947:707). Han säger bl.a. att: ”More generally the value 
element in the form both of ultimate ends and of value attitudes is in a significant degree 
common to the members of society. This fact is one of the essential conditions of the 
equilibrium of social systems”. Pareto (1966) hade som sagt inte denna konformistiska 
syn på samhällelig balans utan menade bl.a att det alltid kommer att finnas vinnare och 
förlorare i samhällets fluktuationer. För Pareto var därför t.ex. Marx klasslösa samhälle 
en logisk omöjlighet (1966).10

Med tanke på att jag lutar mig mot flera av de klassiska sociologiska samhällsteoretikerna 
behövs kanske också några ord sägas om de kritiska teorierna som finns representerade i 
min avhandling bl.a. i form av Habermas. Man kan skilja mellan den kritik av det samtida 
samhället som t.ex. Pareto periodvis ägnade sig åt och de kritiska samhällsteorierna som 

Detta sagt som en kort illustration av Paretos samhällssyn 
som för övrigt också det fluktuerar med tiden och som ibland närmar sig något som skul-
le kunna rubriceras som ”logisk cynism”, vilket kanske åtminstone till en del kan förkla-
ras av hans personliga besvikelser under sin karriär. I den här avhandlingen kommer dock 
inte Paretos jämviktsteori få någon framträdande position men förtjänar ända att nämnas 
eftersom den ligger bakom begreppet derivation som jag lånar från honom. Balansen ser 
jag för övrigt närmast som en idealtyp (se Weber 1962) för att illustrera motstridiga krav
och förväntningar. Parsons (1947:730) beskriver idealtyper som ”not reflections of reali-
ty, but useful fictions”. Balansen som tankefigurer är givetvis inte Paretos uppfinning 
utan har rötter bl.a. redan i antiken (se t.ex. Platon 1993).  

3.3  Om teoritraditioner

anpassning) även hos Paretos sociala system som Parsons inkorporerar i sin egen teori. Som ett talande 
exempel för Parsons tolkningsposition är att han både i fråga om  biologiska och sociala system talar om 
deras förmåga till anpassning till sin omgivning genom systemets minne som i form av gener förmedlar 
tidigare erfarenheter av anpassning till nästa generation. Det sociala systemets gen som bär systemets 

minnen är symbolen, menar Parsons (1977).
10 Pareto (1966) gjorde också tankeexperiment i sina samhällsanalyser (trots att den enda vetenskapen 
värt namnet, enligt honom själv, var den empiriska) genom att t.ex. jämföra två diametralt olika samhäl-
len, nämligen ett vetenskapligt rationellt och ett i den här meningen helt icke-rationellt samhälle för att 
visa att ett rationellt samhälle är en självmotsägelse. 
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representerar en bestämd teoribildning. Till de sistnämnda brukar räknas Frankfurtskolan 
(se t.ex. Adorno, Retzlaff & Burrill 1987). När det gäller de kritiska teorierna har Marx 
(se 1977) kritik av det kapitalistiska systemet tjänat som modell för flera av de tidiga kri-
tiska teorierna. Dessa kritiska teorier har i sin tur också drabbas av kritik från koncensus-
teorier som Parsons och från elitteoretiker som Pareto. I denna ömsesidiga kritik har den 
teoretiska pendeln svängt fram och tillbaka och även passerar lägen där det uppstått syn-
teser och mellan konflikt- och konsensusteoretiska utgångspunkter. Ett exempel på dessa 
sistnämnda är Habermas revision av Parsons systemfunktionalism i syfte att förena sy-
stemperspektivet med den kritiska handlingsteorin (se t.ex. Habermas 1988, Alexander 
1998). Detta sistnämnda projekt är också viktigt för denna avhandling som hämtar kom-
pletterande teoretiska utgångspunkter därifrån.  

Valet av Pareto och Parsons som andra viktiga teoretiska utgångspunkter för min under-
sökning motiveras med att Parsons bidrar till att ge ett systemperspektiv, bl.a. i form av 
medierna, medan Pareto ger ett handlingsperspektiv i form av derivationerna. Ytterligare 
en bidragande faktor är kompatibiliteten mellan dessa två teoretiska synsätt. Enligt Par-
sons (1947) är Paretos teori inte endast kompatibelt med hans egen systemteori utan en av 
dess grundstenar. 

Paretos derivation är för övrigt ett illustrativt exempel på att föregångarna kan innehålla 
viktiga teoretiska verktyg som blivit kvar på det stadiet där de senare teorierna tog över. 
Det behöver inte betyda att ett sådant verktyg inte går att utveckla, utan kanske snarare att 
den inte riktigt passade in i den fasen av teoriutvecklingen som tog över. Parsons nämner 
t.ex. derivationen på flera ställen och redogör för den detaljerat som ett exempel på sys-
tematiken på handlingsnivån i det sociala systemet. Men sedan verkar han lämna deriva-
tionen på den utvecklingsnivå som den befann sig hos Pareto (se Parsons 1947). Förklar-
ingen kan vara att Parsons längre fram i sin teoriutveckling fokuserade mer på systemteo-
rin än på handlingsteorin. Min avsikt är att försöka uppdatera Paretos derivation från ver-
sionen från förra seklets början till att motsvara mina nutida behov. Jag ser det som nöd-
vändigt att anpassa Paretos analysverktyg både med tanke på den utveckling som skett 
vad gäller system- och handlingsteorier och med tanke på den centrala betydelsen som 
begreppet derivation får i min avhandling. För min avhandling är Paretos derivation allt-
så ett praktiskt om än något rostigt verktyg som jag kommer att polera under användning-
en. 
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3.4 Om Paretos sociala system och begrepp

Det kan givetvis finnas problem med att få Paretos (1966) derivation att gå ihop med t.ex. 
Garfinkels (1966) trust, som har ett ännu mer utpräglat handlingsperspektiv. Ett initialt 
problem med Pareto är dessutom att han ibland uttrycker sig med hjälp av tämligen kont-
raintuitiv terminologi.11

Det är därför viktigt att sociologin inte blir en sociologi som utelämnar ekonomin och 
ekonomin en ekonomi som utelämnar sociologin, menar Pareto. När det sedan gäller psy-
kologiska frågeställningar kan Paretos (1966) terminologi (t.ex. instinkt i fråga om socia-
la handlingar) ge ett intryck av att han är en behaviorist. Nu menar Pareto att observatio-

Det är därför nödvändigt att se lite närmare på Paretos sociala 
system för att få en uppfattning av hur derivationen hänger ihop med hans övriga teori. 
Pareto menar att det inte är tillräckligt att räkna med rationella och irrationella skäl till 
observerbara handlingar (Pareto 1966). En viktig kategori av sociala handlingar i hans 
system utgörs av klassen icke-rationella handlingar, alltså handlingar som inte kan be-
dömas utifrån en rationell mål- och medelkalkyl. Bedömningar av handlingar kräver all-
tid rekonstruktioner av aktörens eget perspektiv, menar Pareto. Han framhåller att hand-
lingar har en subjektiv dimension som är aktörens egna avsikter med handlingen. Det av-
görande för handlingsrationaliteten är inte att handlingar leder till de konsekvenser som 
avses utan att alla avsikter är rationella per definition (Pareto 1966). 

Liknande ståndpunkter kan också finnas hos Parsons enligt Alexander (1998:152) som 
säger: ”Parson suggests that modes of behaviour and forms of relationship not merely ex-
its but are held by the individuals concerned as those which ought to exist”. Handlingar 
måste förstås i relation till syften och förväntningar. Denna ståndpunkt ansluter jag till.

Pareto (1966) menar att vetenskapligt beskrivna lagbundenheter alltid förblir externa till 
de objekt som de beskriver. Samtidigt menar han att inga undersökningar är vetenskapli-
ga om de inte är empiriska. I den här meningen är Pareto varken en realist eller en struk-
turalist utan något till synes motsägelsefullt som empirist och idealist på samma gång. 
Vetenskapliga lagar kan alltså konstrueras i relation till verkligheten men är aldrig själva 
essentiella delar av objekten de beskriver. Därför kan inte vetenskapens lagar på ett 
oförmedlat sätt utrycka någon annan kausalitet än sin egen. För att göra rimliga uppskatt-
ningar av verklighetens beskaffenhet behöver man därför alltid addera flera approxima-
tioner. Även detta perspektiv anammar jag i den här avhandlingen. 

11 I många fall har man dock god hjälp av Finers introduktion till Pareto i Pareto (1966), samt Parsons  
(1947) kommentarer till Pareto. Även Zeitlins (2001) kritik av Pareto kan bidra till att räta ut en del frå-
getecken. 
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ner av beteenden alltid är teoretiska och förståelsen av egna och andras handlingar inklu-
derar en subjektiv förförståelse som är viktig för tolkningen. Att överföra förväntningar 
som liknar fysikaliska lagbundenheter till det sociala området är exempel på en reduktion 
som bygger på ett psykosocialt tvång att finna logiska och rationella förklaringar, anser 
Pareto. Det ständiga sökandet efter logiska sammanhang är också ett centralt moment i 
våra beskrivningar av verkligheten som dock inte uppfyller våra idealiserade förvänt-
ningar, menar Pareto (1966). Detta är en utgångspunkt också för denna avhandling.

I fråga om konstruktionen av den sociala världen får detta speciella konsekvenser. Där 
kan en förväntad överensstämmelse mellan logiken och världen nämligen bli förpliktande 
för aktörerna både i form av utifrån kommande krav på att kunna uppvisa förmåga till lo-
gik och i form av ett inre behov av överensstämmelse mellan egna önskemål och den fak-
tiska verkligheten. Det sociala livet präglas av starka förväntningar på logik och rationali-
tet i vårt handlande, vilket gör att vi har ett behov av att uppfatta och konstruera egna och 
andras handlingar som logiska för att bättre motsvara våra gemensamma förväntningar. 
Våra handlingar i vardagen präglas av en typ av logik som är funktionell i sociala relatio-
ner men som inte motsvarar den formella logikens krav vid närmare betraktelse. Att soci-
ala förklaringar inte kan betecknas som ologiska beror i sin tur på att den formella logi-
ken inte ger adekvata beskrivningar av sociala funktioner. Det sociala och icke-logiska 
kan alltså varken reduceras till logiken eller betecknas som ologiskt.  

Förutom denna korta introduktion till Paretos tänkande på några områden ska jag också 
lite kort redogöra för huvuddragen i hans ”Treatise on General Sociology” (1966) som är 
en av de teoretiska utgångspunkterna för denna avhandling. 

Paretos (1966) sociala system består av ett antal huvudpunkter. Den första och mest 
grundläggande har vi redan berört, nämligen equilibrium. Paretos samhälleliga equilibri-
um är: ”a system of moving equilibrium” (Pareto 1966:14). Vilket alltså snarare än ett 
statiskt jämviktsläge är en dynamisk och balanserande rörelse. Till krafter som påverkar 
denna rörliga jämvikt hör både yttre faktorer, som klimat, samhälle, ekonomi, samt inre 
psykologiska faktorer som personlighet. Samhället består också av olika sociala strata, 
bl.a. av styrande eliter som alltid utgör en minoritet i ett samhälle. Eliter hos Pareto 
(1966) syftar på alla grupperingar som utkristalliserar sig som auktoriteter inom ett sam-
hällsområde. Eliternas hegemoni upprätthålls genom att personer från olika sociala strata 
ständigt cirkulerar in och ut och på detta sätt förnyar sig och anpassar sig de styrande eli-
terna till samhällsutvecklingen.12

12 Jag ser Paretos cirkulation av eliter som en motsvarighet till Parsons systemadaption.
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När det gäller enskilda individers handlande menar Pareto att logik och rationellt handla-
de värderas högt och rationaliteten utgör ett viktigt kulturellt värde trots att det sociala 
handlandet är icke-logiskt. På grund av det sistnämnda får språket en framträdande social 
och psykologisk funktion som en resurs att överbrygga klyftan mellan förväntningar och 
verklighet. Paretos syn på språkets möjligheter är viktig för min avhandling samtidigt 
som min inställning är att det inte går att göra en kategorisk skillnad mellan vad som är 
en icke-språkligt och en språkligt konstruerad objektiv verklighet. Denna dikotomi är 
problematisk då det inte är självklart vad som ska gälla som utgångspunkt när man ska 
relatera språklig och icke-språklig värld eller när man ska skilja mellan förväntningar och 
verklighet. I ett mer vardagligt perspektiv är det lättare att peka på förväntningar som inte 
blir uppfyllda. Det är detta mer oproblematiska perspektiv som jag intar. 

En viktig poäng är att det som Pareto (1966) betecknar som icke-rationella hållningar och 
handlingar varken är rationella eller irrationella. Att han använder beteckningen icke-
rationell implicerar ett perspektiv som gör den formella logiken och rationaliteten till en 
normativ utgångspunkt och den något otympliga beteckningen icke-rationell är en konse-
kvens av detta. 

Termen förekommer också i den här avhandlingen även om den som sagt är problema-
tisk. Den gör det dock enklare att relatera till Paretos uppställning av rationalitetsformer-
na. I min användning får rationaliteten senmoderna förtecken och det icke-rationella får 
då beteckna alla de rationaliteter som t.ex. Habermas (1988) tar upp, nämligen subjektiv, 
objektiv och normativ rationalitet. Jag graderar alltså upp Paretos icke-rationalitet till 
komplex rationalitet. Sedan graderar jag ned den av Pareto favoriserade vetenskapliga lo-
giken till endast en bland de andra rationaliteter som ingår i den senmoderna komplexa 
rationaliteten. Detta skulle Pareto knappast ha godtagit men till mitt försvar kan jag säga 
att manövern ändå bevarar den viktigaste hörnstenen i hans teori, nämligen att alla ratio-
nalitetsformer är funktionella både för individen och för samhället. Här är den språkliga 
konstruktionen av rationalitet en viktig komponent.  Parsons (1947:196) sammanfattar
Paretos projekt med följande ord: ”Treatise is an inductive study of theories or linguistic 
expressions involved in non-logical action.” Det sistnämnda non-logical action kan i den 
här avhandlingen alltså inkludera alla typer av handlingar, även sådana som Pareto be-
nämner logiska.

De centrala icke-rationella handlingarna och teorierna (antaganden, tankar etc.) består hos 
Pareto av två element, nämligen en stabil kärna residue som betecknar sociala dispositio-
ner samt derivationer (se t.ex. Pareto 1966:236 och Pareto 1963 s 888).  Parsons (1947) 
menar att ursprunget till residuer är att betrakta som beständiga värdekomplex. Pareto 
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räknar upp ett femtiotal sådana residues eller dispositioner. Det andra elementet, varia-
beln derivation beskriver Parsons (1947:198) som behov av logiska förklaringar eller: 
”manifestation of human need for logical explanation”. När den faktiska realiseringen av 
våra handlingsdispositioner i en situation inte motsvarar egna och andras ideala förvänt-
ningar på rationalitet uppstår anpassningsprocedurer, alltså derivationer.  Denna språkliga 
anpassning av rationalitetsformerna är viktigt också för den här avhandlingen eftersom 
dilemman består av olika typer av krusade förväntningar som fragmenterar förståelsen, 
vilken då behöver defragmenteras språkligt.

Motivet för detta är att vi vill framstå som förnuftiga och trovärdiga aktörer. Logikens 
funktion inom vetenskaperna är ett exempel på hur starkt detta motiv är och vilken status 
det har i vårt samhälle. Ett annat sätt som rationalitet kommer till uttryck är vår ständiga 
rädsla för det irrationella. Derivationer är också ett empiriskt faktum, enligt Pareto 
(1966). 

Det som människor gör och det som de säger att de gör är oftast två olika saker utifrån 
Paretos perspektiv. Vi både säger och gör flera saker samtidigt när vi pratar och vi kom-
municerar både avsedd och icke-avsedd information samtidigt. Det uppstår ett avstånd 
mellan det som kan observeras och det som aktörerna själva rapporterar genom derivatio-
ner (det som aktören säger) samt det som det observerade konstruerandet av rapporten 
förmedlar (det som aktören gör). Denna dubbla ingång till handlingar ger en möjlighet till 
att betrakta en verksamhet från flera olika håll. Det som sägs av aktören ger då en bild av 
det som aktören vill förmedla (t.ex. en idealbild) medan görandet kan i sin tur ge en bild 
även av det som aktören inte avser att förmedla samt också det som aktören inte kan säga 
utan endast göra.  

En allmän metodisk slutsats som vi kan dra av Paretos framställning är att ju mer motsä-
gelsefulla sociala handlingar och deras konsekvenser blir i relation till olika legitima in-
tressen, desto större derivativ (förklarande, justerande och balanserande) insats krävs det 
av aktören för att försäkra sig om konsistensen i sitt handlande och i sina sociala relatio-
ner. Paretos poäng är att när saker och ting inte motsvarar hur aktören uppfattar att det 
borde förhålla sig tillgriper hon derivationer. Dessa ingår som en konstitutiv och allmänt 
förekommande del i alla sociala handlingar. Det betyder inte att derivationer skulle vara 
socialt dysfunktionella utan tillhör tvärtom de viktigaste resurserna för upprätthållande av 
grundläggande sociala relationer. Här finns dock frågan kvar om hur man ska bedöma det 
som borde vara fallet. I Paretos fall ser det ut att vara den objektiva logiken och sinneser-
farenheten. Måttstocken verkar vara låst till den logiska proceduren som då ger oss objek-
tiva fakta. I så fall är egentligen inte mycket vunnet vad gäller rationalitetsformernas in-
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bördes status, utan normer och upplevelser får obevekligt en andra rangens status. Att Pa-
reto själv i sista hand retirerar till logiken behöver som vi redan visat inte gälla tillämp-
ningen av hans insikt om alla rationalitetsformernas sociala funktion. 

3.5  Paretos derivation som analytiskt verktyg 

Ett exempel på att kategorier som ur ett visst perspektiv kan framstå som låsta (som t.ex. 
Paretos rationalitet) ändå kan öppnas upp utan att grundtanken går förlorad är Kants tran-
scendentala a-priori former tid och rum (om Kants a-priorin se Nuzzo 2005).13

13 Dessa handlar om nödvändiga ramar för erfarenheter som man endast kan komma farm till genom teore-
tisk reflektion, alltså genom att fråga vad det är som redan måste antagits för att ett fenomen ska kunna 
framstå som det gör. Enligt Kant förutsätter våra erfarenheter alltid tid och rum (se Nuzzo 2005). Den här 
typen av ramar kan inte göras till innehåll på samma gång som de erfarenheter som de ramar in menar Ga-
ynesford  (2007:7) som säger att: ”Arguments cannot take frameworks as their subject-matter”. Att innehåll 
och ramar inte kan reflekteras samtidigt påminner om problemet med dubbelreferensen som vi träffat på 
hos paradoxer. Det här betyder givetvis inte att ramar som tid och rum inte kan göras till objekt för reflek-
tion utan snarare att tiden och rummet som ram flyttas till bakgrunden och blir sina egna ramar även när ti-
den och rummet diskuteras som objekt i en reflektion. Man kan också uttrycka detta genom att säga att ob-
jektsfunktionen och ramfunktionen inte kan sammanfalla.

Mann-
heims lösning av motsättningen mellan Lockes empirism och Kants a-priori kategorier 
visar hur ett perspektivskifte samtidigt både kan förändra och bevara element i en meto-
disk kategori. Mannheim kom fram till att Kant hade rätt i att hävda betydelsen av grund-
läggande kategorier som tid och rum för erfarenheten men att Locke hade rätt i att dessa 
kategorier inte är transcendentala (logiskt nödvändiga) utan sociala (se Zeitlin 2001). Det 
är på ett liknande sätt som jag kommer att öppna upp Paretos grundläggande måttstock, 
logik, för den sociala dimensionen med hjälp av Giddens, Habermas och Garfinkel. 

Om vi alltså betonar det sociala i de mål som realiseras med hjälp av språkliga justeringar 
eller derivationer kan derivationer användas till att beskriva villkor för handlandet i sam-
hälleliga institutioner. Paretos residuer är sociala och kulturella mål för handlande och 
derivationer blir rationaliseringar som ramar in handlingar som vi inte kan ha full kon-
troll över. Derivationer syftar ytterst till att styra tolkningen (både den egna och andras). 
Vi kan alltså se derivationer som instanser i en social tolkningsprocess medan residuer 
inte endast betecknar logikens negation (okontrollerbara, osynliga, olämpliga etc. motiv) 
utan snarare kvarstående motiv för ytterligare rationalisering efter en derivation. I ett di-
lemma försvinner inte heller motivet att t.ex. framstå som trovärdig efter deriveringen 
utan blir kvar som ett motiv för nya derivationer. 
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I exempel 3 (se s. 42) kan man se hur det ursprungliga problemet (läraren saknar en del 
av den nödvändiga informationen) kvarstår trots hanteringen och i stället för att lösa upp 
sig fortsätter att skapa nya problem. Dilemmans residuer är alltså en komplex kärna som 
innehåller både handlingsdispositioner och utlösande omständigheter. I ett bildligt per-
spektiv kan residuen ses som hydran där varje derivation ger upphov till ett nytt dilemma 
då derivationer endast är tillfälliga hanteringar.14

Derivation är alltså ett utryck för aktörens egna (och andras) förväntningar i konstruktio-
nen av den egna identiteten i relation till den uppfattade världens beskaffenhet och dess 
giltiga beskrivningar. Derivationens funktion i det senmoderna samhällsscenariot, så som 
jag skissat den här, handlar alltså om att överbrygga avstånd mellan fragmenterade situa-
tioner och aktörernas behov av att kommunicera en sammanhängande verklighet.15

14 Om man tänker i bilder kan man kanske se dilemman i form av en tjur där residualen utgör tjurens huvud 
och hornen (de motsägelsefulla kraven) utgör tjurens horn och derivationen (den språkliga hanteringen) ut-
gör det röda skynket för att tillfällig styra bort tjuren från matadoren (läraren).
15 I Luhmann  & Schorrs (2000) systemperspektiv  framstår fragmentering till skillnad från Habermas nor-
mativa fragmentering en värdeneutral differentiering i en autopoetisk (egenalstrad) systemutveckling. Även 
i detta perspektiv där systemdifferentieringen saknar Habermas fragmentering av den ömsesidiga förståel-
sen återstår problemet att kommunicera mellan de differentierade systemen.  På samma sätt som Parsons 
och Habermas ger också Luhmann & Schorr (2000) medierna denna grundläggande funktion och nämner 
då t.ex. betygen i skolan.  Här uppmärksammar de sistnämnda författarna också konsekvenserna av medi-
ernas systematiska selektionsregler som bygger på binära oppositioner t.ex. godkänd och icke-godkänd. Sy-
stemstyrningens mekanik medför också en stratifiering av existerande klasspositioner vilket är enligt Luh-
mann & Schorr (2000)  en ofrånkomlig konsekvens av systemmediernas utveckling. I det här perspektivet 
framstår det orimligt att förvänta sig att utbildningssystemet skulle kunna utgöra ett undantag från den ac-
kumulering av sociala skillnader som sker i samhället.  

En 
definition av derivationer blir denna: derivationer utgörs av språkliga handlingar som 
skapar sammanhang mellan förväntningar, omständigheter och handlingar.

Anpassningen av Paretos (1966) begrepp derivation (och även residual) till mina meto-
diska behov bidrar till en lösning av det tidigare formulerade problemet att kunna identi-
fiera dilemman som subjektivt uppfattade fenomen. Det som uppfattas får alltså objektiva 
(observerbara) konsekvenser. Relationen mellan dilemman och derivationer liknar den 
mellan uppgiften och verktyget där derivationen används till att skapa sammanhang och 
förtroende i en fragmenterad situation. Dilemman som subjektiva fenomen blir då synliga 
genom den språkliga konstruktionen av situationer i behov av defragmentering. 
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3.6 Derivation i ett systemperspektiv

Med tanke på att Pareto endast inkluderar det empiriskt logiska i sitt rationalitetsbegrepp
kan man fråga sig om det som inte får plats, alltså om det icke-rationella är inadekvat ra-
tionalitet. 

Det kan se ut som det finns ett samband mellan derivationer och begrepp falskt medve-
tande, som är nära sammanknippat med begreppet ideologi (se bl.a. Coniavitis 1984 s. 
190). Det kan till och med se ut som om derivationen är en operationalisering av Marx
kritiska begrepp. Det skulle betyda att derivationen är en handling som används till att 
skyla över och undertrycka verkliga motsättningar genom efterkonstruerade förklaringar. 
Nu är emellertid begreppen derivation och falskt medvetande inte är ekvivalenta Marx 
begrepp falskt medvetande handlar om en viss samhällsklass dysfunktionella mekanismer 
där det falska relaterar till en ideologi som klassen gjort till sin egen självförståelse och 
där denna självförståelse står i motsats till klassens genuina intressen (jfr Mei Yi Lin 
1997 och Marx 1977).

Någon sådan motsatsställning finns inte i Paretos derivation som tvärtom är generellt 
funktionell i alla sociala relationer. Derivationer kan inte heller falla i beståndsdelar som 
sant och falskt. Det är snarare så att Paretos begrepp derivation upplöser den absoluta di-
kotomin sant och falskt hos ett medvetande. Det som är funktionellt för ett samhälle kan 
enligt Pareto (1966) inte analyseras i generella kategorier som sant och falskt. Det finns 
alltså ingen mer grundläggande kategori under den sociala funktionen och dikotomierna 
handlar då om funktionalitet kontra dysfunktionalitet. 

Derivationen ger inte per automatik någon kritisk ingång till analyser av samhällets insti-
tutioner på det sätt som begreppet falskt medvetande gör. Derivationer falsifierar inte 
möjligheten till falskt medvetande, utan man kan snarare säga att derivationer är lika vik-
tiga för både det adekvata som det falska medvetandet. Däremot kan derivationer i likhet 
med talhandlingar vara mer eller mindre lyckade (snarare än sanna och falska) i fråga om 
att åstadkomma det som de syftar till.16

En annan generell skillnad mellan Marx och Paretos perspektiv är att Marx system ut-
rycker en kausalitet som utgår från den materiella basen till den kulturella överbyggnaden 
(även om det finns en dialektik mellan dessa) medan Paretos system har mer likheter med
Webers betoning på aktörers subjektiva motiv. Man kan också relatera Paretos sociala sy-

16 Derivationer kan innehålla en eller flera talhandlingar (se t.ex. Austin 1976).
.
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stem till Althussers strukturella kausalitet där strukturer på olika systemnivåer är relate-
rade till och påverkar varandra (se Coniavitis 1984). Påverkan sker både horisontellt, 
mellan enheter på en lokal nivå, och vertikalt mellan lokala och globala nivåer. Den 
strukturella kausalitetsmodellen ger alltså en komplex bild av relationen mellan bas och 
överbyggnad. Men även där görs den sista bestämningen av mediet pengar (se Althusser 
1969). 

En liknande i sista hand bestämmande instans hos Parsons (1947:732) är systemets adap-
tion till omgivningen. Paretos instans är de tidigare nämnda residues eller sociala hand-
lingsdispositioner. Anpassningsmekanismerna i Paretos system har därmed ingen eko-
nomisk bestämning i sista hand som hos Althussers strukturella kausalitet och inte heller 
någon normativ stabilisator som hos Parsons system. Pareto ger i stället de sociala kraf-
terna en öppen bestämning genom skiftande balanser mellan progressiva och konservati-
va handlingsdispositioner. Det sistnämnda gör att Paretos syn på sociala krafter är öppna 
för ett handlingsperspektiv där det som sker inte är bestämt i förväg utan åstadkoms i de 
sociala processerna. 

Paretos sociala mekanismer kan iakttas i vardagens handlande som derivationer. Denna, i 
jämförelse med Parsons, mer horisontella språkliga beskrivning av systematiska meka-
nismer ger en möjlighet till kompelementära beskrivningar. Tillsammans med Parsons 
vertikala medier kan de horisontella balansmekanismerna beskriva komplexa samhälleli-
ga fenomen. Här finns det en möjlighet att både utgå från derivationer (språkligt handlan-
de i vardagen) och systemmedier (vertikal styrning av institutionellt handlande). Det är 
denna dubbla strategi som jag kommer att följa i den här avhandlingen. Hit hör de norma-
tiva förväntningarna som ställs på institutionella aktörer och aktörers språkliga handlingar 
för att leva upp till dessa förväntningar. Tilliten till kompetenta aktörer och den rationali-
tet som de förväntas kunna uppvisa är i sin tur funktionella förutsättningar för fungerande 
institutioner. 

Dilemman bör ses som strukturellt inbäddade fenomen vars lokala framträdelseformer 
inte kan förutsägas på grund av att dilemman uppstår i en kontext där aktörerna själva är 
aktiva konstruktörer av dilemman. Lokala dilemman är inte stabila fenomen över tid på 
samma sätt som den samhälleliga strukturnivån. Det är denna dubbelhet hos dilemman 
som gör dem till både samhälleliga strukturer och dynamiska fenomen i vardagen. Lärar-
nas vardag kan därmed beskrivas som komplexa resurssystem där språk och systemmedi-
er fungerar som resurser för varandra och där en funktionell differentiering av systemme-
dier förutsätter en motsvarande förmåga hos språket att absorbera motsättningar hos me-
dier. Detta sistnämnda förhållande är helt centralt för den här avhandlingens syn på rela-
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tioner mellan medier och språk. Denna lokala språkliga absorberingsförmåga (att kunna 
hålla samman perspektiven) är en grundläggande förutsättning för mediernas funktion (att 
medier kan differentieras till effektiva former utan att den lokala helheten upplöses i små 
autonoma systemdomän).  

3.7  Derivation i ett handlingsperspektiv

Ett av de metodiska problemen är att kunna komma åt den subjektiva dimensionen i ett 
dilemma som identifierats genom observation. För att hantera detta använder jag Paretos 
(1966) additiva metod, som går ut på att inkludera flera olika infallsvinklar för att beskri-
va ett fenomen. För att identifiera ett dilemma utgår jag från lärarens språkliga handlande 
som en del av den verksamhet som det ingår i. Här är lärarens handlande och språkande 
indikatorer på dilemman. Dessa indikatorer utgörs bl.a. av språkliga pareringar av de 
diskrepanser som kan uppstå mellan förväntningar och faktiska situationer. 

Ett preliminärt svar på om metoden fungerar som det är tänkt får vi om derivationerna 
uppvisar den förutsatta systematiken i relation till dilemman. För att beskriva systemati-
ken behöver derivationerna sättas in i det institutionella sammanhanget för att klargöra 
om och hur den stödjer antagandet om att lärarens verbala justeringar kan relateras till en 
viss motsägelse. 

En derivation uttrycker en verklighetskonstruktion som ska foga in disparata element så 
att de kan uppfattas som ett koherent sammanhang. Här handlar det om att kunna identi-
fiera försök till att verbalt hantera en upplevd akut motsättning, alltså omständigheter 
som är utmärkande för ett dilemma. Motivet för denna verbala handling är att undvika 
äventyrandet av aktörers (egna och andras) förväntningar på det sammanhang som den 
institutionella situationen förutsätter. Det som indikerar att det är frågan om ett dilemma 
är aktörens försök att skapa förtroende (se Giddens 1991, Garfinkel 1963) i en fragmente-
rad institutionell situation med hjälp av språket. 

3.8 Tiden som medium och som derivation

Jag ska konkretisera med ett exempel där mediet tiden spelar en central roll. Tiden är i 
det här fallet en första ingång till (eller upptäcktskontext om man så vill) att beskriva de 
språkliga fenomen som jag kallar derivationer. Jag presenterar endast en rudimentär ana-
lys av exemplet som en första illustration av resonemangen ovan.
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Exempel 8 är hämtat ur en situation där läraren tar upp hur man väljer representanter och 
använder dagordning i ett sammanträde för att fatta gemensamma beslut. Detta sker un-
der Klassens timme på Centrumskolan. Elevgruppen under denna fredagseftermiddag be-
står sammanlagt av ett tjugotal flickor och pojkar. Klassens timme är sista lektionen på 
fredagen och brukar bestå av elevinitierade aktiviteter, t.ex. att någon av eleverna tar med 
sig en film till elevens timme. 

I exempel 8 är det frågan om en övning som initierats av läraren Camilla. Några av de för 
vår analys viktiga delarna bl.a. olika typer tidsangivelser är kursiverade. 

Exempel 8. Klassens timme i Centrumskolan

1 Camilla: nu är de så att nu behövs de en person har inte så lång tid på oss de är viktiga  
                        saker vi ska göra å jag är ordförande få någon annan vara någon annan gång  
                        men idag är jag de å detta är dagordning å de betyder så här att vi ska ha klarat  
                        av matsalen veckans värdar fredag eftermiddag ordning i klassrummet grupp-
                        rummet å så vi hinner nog inte med mer å när man är i ett sammanträde så har  
                        man en dagordning så här å när dagordning gäller om man vill säga någonting  
                        då måste man räcka upp handen förstår ni  

                        2 Edith: ja 
                        3 Camilla: å de jag som är ordförande jag som bestämmer å så har jag bett Ella i dag skriva   
                                          å då skriver hon av de här först gör man 
                         4 Eddie: a på ett stort papper eller hur 
                         5 Camilla: nej hon har en bok där 
                      6 Ella: ska jag skriva av de där 
                         7Camilla: du ska skriva av eller du behöver inte skriva detta 
                         8 Eddie: ska hon vara klassråd
                         9 Camilla: nej hon ska vara sekreterare nu
                         10 Eddie: jaha
                         11 Camilla: innan vi går hem här å den första frågan är matsalen å nu får du skriva matsa-
                                         len där 

12 Ella: okej

Tiden och tidsbristen framställs både explicit och implicit. Tidsbristen artikuleras bl.a. 
framåtsyftande och har funktionen av ett viktigt motiv för hur organiseringen av aktivite-
ten går till: har inte så lång tid på oss de är viktiga saker vi ska göra (i tur 1). Det centra-
la i tidsangivelserna är den kronologiska tiden (Klassens timme) kring vilken de andra 
tidsangivelserna kretsar. Den aktivitetsimmanenta verksamhetstiden identifieras här ock-
så helt med den yttre kronologiska tiden, så vi hinner nog inte med mer (i tur 1), i stället 
för den aktivitetsinterna som skulle kunna illustreras med t.ex. dessa två av mig påhitta-
de alternativ: så vi orkar nog inte med mer eller det är roligt så vi fortsätter.
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Tiden konstrueras här av läraren som en tvingande omständighet och som en förklarande 
bakgrund till de aktiviteter som sker. Den kronologiska tiden står i ett externt motiveran-
de förhållande till det som sker i aktiviteten. Här är det alltså inte verksamhetens kvalita-
tiva innehåll som medför att det är ont om tid, t.ex. att det är frågan om en tävling, utan 
det handlar om ett utifrån kommande krav på att verksamheten endast kan utnyttja en viss 
kvantitet tid. Denna förutsättning ser ut att tas för given av alla och verbaliseras inte. Or-
saken som uttrycks i lärarens argument, att det är ont om tid, är således en yttre begräns-
ning och riktad från den kronologiska tiden till aktiviteten och inte tvärtom. 

Nu finns det flera tidsdimensioner i en aktivitet förutom det yttre tidsperspektivet som lä-
raren tydligt hänvisar till i exemplet ovan. De andra horisonterna är sådana som konstrue-
ras kvalitativt i och genom aktiviteten, t.ex. frågor om varför en viss aktivitet är motive-
rad och hur den i sin tur hänger samman med syftet av aktiviteten.

För deltagarna i en verksamhet är det viktigt (som Garfinkel 1963 och Giddens 1991 på-
pekar) att deras olika förväntningar på det som sker blir bekräftade i situationen. Här kan 
det alltså finnas en motsättning mellan olika förutsättningar och förväntningar som kom-
mer till uttryck i handlandet. I exempel 8 handlar det bl.a. både om att få till en kronolo-
giskt effektiv organisering av aktiviteten och om att samtidigt försäkra sig om utrymmet 
till att skapa den tillit i (och för) aktiviteten som dess syfte förutsätter, dvs. ge eleverna 
erfarenheter av funktioner och procedurer i ett sammanträde. 

För att illustrera motsägelser som läraren konstruerar genom sitt handlande behöver iden-
tifieras mot bakgrund av verksamhetens syfte, situation och typiska förväntningar. I listan 
nedan, hämtad från exempel 8, finns några formuleringar av förutsättningarna för aktivi-
teten.

nu är de så (i tur 1)
vikiga saker (i tur 1)
jag är ordförande (i tur 1)
detta är dagordning (i tur 1)
jag har bett Ella vara sekreterare(i tur 3)
jag bestämmer (i tur 3)

Här informerar läraren om det som ska ske. Som det framgår av ovan är styrningen från 
lärarens sida mycket tydlig och det finns knappast något utrymme för elevernas deltagan-
de i den här fasen av aktiviteten. Det är denna omständighet som läraren inte nämner ex-
plicit men sedan ändå konstruerar med sin förklaring. 
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Derivationer är handlingar som syr ihop motsättningar. Här handlar det om motsättningar
som har uppstått mellan vad läraren uppfattar som rimliga förväntningar (sina egna och 
andras) och hur de faktiska resultaten av lärarens handlingar framstår samt lärarens sätt 
att hantera avståndet mellan dessa. Här kan t.ex. har inte så lång tid på oss (i tur 1) ses 
som en förklaring. Läraren visar att hon uppfattar att en motivering är på sin plats (annars 
skulle hon inte ge någon motivering). Förväntningar som inte infrias på ett självklart sätt 
behöver alltså motiveras. Jag kallar denna motivering för en (tids)derivation. Löftet få 
någon annan vara någon annan gång men idag (i tur 1) kan ses ett sätt att skapa en rätt-
vis ordning. Läraren visar här att det är motiverat att ge ett löfte för att tillmötesgå för-
väntningar som annars inte blir uppfyllda. Jag kallar detta löfte för en (rättvise)derivation. 
Varje angivande av motiv pekar alltså mot en motsvarande anledning till att motivet be-
höver anges och förklaringar implicerar anledningar till förklaringarna. Vi kan alltså ock-
så tolka å så vi hinner nog inte mer (i tur 1) som ännu en (tids)derivation). På samma sätt 
kan man se vi ska ha klarat (i tur 1) och innan vi går hem (i tur 11) som ytterligare tre 
exempel på (tids)derivationer.  

Den kronologiska tiden utövar en stark styrning av hur läraren organiserar verksamheten. 
Läraren berättigar detta genom att framställa tiden som ett viktigt motiv genom upprepa-
de gånger ange tiden som ett motiv. Tiden blir alltså förutom en begränsning och en brist 
också ett argument (verktyg) för läraren. Samtidigt som tidsbristen framstår som ett pro-
blem ur ett perspektiv (som brist) blir den också en resurs (tillgång) ur andra perspektiv, 
bl.a. genom att det kan användas som argument i lärarens försök att hantera tidsbristens 
egna konsekvenser. Att läraren gör dessa derivationer är beviset på att hon också uppfat-
tar situationen som problematisk. I annat fall skulle läraren givetvis inte behöva lägga ned 
möda på att ange tidsbristen som motiv, förklaringar och som exempel. Här konstruerar 
läraren genom sina förklaringar situationen som ett dilemma mellan det som borde vara 
fallet och det som faktiskt är fallet, alltså en situation som både är ett objektivt faktum 
(tidsbristen bevisas genom att ange exempel) men som ändå behöver förklaras (ge skäl 
till varför den har uppstått) och vad den gör (beskriva hur den motiverar situationen). 

Resursen tid som både är en bristvara men också en tillgång på samma gång fragmenterar 
alltså aktiviteten på ett motsägelsefullt sätt. Det är i funktionen, som en tillgång, som me-
diets paradoxala styrpotential framträder tydligast i dess möjliga lokala användning. Ti-
den som ett givet utrymme kan användas till en aktivitet men inte påverkas av den. I den 
här formen kan tiden alltså styra aktiviteter men inte styras av dessa. Trots denna frag-
mentering ska aktiviteten ändå framstå som trovärdig för sitt syfte både ur lärarens och ur 
elevernas perspektiv. Det är i det läget som den derivativa handlingarna tas i bruk för att 
skapa sammanhang i den fragmenterade situationen. 
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Sett i ett lokalt perspektiv fungerar tiden som en trojansk häst som för in systemstyrning-
en i den lokala verksamheten. Den är både en åtråvärd resurs och en bristvara. När tiden 
väl uppmärksammats och aktiverats som en resurs utövar den sin styrning i varje använd-
ning. Här kan vi redan se en av de paradoxer som mediet tid innebär som en lokal resurs.  
Den förvandlar det lokala behovet till ett globalt beroende. 

Dilemmats horn är här tiden i form av en komplicerad medierad resurs som det råder brist 
på enligt läraren. Nu är det inte endast bristen som för med sig problematiska konsekven-
ser utan snarare användningen av denna brist. Tiden används av läraren på flera andra sätt 
än enbart som en angivelse av aktivitetens längd. Den fungerar också som ett argument i 
selektionen både mellan olika aktiviteter (t.ex. mellan mötesteknik och se på film) och 
aktiviteters inre organisation (t.ex. valprocedurer). 

I lärarens verbalisering görs tidsbristens organisatoriska verkan rationell för verksamhe-
ten. Detta sker genom beskrivandet av tiden som en realitet och orsak till varför organise-
ringen är rationell med tanke på omständigheterna (tidsbristen). Denna strategi genom-
förs i två stadier. Tidsbristen framställs först som en realitet genom flera steg där tidsbris-
ten illustreras och konkretiseras t.ex. har inte så lång tid, får någon annan vara någon 
annan gång, så vi hinner nog inte mer, vi ska ha klarat och innan vi går hem. Tidsbristen 
blir sann i och genom sina konsekvenser. Samtidigt med denna realisering (verkliggöran-
de av tidsbristen) används dessa konkretiserade bristtillstånd som ett rationellt argument 
till varför aktiviteter måste organiseras på ett visst speciellt sätt. 

Detta visar hur tid fungerar som ett medium. Här blir nämligen tiden som en organiseran-
de princip ett argument för innehållet i aktiviteten istället för att innehållet blir argument 
för organiseringen. Denna sistnämnda skillnad är viktig för hur aktiviteten genomförs ef-
tersom den kastar om prioriteringsordningen. Det är också här som tidens mediekaraktär 
blir synlig när tiden konstruerats till tvingande orsak. Här kommer alla rationella argu-
ment peka i samma riktning och styr den lokala rationaliteten. 

Låt oss sammanfatta. De motsägelsefulla egenskaperna hos den medierade (föreskrivna) 
tiden ger ett lokalt problem (det fattas tid), en brist som paradoxalt nog kan hanteras ge-
nom att använda bristtillståndet som sin egen förklaring, alltså till varför aktiviteten är 
organiserad som den är. Förklaringen behöver göras trovärdig (deriveras ytterligare). De-
rivationen (rationaliseringen) i form av förklaringen (tidsbristen är en realitet som ger 
dessa följder) pekar i sin tur mot lärarens dilemma, alltså det som läraren konstruerar som 
motsägelsefullt i situationen, nämligen att övningen måste organiseras utan tillräckligt 
med tid. 
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Nu är det också så att om mediet tid inte orsakade sin egen brist, alltså tidsbrist, skulle det 
inte kunna effektuera någon styrning alls. Om det nämligen fanns obegränsat med tid 
skulle det vara tämligen poänglöst att försöka reglera verksamheter med hjälp av tiden 
som styrmedel. Mediet tid är alltså för sin funktion helt beroende av att kunna skapa ett 
bristtillstånd som den sedan kan reglera. (Mediet pengar fungerar givetvis genom samma 
princip. Om det fanns obegränsad tillgång på pengar skulle pengarna vara värdelösa och 
därmed ur stånd att mediera styrning.) 

Att läraren konstruerar situationen som ett dilemma framgår av hur tiden rationaliseras. 
Derivationen realiseras stegvis och innehåller premisser som har inte så lång tid, får nå-
gon annan vara någon annan gång, så vi hinner nog inte mer, vi ska ha klarat och innan 
vi går hem. Derivationerna kan ses som ett uttryck för lärarens hantering av en situation 
där tidsbristen konstrueras ett problematiskt och behöver motiveras. Samtidigt utgör tids-
bristen, som konstruerats som ett faktum, ett argument till varför aktiviteten är organise-
rad som den är, och som ett argument utgör tidsbristen också en rationell resurs. Tiden 
blir både styrande i sin resursfunktion (som ett rationellt argument) och som en begräns-
ning (tidsbristen som hinder).  

Det uppstår ett avstånd mellan sägandet och görandet. Läraren behöver övertyga i en si-
tuation som inte är övertygande. Om läraren däremot skulle sakna anledningar till att 
övertyga skulle derivationerna givetvis utebli. Det som läraren vill åstadkomma (rationell 
giltighet genom derivationer) pekar alltså direkt ut sin motsats (rationell ogiltighet hos di-
lemman) som en orsak till lärarens behov av derivationer.  

Jag ska ta upp ytterligare en aspekt av derivationerna, nämligen att de är ett uttryck för lä-
rarens kompetens att hantera dilemman. Läraren i vårt exempel är en utbildad kompetent 
lärare med lång erfarenhet. Hon visa sin kunskap om situationens krav i sitt sätt att hante-
ra den. Systematiken i lärarens derivationer (att de förekommer där de gör) svarar mot 
kravet på att derivationer ska visa att läraren hanterar motsättningar i handlingsalternati-
ven. Utan lärarens egen kunskap om det motsägelsefulla i situationen skulle derivationer-
na utebli och under alla omständigheter inte uppvisa den systematik som de gör. 

Derivationerna visar på lärarens kompetens att parera tänkbara invändningar mot att idea-
la förhållanden inte kan realiseras i den aktuella situationen. Det i sin tur tyder också på 
att läraren har kunskap om sådana situationer, alltså att läraren vet när dessa ideala villkor 
inte är uppfyllda. Att derivationerna skulle förekomma av en ren slump är knappast tro-
ligt. Den här typen av derivationer kan tvärtom uppfattas som rutinmässiga handlingar 
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och därmed som den professionella lärarens verktyg för att hantera medierade motsätt-
ningar. 

Vi ska se lite närmare på två av derivationerna. I inledningen implicerar läraren att en 
person behöver väljas genom att säga nu är de så att nu behövs de en person (i tur 1). 
Den förväntade demokratiska proceduren är att man föreslår kandidater som man sedan 
röstar om. Därför uppstår det en motsättning mellan detta och det som sägs längre fram 
nämligen jag är ordförande (i tur 1) (jag har valt mig själv till ordförande) och jag har 
bett Ella skriva (i tur 3) (jag har valt Ella till sekreterare). Läraren markerar kollektiva 
förväntningar ur ett av läraren förmodat elevperspektiv. 

Pareringen som placeras mellan dessa två motstridiga besked om processen består av två 
argument har inte så lång tid på oss och de är viktiga saker vi ska göra (i tur 1). Dessa 
får fungera som motiv till varför inget val av vare sig ordförande eller sekreterare hinner 
göras. En explikation av motiven kan t.ex. formuleras så här: Det är motiverat att utesluta 
sådant som tar lång tid om man har ont om tid och om det som ska göras är mycket vik-
tigt.

Systematiken som lärarens derivationer uppvisar är som sagt ett uttryck för lärarens kom-
petens. En explikation av lärarens derivativa kompetens kan då formuleras så här: Lära-
ren upptäcker när det uppstår behov av derivationer (dilemma) och vet vad som fordras 
av derivationerna (rationalisering). Derivationer ger alltså en ingång till att belysa lära-
rens vardag, dilemman, kompetenser och språkanvändning. De är ett uttryck för lärarens 
kompetens att hantera sociala förväntningar och situationens krav. 

3.9 Derivationer och rationalitet

Det jag hittills kommit fram till är en rudimentär beskrivning av derivationen och dess 
funktion. Derivationen har visat sig ha en viktig funktion som ett verktyg för beskriv-
ningen av lärarens dilemman, vilket är ett metodiskt resultat. Derivationen har också en 
funktion som ett verktyg för läraren i hantering av dilemman. Det sistnämnda betyder gi-
vetvis inte att läraren behöver vara medveten om derivationerna på en teoretisk reflekte-
rad nivå. 

Jag ska nu belysa derivationens kommunikativa funktioner och konsekvenser. Som vi sett 
kräver en identifiering av ett dilemma ur ett observatörsperspektiv att den potentiella upp-
levelsen av dilemmat kan iakttas i form av en handling relaterad till den observerade situ-
ationen som den hanterar. Alexander (1987:303) har beskrivit denna relation mellan han-
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dling och situation på följande sätt: ”If I have conceptualized action correctly, these envi-
ronments will be seen as its products; if I can conceptualize the environments correctly, 
action will be seen as their result.” Detta förutsätter en ”tillräcklig” överensstämmelse 
mellan observerade motsättningar (i en specifik situation) och derivationer (som observe-
rade handlingar). Det är alltså frågan om kongruensen mellan observationer av situatio-
nen och aktörens språkliga konstruktioner mot bakgrund av teoretiska antaganden. Jag 
närmar mig fenomenet derivation från två håll, dels som handlingar i en specifik kontext 
(motsättningar som bakgrund för derivationer) och dels som kontextskapande handlingar 
(derivationer som språkliga utryck och manifestationer av dilemman). 

Det betyder att den institutionella situationsbeskrivningen (bl.a. som system och medier) 
och handlingsbeskrivningen kan hållas analytiskt isär som kontextuella villkor (för di-
lemman) och som handlingar (derivationer) samtidigt som de också visar med varandra 
konsistenta drag. Jag räknar alltså med ett samband mellan handlingar och situationer när 
dessa kan kopplas samman som två aspekter av samma fenomen. 

Att utgå från derivationen innebär vissa fördelar vad gäller validering av den använda 
metoden. Resonemanget ovan visar bl.a. att metoden i princip är öppen för falsifiering på 
observationsnivån (lärarens vardagspraktik). Om jag inte kan visa att läraren använder 
den förutsatta strategin falsifieras metoden att identifiera dilemman med utgångspunkt i 
derivationen. Derivationer (med referens till Pareto 1966) kan användas till att hantera 
problem som uppstår i relation till sanning, logik, koherens och andra giltighetskategorier 
som kan användas till att rama in handlingar. 

Clark (1996:309) ger exempel på hur det han kallar ”framing devices” fungerar. Han illu-
strerar bl.a. några typiska sätt att förebygga problemen att kunna leva upp ömsesidiga 
förväntningar. Här erbjuds olika typer av flyktvägar ur en situation där någon kan framstå 
som oförmögen att leva upp till förväntningar. Den som ställer en fråga kan underlätta för 
den som ska svara att kunna leva upp till förväntningarna. Exemplen nedan är ordnade ef-
ter stigande grad av trygghet. 

1. Can you tell me when the governor’s lecture is?
2. Do you know when governor’s lecture is?
3. Do you happen to know when the governor’s lecture is?
4. Did you happen to see when the governor’s lecture is?
5. Did you happen to read in the newspaper this morning when the governor’s  

lecture is?
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Vi kan se att Clark beskriver dessa tekniker mer i ett riskperspektiv än i ett dilemmapers-
pektiv. De utgör olika typer av garderingar som görs i förväg. Att förebygga dilemman 
behöver inte automatiskt innebära ett dilemma. Clarks upplägg är ändå illustrerande för 
de förväntningar på ömsesidigt förtroende som kan utlösa derivationer när dessa förvänt-
ningar inte infrias.

Här förebygger man besvärliga situationer genom garderingar. Exemplen ovan är ordna-
de efter avtagande grad av sociala kostnader för den som ska svara. Kostnaderna (och 
osäkerheten) här kan orsakas av att den som ska svara kanske inte kan leverera ett omar-
kerat svarsalternativ. Talarens anspråk på att få reda på den efterfrågade informationen, i 
det här fallet tiden, finns inbäddat i varje alternativ och kan infrias i de fall där den som 
ska svara kan svaret på frågan. Nu är det som sagt inte säkert att den som ska svara kan 
infria talarens anspråk på att få veta tiden. Det är i just dessa sistnämnda situationer som 
sådana sociala kostnader som uppstår vid ett mer markerat svarsalternativ behöver balan-
seras. 

3.10  Resultatsammanfattning 

I detta kapitel har jag gett en allmän beskrivning av Paretos derivationer. Jag har diskute-
rat hur derivationer är relevanta för min undersökning och också hur Paretos definition 
kan anpassas till mina behov. En viktig kategori av handlingar i Paretos sociala system är 
handlingar som Pareto klassar som icke-rationella, alltså handlingar som inte kan bedö-
mas utifrån en enkel mål- och medelkalkyl. Det avgörande för den här typen icke-
rationalitet är t.ex. alla subjektiva avsikter är rationella per definition vilket då krockar 
med den objektiva mål- och medelrationaliteten. Det ständiga sociala behovet av att upp-
visa rationalitet leder till krockar mellan idealiserade förväntningar och icke-rationellt 
handlande, menar Pareto (1966). På grund av det sistnämnda får språket en framträdande 
social och psykologisk funktion som en resurs att överbrygga klyftan mellan förväntning-
ar och verklighet. 

Att Pareto håller fast vid den logiska empirismens rationalitetskriterium visas av den kont-
raintuitiva terminologin. Att han använder beteckningen icke-rationell implicerar ett per-
spektiv som gör den formella logiken och den objektiva rationaliteten till en normativ ut-
gångspunkt. Beteckningen icke-rationell är en konsekvens av detta. 

I min egen användning får rationaliteten en senmodern karktär. Jag låter det icke-
rationella beteckna de rationalitetsformer som bl.a. Habermas 1988 tar upp, nämligen 
subjektiv, objektiv och normativ rationalitet. Jag graderar upp Paretos icke-rationalitet till 
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komplex rationalitet samtidigt som jag graderar jag ned den av Pareto favoriserade veten-
skapliga logiken till endast en bland tre rationalitetsformer. Jag kallar denna typ av ratio-
nalitet komplex rationalitet för att markera breddningen av rationalitetsområdet. Pareto 
skulle knappast ha godtagit detta men jag menar att min manöver ändå bevarar den vikti-
gaste hörnstenen i Paretos teori, nämligen att alla rationalitetsformerna är funktionella 
både för individen och för samhället.

Vidare erbjuder Paretos additiva metod fördelar. Jag kan med den utnyttja avstånden mel-
lan det som kan observeras i fråga om situationen och det som aktörerna själva rapporterar 
genom derivationer (det som aktören säger) samt det som konstruerandet av rapporten 
förmedlar (det som aktören gör). Denna additiva ingång ger en möjlighet till att betrakta 
handlingar från flera olika håll. En metodisk slutsats som jag drar av är att ju mer motsä-
gelsefulla sociala handlingar blir i relation till skilda intressen och situationens krav, desto 
större språkligt justerande och balanserande insats krävs det. Det är i sådana kommunika-
tiva mellanrum som derivationer får sin funktion som ett medel för att överbrygga mot-
sättningar. 

Derivationen ger inte automatiskt någon kritisk ingång till analyser av samhällets institu-
tioner på det sätt som t.ex. Marx begrepp falskt medvetande gör. Derivationer falsifierar 
inte möjligheten till falskt medvetande. Man kan snarare säga att derivationer är lika vik-
tiga för att både åstadkomma det adekvata som det falska medvetandet, till vilka jag för 
övrigt inte tar ställning. Paretos perspektiv ger de sociala krafterna en bestämning som en-
dast kan åstadkommas i de sociala processerna, vilket öppnar för ett handlingsperspektiv 
där det som sker inte är bestämt i förväg.  

Paretos sociala mekanismer är mindre abstrakta än t.ex. Parsons, där medierna spelar en 
viktig roll. Den, i jämförelse med Parsons, mer horisontella språkliga beskrivningen av 
systematiska mekanismer ger en möjlighet till kompelementära beskrivningar. Tillsam-
mans med Parsons vertikala medier kan de horisontella språkliga balansmekanismerna be-
skriva komplexa samhälleliga förhållanden. Jag kommer att utgå från både derivationer 
(språkligt handlande i vardagen) och systemmedier (vertikal styrning av institutionellt 
handlande). Det är denna dubbla strategi som kommer att rama in lärarnas hantering av di-
lemman. Systematiken som lärarens derivationer uppvisar är ett uttryck för lärarens kom-
petens. Derivationer ger en ingång till att belysa lärarens vardag, dilemman, kompetenser 
och språkanvändning.
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4 Rationalitet och förtroende

I föregående kapitel har dilemman, medier och derivationer behandlats. I detta kapitel 
fördjupas beskrivningen av rationalitetens och tillitens funktioner. Det är framförallt Ha-
bermas beskrivning av rationalitet och Giddens och Garfinkels beskrivning av tillit som 
jag kommer att diskutera. Jag tar också hjälp av några andra teoretiker som jag presente-
rar allteftersom de dyker upp i texten, bl.a. annat för att diskutera sanning och logik.

4.1  Att göra anspråk på rationalitet

Olika rationalitetsformer hör ihop med det som kan kallas världar eller realitetsområden. 
Världar kan inom den logiska empirismen syfta på omständigheter som kan göra en pro-
position sann, alltså hur världen bör se ut för att det som utsägs ska kunna vara sant. Den 
här typen av definition av världar träffar man på hos Carnap (1969). Termen världar har 
också tagits över av andra teoretiska inriktningar. Ett exempel på detta är rationalisten 
Popper, som för övrigt kritiserade den logiska empirismen (1983).17

Världarna överlappar varandra, och kan man lägga märke till att det ser ut att finnas ett 
behov av att särskilja olika typer av realitetsdomäner. Det är en vanlig strategi att dela in 
verkligheten i tre världar, den fysiska, den mentala och den sociala världen. En annan 
gemensam nämnare är att rationalitetsdomänerna beskriver aktörens relationer till kon-
textuella förhållanden. Alexander (1987) har sammanställt dessa kontextnivåer för hand-
lingar till tre huvudsystem: sociala system, kulturella system och personlighetssystem.18

17 Hos Popper (1983:60) betecknar termen värld 1 den fysiska världen, värld 2 den mentala världen och 
värld 3 den teoretiska och diskursiva världen. Det sistnämnda exemplifierar Popper med texter i vetenskap-
liga bibliotek som han kallar ”knowledge without a knowing subject”. Han menar  att detta sistnämnda 
kunskapssystem är oberoende av aktörernas upplevelser och i den meningen autonomt. 
18 Det finns radikala systemteorier där systemens antal i princip är obegränsat. I dessa beskrivningar av sy-
stem (bl.a. Luhmann 1995) hör det till systemens egenskaper att förhålla sig till sitt substrat som yttre om-
givning. De byråkratiska systemen är ett exempel på den här typen av mekanismer menar t.ex. Habermas 
(1988). Genom att behandla aktörer som yttre omgivning kan systemet bl.a. hantera den stora variationen 
av personlighetsdrag hos individerna. Detta görs genom att helt enkelt välja bort egenskaper hos aktörerna 
(eller vissa delar av personlighetssystemen). Egenskaper som sorterats ut som aktörens privata område 
hamnar då utanför yrkesrollen när de aspekter som ska gälla tjänstemän regleras av systemet. En tjänste-
man är alltså inte i först hand en person (en stor del av personens böjelser och intressen lämnas utan hänse-
ende) utan en funktion i systemet. Människorna framstår då visserligen som systemets fysiska substrat och 
som en förutsättning för systemens uppkomst på samma sätt som ljudvågor utgör en nödvändig förutsätt-
ning för talspråket. Här kan man också tala om redundanta drag i systemet. De av personers olika egenska-
per som sorteras ut som omgivning kan då liknas vid bakgrundsljud som måste hanteras genom bortsorter-
ing. Systemet är alltså beroende av den omgivning som inte tillhör systemet och som inte heller kan styra 
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Även Habermas (1988) handlingsperspektiv inkluderar systematiska nivåer där perspek-
tiven först reduceras till två metanivåer, nämligen system och livsvärld, vilka sedan här-
leds till fyra handlingskategorier, bl.a. med hjälp av Webers kategorisering av handlings-
rationaliteter. Habermas talar om konstativa, instrumentella, expressiva och normativa ra-
tionalitetsformer. Verschueren (1999) gör på ett liknande sätt som Alexander (1987), en 
indelning i tre nivåer med den skillnaden att han slår ihop det sociala och kulturella till en 
gemensam nivå och lägger till ytterligare en nivå, den fysiska världen. Utan att gå mer in 
på detaljerna kan Verschuerens (1999) indelning omfatta både Alexanders (1987) system 
och Poppers (1983) tre världar samt Habermas (1988) tre rationalitetsformer. Att dessa 
indelningar är analytiska visar sig genom att en bedömning av rationaliteten kan ta sin ut-
gångspunkt i ett av skikten eller i samtliga. 

När vi vill framstå som rationella och trovärdiga behöver vi förhålla oss till flera rationa-
litetskriterier samtidigt. En derivation är redan definitionsmässigt multirationell. I t.ex. 
normaliteten kan det ingå objektiva, normativa och subjektiva förväntningar. Om vi på-
minner oss läraren Camillas derivation inte så lång tid, i exempel 8, kan den ges objekti-
va skäl (klockan är snart tre), normativa skäl (vi har andra viktigare uppgifter som vän-
tar) och subjektiva skäl (jag känner mig stressad) eller alla tre (jag känner mig stressad 
för att klockan snart är tre och vi har andra viktigare uppgifter som väntar). Olika typer 
av skäl kan utgöra rationella förklaringar till våra handlingar. Att derivationer svarar på 
aktörers förväntningar på logik och rationalitet i den sociala världen stöds också av Gar-
finkel (1963). Garfinkel menar att trust, eller tilliten till våra normala förväntningar, är en 
helt nödvändig förutsättning för institutioners funktion och för ömsesidigt handlande (se 
även Giddens 1991).  

4. 2 Garfinkel och förväntningar 

I en komprimerad formulering klargör Garfinkel (1963:187 f) sin syn på relationen mel-
lan aktör och struktur: 

Structural phenomena such as income and occupational distributions, familial ar-
rangements, class strata, and the statistical properties of language are emergent 
products of a vast amount of communicative, perceptual, judgemental, and other ac-

systemet. Systemet kan däremot alltid anpassa sitt sätt att förhålla sig till sin omgivning. I det här perspek-
tivet är systemen (och medierna) beroende av aktörer (och vardagsspråket) som substrat och omgivning 
som de samtidigt behöver kontrollera. Eftersom den här avhandlingen inte utgår från detta helt genomförda 
systemperspektiv utan från det intermediära handlingsperspektivet mellan system och aktörer framstår sy-
stemen både som resurser och problem.

84



85

commodative work whereby persons, in concert, and encountering “from within the 
society” the environments that the society confronts them with, establish, maintain 
restore, and alter the social structures that are the assembled products of temporarily 
extended courses of action directed to these environments as persons “know” them.

Garfinkel har ett handlingsperspektiv där strukturer både finns och görs. I det här per-
spektivet manifesterar sig de strukturella systemen som inre i relation till handlingar. Fle-
ra individuella handlingar bygger alltså upp handlingsmönster som blir kontexter för nya 
handlingar. En av huvudpoängerna är att handlingar skapar, underhåller och förändrar 
strukturer i interaktionen (in concert) som bildar mönster. Mönster framträder postumt 
som förväntningar. 

Garfinkel (1963) betonar funktionen hos det han kallar för perceived normality (förvän-
tad normalitet). Denna förväntade normalitet behöver åstadkommas aktivt genom våra 
handlingar. Clark (1996) visar i detalj hur vi både orienterar oss mot och konstruerar 
normalitet genom noggrann koordinering och kontroll av våra gemensamma handlingar. 
Garfinkels (1963:188) listar i sin tur upp ett antal förväntningar som aktörer orienterar sig 
mot. Dessa förväntningar utgör kriterier för bl.a. bedömningar av handlingars rationalitet. 

By the “precieved normality” of events I refer to the perceived formal features that 
environing events have for the perceiver as instances of a class of events i.e., typical-
ity; their “chances” of occurrence, i.e. likelihood; their comparability with past or fu-
ture events; the conditions of their occurrences, i.e. causal texture; their place in a set 
of means-ends relationships, i.e. instrumental efficacy; and their necessity according 
to a natural or moral order, i.e. moral requireness.

Dessa av Garfinkel uppräknade förväntningar som utrycker olika typer av igenkännande 
av normalitet växer fram genom aktörers ömsesidiga handlingar och inkluderar också 
olika balanserande handlingar när det uppträder diskrepanser mellan handlingar och för-
väntningar, alltså det som vi betecknat som derivationer. ”On the occasions of discrepan-
cies between expected and actual events, persons engage in assorted perceptual and jud-
gemental work whereby such discrepancies are “normalized” (Garfinkel 1963:188) .

Denna normalisering som Garfinkel (1963) talar om blir i Paretos perspektiv en rationali-
sering eller derivation. Med utgångspunkt i detta kan man förvänta sig att derivationerna 
fungerar just som en hantering av diskrepanser mellan en förväntad och en aktuell ut-
veckling av en situation. Dessa förväntningar berör på olika sätt de tre analytiska nivåer 
som vi nämnt tidigare, nämligen den mentala, den sociala och den fysiska världen.  
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4.3  När det förutsatta uteblir

Garfinkel (1963) undersöker också problematiska omständigheter som derivationer han-
terar. Garfinkel (1963:187) kartlägger då framför allt förhållanden som producerar det 
han beskriver som ”anomic features of perceived environments and disorganized interac-
tion”. Här handlar det om omständigheter som uppfattas i någon mening som motsägelse-
fulla och kaotiska. 

Garfinkels (1963:194) centrala fråga berör konsistensproblemet eller “procedures for jus-
tifying the claim that actual-observed-appearances-of-an-object and the-object-that-is in-
tended-by-the-particular-actual-appearances correspond”, vilket i vår undersökning mot-
svarar närmast kontextvillkoren för derivationer, alltså något som kan upplevas som ett 
avstånd mellan det förväntade och det faktiska. Bekräftande av förväntningar i form av 
mönster som vi kan identifiera är nödvändigt för förståelsen av situationer och handling-
ar. 

När det gäller aktörers sätt att hantera motsägelsefulla situationer visar Garfinkels (1963) 
undersökning om förhållanden som kan utlösa förvirring att det finns tre huvudstrategier 
att hantera motsägelsefulla situationer. Dessa är 1) omdefiniering av aktiviteten, 2) över-
givandet av aktiviteten och 3) räddning av aktiviteten genom eliminering (eller försök till 
detta) av motsägelser. Det visade sig att de aktörer som valde alternativ 1 inte stördes sär-
skilt mycket av motsägelser medan de som valde alternativ 2 stördes något mer av dessa 
och de som valde alternativ 3 stördes allra mest.

Motivationen att åtgärda motsägelser hänger därmed ihop med i vilken grad man upple-
ver situationen som en avvikelse från det förväntade. Derivationer är därmed ett bevis för 
strategi 3, vilket då är en indikation på en upplevelse av störning i den förväntade norma-
liteten. Ytterligare en reflektion som Garfinkel (1963) gör är att beroende på aktörernas 
positioner inom en institutions ramar varierar deras möjligheter att välja strategier för att 
hantera motstridigheter. 

Lärarens möjligheter till att utnyttja Garfunkels alternativ 1 och 2, alltså att lämna aktivi-
teten, är institutionellt begränsad och därför är det i huvudsak alternativ 3 som gäller, allt-
så att försöka rädda den pågående aktiviteten om det uppstår problem. 

Garfinkels (1963:219) formulering av detta förhållande är i högsta grad giltig för deriva-
tioner: ”If a person cannot leave the field and if he cannot place the constitutive accent 
upon a new set of events because he must manage the redefinition by himself in insuffi-
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cient time and without being able to assume that the new accent is a consensually sup-
ported one, then he should have no alternative except to normalize the breach of constitu-
tive expectancies within the normative order of events of daily life.” Det är i det här nor-
maliseringsscenariot som derivationen får sin funktion. Den återskapar den förväntade 
genomskinligheten i den institutionella situationen, att det som sker blir både förväntat 
och normalt.

4.4 Om derivationens sanning och logik

Vi har redan varit inne på att derivationen inte primärt handlar om en enkel sanningsfrå-
ga, utan snarare en mycket bredare giltighetsfråga, som kan både innehålla och överskri-
da enskilda sanningskriterier. Samtidigt som sanningskriteriet är en kulturellt central ka-
tegori för bedömningar av trovärdighet skulle det vara missvisande att koppla derivatio-
ners sociala giltighet till formella sanningsvillkor, även om angivande av sanningskriteri-
er kan ingå som ett viktigt moment i en derivation. Sanningskriterier (just i plural) kan 
men behöver inte utgöra en derivations springande punkt.  Det är inte heller självklart vad 
vi uppfattar som sanning.

Carnaps (1970) resonemang kring skillnader mellan syntetisk och logisk sanning visar på 
problemet med ett komma fram till entydiga kriterier för sanning. Förhållandet mellan 
syntetisk och logisk sanning är komplicerat. Den logiska sanningen kan beskrivas som 
cirkulära referenser inom ett avgränsat system, alltså en typ av självreferens, medan den 
syntetiska sanningen är en blandning av referenser som pekar både in mot logiska system 
och mot korresponderande världar utanför, alltså mot sådana problem som vi redan berört
i fråga om paradoxer. Utifrån Paretos (1966) resonemang kan man sluta sig till att dessa 
relationer är komplicerade att reda ut i fråga om derivationer. Där är handlingarna icke-
rationella och kan inte bestämmas med hjälp av begreppsparet logisk och syntetisk san-
ning. 

Slob (2002) räknar upp följande fem sanningsteorier: korrespondens-, koherens-, pragma-
tisk-, redundans- och deflationsteori. Korrespondensteorin består av två typer, kongruens 
och korrelation. Kongruensteorin implicerar någon typ av direkt isomorfi mellan tanke 
och fakta medan korrelationsteorin utgår från att denna relation är konventionellt förmed-
lad. 

Korrespondensteorin binder utsagor till den yttre verkligheten. Koherensteorin handlar 
om giltigheten i de anspråk som hävdas och hur resultatet av detta passar in i andra resul-
tat som vi redan har, medan den pragmatiska sanningsteorins sanningskriterium utgörs av 
resultat som teorin kan visa upp i ett nyttoperspektiv (se Porter 2002). Redundansteorin 
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utgår från att sanningen inte kan pekas ut som ett separat problem utan helt enkelt förut-
sätts i det som vi uppfattar som sant, sanningen tillför alltså inget som vi inte redan visste 
tidigare. Deflationsteorin utgår i sin tur från att sanningen inte är en egenskap hos feno-
men och därför helt enkelt inte existerar. 

Sanningsteorierna hänger ihop med diskussioner om logikens och rationalitetens möjlig-
heter och villkor. Sanningens differentiering kan ses som ett typiskt drag i den moderna 
rationalitetsutvecklingen och kan sättas i samband med systemens differentiering och 
livsvärldens fragmentering (Habermas 1988), alltså teman som vi redan varit inne på ti-
digare.

Ett exempel på detta är sanningens formalisering (se Slob 2002). Vi kan relatera den 
klassiska, moderna och senmoderna synen på sanning till tre motsvarande formalisering-
ar, nämligen 1, 2, och 3. Den klassiska formaliseringen (1) bygger på antagandet om 
verklighetens rena former och sanna ordning som tillåter direkta beskrivningar av verk-
ligheten så som den är, eftersom logikens former, t.ex. deduktionen, anses överensstäm-
ma med världens beskaffenhet och struktur. Den moderna logiken (2) ser inte formalise-
ringen som en direkt härledning av världens struktur utan den erhåller sin sanning genom 
logiska funktioner och formella operationer som gäller under specificerade villkor och för 
specificerade fenomen, vilket gör sanningen till en inre egenskap hos de konstruerade sy-
stemen. Den post/senmoderna formaliseringen (3) av sanningen vilar vare sig på den 
klassiska överensstämmelsen eller den moderna logiska syntaxen. Här är sanningen i stäl-
let en funktion av de sociala praktikerna och konventionerna. Problemet är således inte att 
det inte finns sanningar utan att vi har flera som vi kan välja mellan. Valmöjligheter bru-
kar ses som ett normaltillstånd i det senmoderna samhället. Vi är tämligen vana att välja 
bland varor och identiteter. Däremot är det fortfarande inte helt självklart att också san-
ningen är ett sådant val.

I den vardagliga användningen är sanningskriterier fortfarande på många sätt i samklang 
med den klassiska monologiska sanningen (Slob 2002). En allmän förväntning är att san-
ning är möjlig (att peka ut och formulera) helt enkelt på grund av världens beskaffenhet, 
eller med andra ord att en formulerad sanning motsvarar världens faktiska tillstånd. Den-
na förväntan kan också ses som en norm för hur världen borde se ut. Här uppstår ett hopp 
mellan teori och praktik i vår vardag. Det visar sig nämligen att vårt sätt att tillmötesgå 
detta krav, alternativ 1, kan beskrivas som en tillämpning av alternativ 3. Det är mot den-
na syn, där vardagens teori och praktik befinner sig på ett visst avstånd från varandra, 
som derivationen bör ses. 
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Aristoteles hänförde den tredje typen (3) till den dialektiska logiken, alltså logiken, där 
sanning är beroende av konventioner och av den lokala acceptansen. Den här typen av di-
alektisk (i stället för monologisk ”en gång för alla”) logik beskriver Slob (2002:69) på 
följande sätt. ”Contemporary dialectical logik applies a logical space that depends upon 
the rules of a specifik logical system that is conventionally accepted by the participants 
involved.” Den informella logiken hämtar alltså sin giltighet från gruppers och individers 
sociala och kulturella förväntningar. 

Att inte kunna ge en entydig beskrivning av logikens status, behöver inte beröva den dess 
betydelse i ett samhälleligt sammanhang. Däremot blir den anvisad bestämda domäner i 
stället för universell giltighet. Den moderna logiken (2) har, oavsett hur man ser på det 
för övrigt, haft en helt avgörande kulturell betydelse för vår vardag. Vi behöver bara peka 
på de digitala medierna som utnyttjar den formella logikens landvinningar (t.ex. Car-
naps). Den moderna logiken har genom teknikutvecklingen blivit en del av vår vardag. 
Detta behöver inte inskränka betydelsen av andra typer av rationalitetsformer. Den in-
formella logiken kan som sagt inkludera de övriga. 

Derivationer kan vara logiskt mycket heterogena. Det gör den informella logikens tre gil-
tighetsanspråk relevanta för vår beskrivning av derivationer och därmed för våra analyser 
av dilemman. I det här ligger då också insikten om att det kulturella värdet av den klas-
siska logiken och rationaliteten som modeller för argumentation fortfarande är stort. Det 
behöver inte vara fråga om en helt medvetandegjord formell kunskap, utan snarare har 
t.ex. syllogismen en igenkännbar form även i vardagsspråket. 

Rationaliteten i vardagen får därmed både ett symbolvärde som ett förtroendeingivande 
tecken och ett bruksvärde som ett analytiskt verktyg (dessa funktioner kan inte skiljas åt 
entydigt). Rationaliteten har en stor kulturell tyngd i samhälleliga sammanhang, dit ut-
bildning och skola givetvis hör (och förhoppningsvis även denna avhandling). Bedöm-
ningen av rationalitet är beroende av de förväntningar som vi har på en situation. Deriva-
tioner som t.ex. ett vittne i rättssalen använder för att skapa sammanhang i sin berättelse 
kan ha mycket uttalade och strikta sanningsvillkor (både vad gäller korrespondens och 
koherens). Berättar man däremot en rolig historia på en fikarast hamnar fokus på helt 
andra kriterier (bl.a. underhållningsvärde). Fastställandet av lämpliga relevanskontexter 
för logiken och sanningen föregår med andra ord bedömningen av ett yttrandes överens-
stämmelse med olika typer av föreskrivna giltighetskriterier. 

Slob (2002) menar att när sanningen utgör det logiska rummet för normativitet blir logi-
ken monologisk. Den monologiska logiken kan exemplifieras med Aristoteles definition 

89



90

av sanning ”to say of what it is that it is, and of what is not that it is, is the truth” (Slob 
2002:34). Denna formulering säger då egentligen ganska lite om på vilket sätt definitio-
nen ska tillämpas. I den monologiska sanningen ligger just att den framstår som definitiv 
när den väl framträder, alltså att alternativet till sanning endast kan vara osanning. 

Sanningen som ett binärt kriterium är en viktig förutsättning för de tidigare nämnda me-
dierna där frågor om giltighet kan reduceras till frågor om korrespondens. Frågan i det 
monologiska perspektivet blir främst om ett visst sanningsvärde har uppnåtts eller inte. 
Relevansfrågorna kan på detta sätt hanteras effektivt genom att de sorteras ut eftersom de 
inte ryms i det binära sanningsbegreppet. De homogena medierna får genom tillämpning 
av det monologiska sanningsbegreppet en möjlighet till återkoppling och självstyrning i 
homogeniserad (störningsfri) form, t.ex. kan måluppfyllelse mätas med ett standardiserat 
(homogeniserat) mått. Mätningen kan då visa om ett värde är uppnått eller inte. Man kan 
säga att medieringen förutsätter en binär monologisk sanning för att den systematiska se-
lektionen ska kunna fungera. 

Det monologiska perspektivet utgör ett alternativ till ett mer dialogiskt perspektiv, där 
just möjligheten till ”störningar” öppnar för även andra typer av giltighetsfrågor. Proble-
met med det monologiska anspråkets uteslutande sanning (sant eller falskt) är att det inte 
tillåter diskussion utanför denna enkla relation, då inget meningsfullt kan sägas efter att 
sanningsvärdet fastställts. Här påminns man om Wittgensteins 1974:74 slutsats i Tracta-
tus: ”What we cannot speak we must pass over in silence”

Det finns i princip alltid möjligheter till alternativa konstruktioner av en situation. I var-
dagliga sammanhang har sanningsfrågor när de väl aktualiserats redan passerat orienter-
ingsmärken som giltighet och lämplighet. Den monologiska synen på sanningen osynlig-
gör sitt eget ursprung i en kedja av andra bedömningar som redan föregått sanningsfrå-
gan. I en dialogisk situation, däremot, kan de andra frågorna ställas på nytt och på ett an-
nat sätt. 

Men det finns situationer där frågan om korrespondens blir giltig i och med att den ställs. 
Ett exempel på detta är när lärarna ska fylla i tjänstgöringsrapporten (se exempel 4). En 
av lärarna påpekar att summan ska stämma med den föreskrivna siffran oavsett hur lärar-
na upplever siffrans relevans, å sen ska de bli de å sen ska de bli trettio fem timmar (i tur 
4). Det enda giltiga svaret här är den föreskrivna summan oavsett lärarnas egen uppfatt-
ning. Medierna omvandlar alltså heterogena frågor om lämplighet till homogena frågor 
om sanning. I den lokala praxisen behöver dessa frågor kunna rättfärdigas med avseende 
på lämplighet och trovärdighet i ett nästa steg, alltså deriveras.
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Detta klargörande är viktigt för min användning av termen derivation. Derivationer är 
kommunikativa handlingar vars funktion i första hand inte kan definieras genom monolo-
gisk sanning utan genom dialogisk lämplighet. I fråga om skolans värld blir det extra tyd-
ligt att sanningen är en lokal kategori och att den institutionella kontexten bestämmer vad 
som är sant. 

Ett välkänt fall av detta är lärarens frågor till eleven (se Anward 1983). Läraren frågar ju 
eleven om sådant som hon redan mycket väl känner till. Inom lektionens institutionella 
ram är detta någonting som tas som en given förutsättning av både elever och lärare. I en 
annan kontext skulle detta däremot kunna uppfattas som oärligt. Det är ju i vanliga fall 
inte ärligt att låta någon tro att man saknar information som man redan har. Ännu konsti-
gare blir det givetvis om man rättar den som försöker ge den efterfrågade informationen 
genom att själv ge det rätta svaret.

Den institutionella kontexten väljer alltså ut de områden där sanningskriterier är relevanta 
att tillämpa och också hur denna tillämpning ska gå till. Om en elev t.ex. blir plötsligt 
sjuk mitt under en lektion sker det en omdefiniering av verksamheten och lärarens frågor 
till eleven kommer då att handla om sådant som läraren inte känner till (t.ex. var har du 
ont). I det här fallet ändras villkoren för sanningskriteriernas tillämpning när situationen 
omdefinieras. Derivationers sanning är alltså en fråga om situerade tillämpningar av san-
ningskriterier i stället för universella regler.

4.5 Premisser i en derivation

Låt oss se på hur derivationer förhåller sig till olika logiska tekniker för att producera tro-
värdighet. Deduktion och induktion fungerar här som två jämförelsepunkter. 

Exempel 9 ger prov på hur en deduktiv strategi för att producera trovärdighet kan komma 
till uttryck. I exemplet befinner vi oss halvvägs in i ett utvecklingssamtal i årskurs fem på 
höstterminen. Här finns läraren Camilla, eleven Emma och föräldern Frida, som för till-
fället diskuterar ett räkneexempel. Det som sker just här är att läraren Camilla visar hur 
föräldern Frida kan hjälpa eleven Emma med hemläxorna.

De delar av exemplet som är centrala för analysen är understrukna, medan längre utlägg-
ningar av matematiska termer är förkortade. 
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Exempel 9. Utvecklingssamtal i Centrumskolan

1 Camilla: a å då har fröken sagt att dubbelt får man ta här där de är tjugofem när de är  
                femma de slutar på å då vet du då blir de ju nästan … får man ta de gånger ett så  
                dela upp de så 
2 Frida: a:
3 Camilla: förstår Frida
4 Frida: nej 
5 Camilla: vi kan ta en annan vi tar lite svårare då vi tar sjuttiofem gånger tre … då har fröken  
                   sagt så här … etthundra femtio gånger två vad vad är de
6 Emma: etthundra jag vet inte jo etthundra 
7 Camilla: ett hundra där å så blir de … sen räkna ut de a så är den den är  
                upplagd den här
8 Frida: de hade ju jag aldrig lärt oss
9 Camilla: nej nej ja de ä för oss är de ganska ungdom lite ny den räkneboken så jag har 
                   inte heller haft den mer än nåt år så att jag så de nytt för oss också
10 Frida: då är de ju så med också när man får läxa när de inte fattar riktigt själva 
                heller vad å då försöker man förklara nåt för nå annan som är helt koko 

11 Camilla: nej de är du ju inte nej

Samtalet tar en för samtliga deltagare besvärande vändning när det visar sig att mamman 
Frida inte kan svara på Camillas förmodligen reflexmässiga lärarfråga (i tur 3), förstår 
Frida, efter att Camilla beskrivit ett räknesätt (i tur 1), får man ta de gånger ett så dela 
upp de så. Här hamnar föräldern Frida i en situation där hon inför både läraren och dot-
tern Emma måste erkänna att hon inte förstår något som hon borde förstå som förälder. 
Camillas direkta fråga antyder att frågan är viktig. Här handlar det då bl.a. om att föräl-
dern inte kan leva upp till de förväntningar som ställs och som uppenbarligen ingår i för-
äldrarollen, alltså att kunna hjälpa sin dotter med läxorna. Det kan vara rimligt att förut-
sätta att en vuxen person kan behärska matematik i nivå med de tidiga åldrarna, ett krav 
som Frida troligen kan leva upp till i andra situationer även om hon just här framstår som 
oförmögen till det. Det finns också undersökningar (se Lave 1988) som visar att de teo-
retiska och de praktiska kunskaperna i matematik kan vara två olika saker och att även 
personer som saknar formell träning kan besitta avancerade praktiska kunskaper.

Fridas status som vuxen i relation till läraren, som kan leva upp till sina rollförväntningar, 
och i relation till eleven, som inte har någon vuxenroll, kommer i gungning. Det uppstår 
en obalans i de sociala relationerna.

Clark (1996) menar att i sådana fall där man misstänker att den som ska svara inte kan 
leva upptill de krav som frågan ställer, brukar man formulera frågan så att den erbjuder 
möjligheter till komma undan lindrigare än att öppet behöva demonstrera sin eventuella 
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okunnighet. Oförmågan att leva upp till förväntningar skapar nämligen obalans i de so-
ciala relationerna till den svarandes nackdel. Ett sätt att åstadkomma en flyktväg är att er-
bjuda andra typer av hinder som är mindre markerade än oförmågan eller viljan att göra 
det begärda. Frida skulle då kunna hänvisa till dessa andra förmildrande omständigheter 
som en orsak till att hon inte kan leverera det förväntade svaret ja. Camilla skulle ha kun-
nat erbjuda sådana hinder till Frida, t.ex. genom att formulera frågan som ett (av mig 
konstruerat) påstående: du kanske inte använder just den här metoden. Det här alternati-
vet erbjuder en möjlighet att svara t.ex. nej det brukar jag inte vilket bekräftar det som lä-
raren förmodar. I det fallet skulle både Frida och Camilla bli bekräftade genom den 
gemensamt konstruerade normaliteten.

Den omständighet som kanske är mest besvärande är att Camilla ställer den explicita och 
direkta frågan (tur 3) efter förälderns bekräftande a i turen före. Den här bekräftelsen är 
en signal för läraren att gå vidare med sin redogörelse och också en signal om att allt är i 
sin ordning. Här bekräftar föräldern i viss mening att hon förstår resonemanget trots att 
hon uppenbarligen inte gör det. I turen som föregår den direkta frågan är föräldern alltså 
inte beredd att visa att hon inte förstår lärarens resonemang. Läraren uppfattar tydligen 
ändå situationen som tvetydig (som lärare har Camilla kanske också en kompetens att be-
döma även subtila tecken på tveksamhet). Hon bestämmer sig i vilket fall som helst för 
att tvinga fram ett klargörande. Det är denna manöver som gör att situationen blir pro-
blematisk på allvar.

Genom sin direkta fråga förstår Frida (i tur 3) visar Camilla att hon inte låter sig överty-
gas av förälderns signal att allt är i sin ordning. Att i detta läge ställa den direkta frågan 
som tvingar föräldern att erkänna att hon inte förstår samtidigt som det visar att hennes 
medhåll tidigare inte varit helt ärligt gör att föräldern hamnar i en dubbel knipa. Hon ris-
kerar nämligen att framstå som både okunnig och oärlig.

Att föräldern Frida upplever detta som mycket besvärande framkommer av fortsättningen 
där hon försöker rädda situationen, bl.a. genom tämligen drastisk självkritik annan som 
är helt koko (i tur 10). Här har dock också Camilla uppfattat situationens allvar och prote-
sterar nu snabbt och kraftfullt genom nej de är du ju inte nej (i tur 11) för att återställa 
Fridas självkänsla och för visa att detta absolut inte är hennes uppfattning. 

Det finnas ett potentiellt problem i och med att Camilla genom detta fortsätter att under-
känna förälderns egna bedömningar. Frida framstår som en person som har svårt att förstå 
logiska resonemang, hålla sig till sanningen och göra adekvata bedömningar av sina egna 
kunskaper och egenskaper. Nu verkar dock ingen av de vuxna göra denna summering 

93



94

(säkerligen på goda grunder). Camilla kan hålla situationen någorlunda under kontroll 
genom att visa sympati och god vilja. Här är det alltså mer syftet med det som sägs som 
garanterar aktörernas tillit till varandra snarare än det som faktiskt sägs. 

En av de olyckliga omständigheterna är att Camilla inte verkar uppfatta den fulla inne-
börden i Fridas nekande svar (i tur 4) nej, utan bestämmer sig för att fortsätta med ett nytt 
exempel som hon rubricerar som ännu svårare, vilket knappast är motiverat med tanke på 
hur det hela håller på att utveckla sig, även om det vällovliga syftet kan vara att demon-
strera räknesättets fördelar. 

Att föräldern känner ett behov av att förklara sig efter sitt nej framkommer tydligt av det 
som sedan följer. Föräldern ger uttryck för sin otillfredsställelse över hur situationen ut-
vecklat sig (i tur 8). Hon hänvisar bl.a. till svårigheterna de hade ju jag aldrig lärt oss.
Det är också i det här skedet som läraren börjar uppfatta förälderns bekymmer och sätter
in balanserande tekniker för att rädda förälderns självkänsla vilket hon gör genom att so-
lidarisera sig med förälderns bekymmer: Camilla: nej nej ja de är för oss är de ganska 
ungdom lite ny den räkneboken så jag har inte heller haft den mer än nåt år så att jag så 
de nytt för oss också (i tur 9).

Läraren försöker alltså först att lätta upp stämningen med ett skratt för att sedan försöka 
bygga en ny förståelse kring de problem som Frida erkänt att hon har. Det som deriveras 
fram av Camilla är en bakgrundförståelse som ska giltigförklara Fridas misslyckande. 
Camilla försöker normalisera Fridas misslyckande och få det att framstå som ordinärt för 
att komma ur situationen som utvecklat sig till ett dilemma för både läraren och föräl-
dern. De strategiska premisserna som hon inför kan omformuleras så här (se tur 9): även 
lärare kan ha svårt att lära sig nya räknesätt (vilket implicerar att det också är normalt 
att en förälder kan ha svårigheter). Det som också lyfts fram är att det är frågan om en ny 
metod som man inte känner till om man är lite äldre.

Här finns flera indikationer på hur läraren Camilla anstränger sig för att finna en lämplig 
inramning, bl.a. i form av omformuleringar som ganska ungdom och lite ny och så de är 
nytt (i tur 9).

De deriverade (av mig explicerade) underliggande premissen även lärare kan ha svårt att 
lära sig nya räknesätt skapar en situation där läraren Camilla och föräldern Frida fram-
står som mer jämbördiga vuxna, för vilka det både kan och också får ta lite tid att lära sig 
det som är nytt. 
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Den derivativa inramningen blir dock inte helt lyckad. Det finns detaljer i Camillas deri-
vationer som inte är helt övertygande, t.ex. kan hennes tidsangivelse mer än nåt år (i tur 
9) uppfattas som alltför generös. Frida kan ju anse att en utbildad och erfaren lärare inte 
ska behöva flera år för att lära sig en ny metod. Därför kan denna del av derivationen 
framstå som ett alltför genomskinligt försök till att släta över problem, vilket då inte kan 
godtas utan vidare av en person med gott omdöme. Den troligaste orsaken är dock att de-
rivationen kommer för sent. Denna förklaring är rimlig bl.a. med tanke på att Frida be-
stämmer sig för att gå vidare i samma spår när hon självkritiskt lägger skulden på sig 
själv som helt koko (i tur 10). Detta omdöme får dock Camilla att omedelbart dra i nöd-
bromsen med nej de är du ju inte nej (i tur 11) direkt riktat till Frida på ett sätt som inte 
lämnar något åt slumpen. 

Trots Camillas intensiva arbete löser derivationen inte det uppkomna problemet, och hon 
lyckas inte återställa Fridas självkänsla på ett helt trovärdigt sätt. Camilla har dock lyck-
ats åstadkomma flera viktiga resultat. Det ser bl.a. ut som att Fridas självkänsla stärks av 
Camillas vilja att visa sympati så att Frida kan placera sig själv i kategorin koko, vilket 
blir upptakten till att lämna den konfliktfyllda situationen. 

Det förblir problematiskt att upplösningen till stor del sker på förälderns bekostnad. Hon
får göra narr av sig för att reda ut situationen. Helt klart är dock att samtliga deltagare ak-
tivt deltar i projektet att rädda förälderns självkänsla när problemet blir uppenbart. 

I den här derivationen gör läraren två viktiga val för att få fram nya premisser för förstå-
elsen av situationen. Först bestämmer sig läraren för att haka på de av föräldern implice-
rade premisserna de hade ju jag aldrig lärt (i tur 8), alltså att svårigheter att lära sig kan 
vara en rationell förklaring. Sedan preciserar läraren premissens räckvidd till att omfatta 
också henne själv genom, för oss också och inför den nya omständigheten nytt (i tur 9).  
Det som implicit faller ut av dessa premisser är att det är normalt att det kan vara svårt att 
lära sig nya saker och att Fridas bristande kunskaper därför inte är något konstigt. Också 
lärarens förkastande av förälderns självkritik genom nej de är du ju inte nej (i tur 11) får 
stöd av denna konstruktion.

Lärarens syn på saken framstår logisk (bl.a. markerad med ju). Derivationen syftar till att 
undvika att Fridas självkänsla skadas ytterligare. Det skulle kunna rasera den grundläg-
gande institutionella resursen för utvecklingssamtalet, nämligen att aktörers tillit till att 
förväntningar på ömsesidig respekt blir bekräftade. 
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I exempel 9 kan vi se att derivationer uppträder i samband med dilemman och att deriva-
tiva strategier kan inkludera deduktiva moment. Det sistnämnda betyder inte att deltagar-
na skulle försöka producera vattentäta deduktiva kedjor utan att deduktiva tillvägagångs-
sätt sätts in som stöd när situationen erbjuder möjligheter till detta. 

Dilemmat som derivationen hanterar kan liknas vid en perlokut talhandling, där syftet 
med handlingen inte kan realiseras genom att avslöja det som ska göras, t.ex. genom att 
deklarera: jag stärker ditt självförtroende genom att underskatta min egen förmåga. Det 
som ska åstadkommas behöver förbli underförstått och kan inte sägas utan behöver göras 
(på ett övertygande sätt). Att säga: nu ska jag företa en reparering av ditt själförtroende 
som jag råkade skada när du inte förstod mitt matteexempel skulle endast förvärra situa-
tionen. Det kan innebära ett delikat problem att både kunna dölja det man avser med sina 
handlingar (för att inte såra ytterligare) men att samtidigt vara tillräckligt tydlig så att syf-
tet uppnås. Därefter lämnas en del av tillämpningen av premisserna lämnas till föräldern 
själv. 

I exempel 10 inför läraren en ny premiss på egen hand. Den här typen av sökande efter 
nya utgångspunkter kan i relation till de deduktiva strategierna framstå som mer induktiv, 
alltså att istället för att använda redan befintliga utgångspunkter (som förälderns förklar-
ing i exemplet ovan) inför läraren nya sådana på egen hand. 

Vi återvänder till klassens timme på Centrumskolan. Läraren Camilla har bestämt sig för 
att använda timmen till träning i mötesteknik. I vanliga fall består aktiviteterna av att nå-
gon av eleverna tar med sig en film som alla tittar på som en avslutning på skolveckan. 

Exempel 10 (tidigare exempel 8). Klassens timme i Centrumskolan

1 Camilla: nu är de så att nu behövs de en person har inte så lång tid på oss de är viktiga  
                        saker vi ska göra å jag är ordförande få någon annan vara någon annan gång  
                        men idag är jag de å detta är dagordning å de betyder så här att vi ska ha klarat  
                        av matsalen veckans värdar fredag eftermiddag ordning i klassrummet grupp-
                        rummet å så vi hinner nog inte med mer å när man är i ett sammanträde så har  
                        man en dagordning så här å när dagordning gäller om man vill säga någonting  
                        då måste man räcka upp handen förstår ni  

                        2 Edith: ja 
                        3 Camilla: å de jag som är ordförande jag som bestämmer å så har jag    

bett Ella i dag skriva å då skriver hon av de här först gör man 
                         4 Eddie: a på ett stort papper eller hur 
                         5 Camilla: nej hon har en bok där 
                         6 Ella: Camilla ska jag skriva av de där 
                         7 Camilla: du ska skriva av eller du behöver inte skriva detta 

96



97

                         8 Eddie: ska hon vara klassråd
                         9 Camilla: nej hon ska vara sekreterare nu
                         10 Eddie: jaha
                         11 Camilla: innan vi går hem här å den första frågan är matsalen å nu får du skriva matsa-
                                         len där 

12 Ella: okej

Camilla inleder med att säga att det behövs en person (det framgår av fortsättningen att
denna person ska vara ordförande för mötet). Tydligen kommer antingen läraren här på 
att det inte behövs någon person eller så upptäcker hon att hennes inledning (i tur 1), nu
är de så att nu behövs de en person kan missuppfattas som en inbjudan till att man kan 
anmäla sig som frivillig. Det är i det här ljuset som hennes upplysning (i tur 1) (det in-
duktiva införandet av en premiss), har inte så lång tid på oss, kan ses.  

Nu behöver det motsägelsefulla, att det både behövs en person och att det inte behövs nå-
gon person, förklaras. Förklaringen till att ingen person behöver väljas utgörs av premis-
sen (förklaringen) har inte så lång tid på oss (i tur 1) som införs. Här blir det klart att 
några val av funktionärer inte kan göras på grund av tidsbrist. Deduktionerna hanterar 
problemet som uppstått i och med Camillas upplysning (i tur 1), nu är de så att nu behövs 
de en person.

Premissen som ska hantera detta problem utgörs av att det varken finns tid till att nomine-
ra kandidater eller tid till att rösta på några (tidsbristen är säkerligen inget som läraren 
behöver uppfinna utan endast lyfta fram). Läraren anger sedan att hon ska vara ordföran-
de (detta beslut motiveras då av tidsbristen). För att mildra effekten av en eventuell be-
svikelse hos elever som hoppades på att bli valda ger Camilla löftet, få någon annan vara 
någon annan gång (i tur 1).

Här använder läraren ett löfte för att förmildra effekten av det faktum som premissen ska 
motivera, nämligen att inga val kommer att ske på grund av tidsbristen. Den andra hjälp-
premissen är allt det viktiga som behöver göras vilket i sin tur också implicerar att det 
kan krävas någon som är van, alltså en lärare. Efter detta illustreras och preciseras (bevi-
sas) premisserna att det är ont om tid och mycket att göra på olika sätt, vi ska ha klarat 
av, fredag eftermiddag, så vi hinner nog inte med mer (i tur 1). 

Det visar sig inte heller finnas tid till val av sekreterare. Denna sistnämnda omständighet 
är svårare att förklara nu när läraren inte kan hänvisa till lärarrollen och den egna kompe-
tensen. Camilla är redan upptagen med att vara ordförande och därför behöver någon av 
de ovana eleverna vara sekreterare. Eftersom tidsfaktorn och löftet om att någon annan 
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får chansen nästa gång motiverat lärarens position som ordförande kan hon också be-
stämma vem som ska vara sekreterare. Hon har också en möjlighet att vid behov hänvisa 
till den första premissen och dessutom lägga till premissen de jag som är ordförande jag 
som bestämmer (i tur 3). Problemet här kan dock bli att valet av sekreterare är uppgjort på 
förhand, så har jag bett Ella i dag (i tur 3). Detta är dock inget som uppmärksammas av 
någon annan än läraren själv, vilket inte är förvånande med tanke på deltagarnas ringa er-
farenheter av den här typen av procedurer. Skulle det förekomma protester (vilket inte är 
otänkbart då det finns flera intresserade frivilliga) så har läraren möjlighet att hänvisa till 
premissen (ont om tid) förutom sin lärarauktoritet och sin roll som ordförande. Här besit-
ter läraren alltså samtliga maktpositioner vilket givetvis underlättar för henne att motivera 
och ge det som sker en rationell beskrivning. Innan läraren avslöjar att hon redan har bett 
Ella är tidsbristen och de andra kraven motiverade och etablerade, genom de exempel på 
vad det är som är viktigt att göra och på hur det är bråttom och med hänvisning till att det 
är sista lektionen på en fredag och alla vill hem. Här kan man alltså se hur läraren bygger 
upp situationen som begriplig och motiverad.

I det induktiva första momentet, där tidsbristen infördes, tillfördes situationen något nytt. 
Denna nya information problematiserade den hos eleverna uppkomna förväntan om före-
stående val, nu är de så att nu behövs de en person (i tur 1). En valsituation som eleverna 
är bekanta med är en klassrumsprocedur där läraren väljer bland dem som t.ex. räcker 
upp en hand som ett tecken på intresse. Nu genomfördes dock inte denna bekanta proce-
dur när läraren påminde alla om att det var bråttom. 

Redan införandet av denna första premiss kan ses som en derivativ handling för att moti-
vera varför en högst ordinär procedur uteblev. Eftersom inte införandet av premissen 
byggde på något tidigare nämnt förhållande blev derivationen induktiv, att en helt ny 
omständighet aktualiserades. 

De deduktiva och induktiva strategier som jag tagit upp i exempel 9 och 11 bygger på om 
premissen redan är introducerad eller om den förekommer första gången. Därför kan man 
endast tala om denna skillnad mellan deduktiva och induktiva strategier med vissa reser-
vationer. Det är endast i de fall där en tidigare premiss blir synlig genom att premissen 
upprepas explicit som vi kan tala om deduktiv derivation. I andra fall blir derivationerna 
klassade som induktiva.

När det gäller derivationens giltighetsvillkor utgör val av premisser det första strategiska 
valet. Inramningsprocedurerna kan bestå av införandet av ytterligare nya och för resone-
mangen kompatibla premisser som ytterligare anpassar premisserna till de kommunikati-
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va syften som de har. Bedömningar av rationalitetskriterier får då visa premissens rele-
vans och hållbarhet. Även det induktiva angivandet av den första premissen är en sådan 
inramning av den situation där den förekommer. Det induktiva kan alltså uppfattas som 
att man inducerar premissen från olika mer eller mindre outtalade omständigheter i situa-
tionen. Derivationen är alltså en kontextuellt bestämd handlingskategori och därför bör 
man i en analys alltid kunna identifiera en typisk situation tillsammans med någon typ av 
språklig markör som kan kopplas till det som man menar att handlingen uttrycker.

Ytterligare en slående omständighet i exempel 10 är att det grundläggande dilemmat (ont 
om tid) återkommer i flera inramningar. Dilemman framträder som komplexa och para-
doxala förutsättningar. Komplexiteten består av två utsagor (som också är två av dilem-
mats horn): har inte så lång tid på oss och de är viktiga saker vi ska göra (i tur 1). Det 
här är lärarens egen formulering av dilemmat och också ett bevis på att läraren känner till 
dilemmats horn.

Den tidigare nämnda tidsbristen framstår här i tre bemärkelser, nämligen som premiss för 
verksamheten (hur verksamheten organiseras) och premiss för berättigande av verksam-
heten (derivationen) samt som ett dilemma för läraren (det som inte går att lösa). Här kan 
man se att läraren faktiskt använder dilemmats horn i sin derivation, alltså i berättigandet 
av verksamheten.

Det paradoxala består här av att dilemmat förekommer både som en problematisk 
omständighet (ont om tid och viktiga saker att göra) och som en logisk förklaring till en 
viss sorts organisering av verksamheten (vissa saker behöver uteslutas). I den sistnämnda 
meningen fungerar dilemmat med tidsbristen som ett rationellt argument. Här utgör bris-
ten ett argument för att verksamheten ska anpassas till tiden i stället för att tiden ska an-
passas till verksamheten. 

Formuleringen av dilemmat används till att rationalisera verksamheten. Ett uppenbart 
problem här är att dilemmans beskrivning, som ett motiv till varför verksamheten ser ut 
som den gör, inte motiverar varför eleverna kommer att lära sig det som är syftet med 
denna verksamhet. Att eleverna lär sig att det ofta är ont om tid behöver man knappast 
betvivla. Det görs ingen klar skillnad mellan verksamhetens syfte och medlen till att nå 
syftet utan allt framstår som orsaker av samma relevans. Denna homogeniserande effekt 
av resursmedieringen genom tiden som en orsakskategori är inte förvånande med tanke 
på det som sagts tidigare om medieringen. 
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Den slutsats som vi kan dra av relationer mellan dilemman och derivationer är att ett ex-
plicit formulerat dilemma kan förekomma som en premiss längre fram i en derivation 
som ska hantera effekter av dilemman. Vi kan därmed också säga att derivationen är en 
beskrivning av relationer mellan dilemman och medel för deras hantering och där deriva-
tionen betecknar de handlingar som har funktionen att hantera konsekvenser. 

På detta sätt kan dilemmans residualer förutom att utgöra nya problem också användas 
till att hantera de nya problem som uppstår som en följd av att dilemman inte har någon 
slutgiltig lösning. Det ger oss en glimt av den komplexitet och dubbeltydighet som ut-
märker dilemman som fenomen i lärarens vardag. Dilemman är inte enbart problem utan 
också resurser för sin egen hantering, vilket vi redan varit inne på. 

Det som utmärker dilemman (som medier producerar) som resurser är hänvisningen till 
medieringseffekterna (man hänvisar till mediet som orsak) vilket resulterar i en samman-
blandning av giltighetsvillkor.  Med andra ord kan vi säga att trots att tidsbristen inte kan 
motivera varför de moment som valts kommer att producera det som är avsikten med öv-
ningen, motiverar tidsbristen ändå på ett övertygande sätt valet av moment. Argumentet 
om tiden är alltså universellt övertygande men tömt på lokala avsikter. Detta är grundför-
utsättningen för mediernas universella effektivitet i alla lokala kontexter. 

Om vi för ett ögonblick återvänder till exempel 9 och den premiss som läraren lånar från 
föräldern kan vi med hjälp av den också få syn på generalisering och specificering av 
premisser. Derivationens bas för den giltighet som den hävdar eller åberopar blir synlig 
hos premisserna som framstår som explikationer av olika rationalitetskriterier, t.ex. ob-
jektiv sanning, normativ riktighet och subjektiv sannfärdighet. Den underliggande pre-
missen i bl.a. exempel 9 (här något omformulerad av mig) de som är nytt är svårt att lära 
sig innehåller en hänvisning till en allmän insikt som vid behov kan preciseras ytterligare 
t.ex. med hjälp av logiska predikat som alltid, aldrig och ibland. Inramningen nytt för oss 
också (i tur 9) anpassar denna generella premiss till den lokala situationens behov så att 
det i exempel 9 fungerar som en balansering av förälderns identitetskonto där det uppstått 
ett underskott. Balanseringen sker genom en överföring av förtroendekapital från lärarens 
sida.

Denna överföring är (som vi redan tidigare påpekat) inte helt lyckad utan lämnar kvar en 
del frågor. De motsägelsefullheter som finns kvar handlar bl.a. om att en utbildad och er-
faren lärare kan svårligen jämställas med en förälder när det gäller att ha insikter i en spe-
cifik metod som används i skolan. Det visar att verksamheten och situationen är av avgö-
rande betydelse för hur man kan tillfredställa ömsesidiga förväntningar på förtroendefulla 
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relationer. Inramningen som erbjuds av läraren Camilla blir inte helt giltig/bindande för 
föräldern Frida som kanske anser att det institutionella avståndet krymps alltför drama-
tiskt för att vara helt trovärdigt. Att det var Frida som ursprungligen initierade (eller åt-
minstone gav tillfället) till premissen betyder alltså inte att den inte automatiskt blir sub-
jektivt bindande för henne om inramningen ändras. 

Att Frida ändå fortfarande kan känna igen sin egen röst i premissen (eller kan bindas till 
den eftersom det var hon själv som förde det hela på tal) gör den mer bindande än om det 
var en induktiv premiss införd av läraren. Läraren med sina yrkeskunskaper och sin erfa-
renhet fick inte helt och hållet plats i den övertagna premissens nya inramning. Man kan 
säga att läraren förminskade sin egen förmåga mer än trovärdigheten för hennes yrkesroll 
tillät. Detta visar också att derivationer i institutionella kontexter primärt inte handlar om 
att försöka utplåna skillnader mellan aktörers olika roller och positioner utan snarare åter-
ställa skillnaderna och deras trovärdighet. 

4.6 Om det rationella området

De i samband med derivationer ständigt förekommande resonemangen kring sanning le-
der oss nu till frågan vilka andra typer av rationalitetsvillkor förutom sanning som kan 
fungera som trovärdighetskriterier. Denna fråga är mycket viktig då derivationer labore-
rar med inramning av motiv till handlingar samtidigt som rationaliteten utgör ett kultu-
rellt prioriterat motiv inte minst i professionella sammanhang.

Följer vi Habermas (1988) kan vi förutom sanningsanspråket hos ett konstaterat faktum 
också räkna med andra typer av giltighetsanspråk. Det kan bl.a. handla om normativ rik-
tighet (handlingsnormer inbyggda i institutioner, rutiner, vanor, och förväntningar) och
expressiv autenticitet (subjektiv sannfärdighet, alltså att man är autentisk vid återgivning 
av sina upplevelser). Det rationella i handlandet bestäms alltså genom andra typer av kri-
terier än korrespondens med den yttre verkligheten.

Man kan se derivationer just som rationella verklighetskonstruktioner som ska rama in 
handlingar i socialt och kulturellt reglerade giltighetssfärer (vi har tidigare diskuterat des-
sa som världar). Med utgångspunkt av dessa giltighetssfärer kan vi bedöma handlingar 
och situationer genom kategorier som sanning (t.ex. analytisk och syntetisk), riktighet 
(normkonformitet och normbrott) och sannfärdighet (subjektiv autenticitet). Handlingar 
kan med olika medel anpassas (rationaliseras) till att motsvara dessa olika anspråk på 
sanning, riktighet och sannfärdighet för att därmed ge handlingarna trovärdighet och in-
stitutionell giltighet. 
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Rationalitetens centrala status ger alltså upphov till bestämda förväntningar där förvänt-
ningarna på sanning endast är en av dessa. Att den korresponderade och i yttre bemärkel-
se verifierbara sanningen har en speciell prominens bland giltighetsvillkoren förklarar 
t.ex. Carnap (1970) med att sanningens status är en logisk konsekvens av hur språket är 
organiserat som ett självrefererande system. I det här perspektivet är det logiskt att en 
central språklig kategori som sanning inte kan ifrågasättas på något enkelt sätt inom sy-
stemet självt utan att samtidigt resa frågor om giltigheten av hela det kulturella systemets 
status (se också Quine 1976). I det här resonemanget vänder man alltså på ordningen 
mellan logik och kultur och här blir kulturen en logisk kategori i stället för tvärtom. Den-
na syn har dock inte Habermas (1988) som menar att logiken är en kulturell kategori 
bland flera andra, bl.a. med tanke på att vi kan identifiera flera olika typer av rationali-
tetskriterier. 

Giltighetsanspråk förankrade i språksystemets logiska funktioner (och då inte endast san-
ning) skulle mer eller mindre automatiskt göra vissa typer av argument mer acceptabla 
redan på förhand, och derivationer skulle då utnyttja den här typen av förtroendepotential. 
Denna språkliga organisering av giltighetsvillkoren är alltså ändå i grunden ett kulturellt 
och socialt fenomen, vilket inte behöver motsäga en observation om att de logiska kate-
gorierna som uttrycks i språket är argumentativt effektiva snarare än tvärtom.

Kulturella områden för rationellt handlande är som framgått bl.a. det mentala (logik och 
expressivitet), det sociala (lämplighet och normer) och det fysikaliska (korrespondens 
och effektivitet). Även om dessa områden alltid förekommer samtidigt kan de betonas 
olika. De flesta av oss torde ha stött på detta fenomen vid ett besök på ett större sjukhus. 
Där vi navigerar oss bl.a. med hjälp av skyltar som innehåller ord som kirurgi, psykiatri, 
kuratorer. Dessa områden utmärks då också av sina speciella i yrket betonade rationali-
tetsformer. I fråga om t.ex. kirurgi är den instrumentella effektiviteten ett viktigt kriteri-
um för en rationell behandling, medan den subjektiva upplevelsen betonas i fråga om de 
andra. För de personer som arbetar i denna miljö blir uppdelning mer eller mindre rutin-
mässig. Den här typen av institutionaliseringar av rationaliseringsområden finns också 
inom skolan. Bakom skyltar där det står kurator, skolsyster, rektor och vaktmästare finns 
olika differentierade rationalitetsområden, även om områdena kanske inte är lika tydliga 
som i fråga om det stora sjukhuset.  

Ett rationalitetsområde pekar därmed också ut ett visst perspektiv för de samhälleliga er-
farenheterna. Det utvecklas också motsvarande tolkningsbakgrunder för språkliga yttran-
den. Det här gäller lärarna som en professionell yrkesgrupp, där t.ex. en enkel fråga som 
”Hur gick sista lektionen?” implicerar olika saker för professionella och lekmän. Rationa-
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liteter förekommer i pluralis i vardagsverkligheten, även om dessa inte benämns som ra-
tionaliteter utan markeras med t.ex. orienteringstavlor och skyltar som framstår som 
självklara och förväntade. 

4.7 Om det icke-rationella

Habermas (1988) menar att rationaliteten har skilda giltighetsvillkor för olika samhälleli-
ga områden. I Habermas fall är vardagsspråket ett ursprung för alla former, även för me-
dierna. Det här betyder att rationaliteten är ett resultat av de ur vardagsspråket framväxta 
institutionella områden där giltigheten mäts med specifika kriterier. Denna differentiering 
innebär också fragmentering sett ur vardagsspråksperspektivet i och med att ett specifikt 
giltighetsanspråk endast är giltigt inom ett specifikt institutionellt område. Samtidigt som 
det är frågan om en differentiering av ett rationalitetsområde är det också frågan om en 
homogenisering av detta område. Områdena blir så att säga stängda för varandras rationa-
litetsformer. Det här är innebörden av fragmentering. 

Om ett villkor, t.ex. det monologiska korrespondensvillkoret sanning, överordnas som ett 
generellt villkor även för andra områden, t.ex. de subjektiva upplevelserna, framstår des-
sa som mindre giltiga som en grund för rationalitet. Att man på detta sätt så att säga 
släcker giltigheten i en rationalitetsform leder till fragmenteringen av den vardagsspråkli-
ga rationaliteten, där varje villkor är potentiellt öppen för bedömning för att kunna över-
blickas tillsammans med andra villkor. Detta blir givetvis svårt om det finns en rationali-
tetsform som är giltig på förhand och på bekostnad av andra.

Ett exempel på detta är att subjektivitet bör bedömas som upplevt och autentiskt och inte 
som objektivt sant eller normativt riktigt. Att ersätta autenticitet som ett villkor med ob-
jektiva eller normativa krav kan resultera i omdömen som t.ex. att du kan inte ha upplevt 
detta, din upplevelse är oärlig eller att din upplevelse är ineffektiv. Här bedöms upplevel-
sen alltså som ett medel för någonting annat, t.ex. att upprätthålla sociala normer eller att 
åstadkomma effektivitet. Att i ljuset av dessa andra perspektiv säga men det är så här jag 
upplever det kan då inte längre framstå som trovärdigt. Det absurda i dessa exempel visar 
att vi har differentierade områden för olika typer av ”sanningar”. 

Fragmenteringen bidrar till komplexitet hos dilemman. Ett sätt att för aktörerna att försö-
ka reducera denna komplexitet är att reducera antalet giltighetsanspråk genom att betona 
ett av dessa. I exempel 11 och 12 försöker lärarna formulera ett sådant betonat anspråk. 
Lärarna väljer just kravet på likhet och överensstämmelse, alltså det som kan bedömas 
med hjälp av det monologiska anspråket korrespondens. Exemplet nedan illustrerar där-
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med tre problem, nämligen mediet paragrafer, fragmentering av förståelsen och det be-
tonade rationalitetsanspråket som är objektiv korrespondens.

Exempel 11 och 12 är två nedslag i ett ämnesmöte där fyra lärare på Villaskolans högsta-
dium arbetar med att formulera lokala mål och betygskriterier för svenska och engelska i
årskurs 8 och 9. Diskussionen handlar om hur lärarna ska förhålla sig till läroplanens och 
kursplanens text för att formulera de lokala målen och kriterierna. Det är alltså inte frivil-
ligt att förhålla sig till den föreskrivande myndighetstexten utan den måste beaktas. I det-
ta ligger att lärarna ska anpassa myndighetstexten till de lokala förutsättningarna. Det är 
denna anpassning som sedan ska bli vägledande i den praktiska lokala tillämpningen.  

Det som kan beskrivas som fragmenteringen av förståelsen och som behöver hanteras 
handlar om att åstadkomma en globalt föreskriven anpassning utan att stänga vägen för 
den lokala anpassningen, alltså den lokala heterogena tolkningen. Som vi redan varit inne 
på harmonierar olika val med olika typer av giltighetsvillkor. Om lärarna t.ex. bestämmer 
sig för att vara lyhörda för medieringen och det föreskrivna regelföljandet betonas det 
monologiska villkoret, som är objektiv korrespondens. Betonas däremot det dialogiska 
villkoret får korrespondensen en mer underordnad betydelse till förmån för andra lokala 
och situerade villkor. 

I det förstnämnda fallet där man övertar medieringsperspektivet (föreskriften), bör den 
observerbara korrespondensen mellan de föreskrivna målen och den lokala verksamheten 
vara så tydlig att den helst går att utläsa i en entydiggjord mätning. Det ligger i rationali-
tetsformens logik. Vidare gäller i så fall att de övriga villkoren, autenticitet och rimlighet 
(lärarnas egen upplevelse) och riktighet (gemensam lokal förståelse) kommer att frag-
menteras när deras funktioner i beslutsprocessen övertas av graden av korrespondens med 
det föreskrivna. 

Det som händer i de två exemplen nedan är att lärarna väljer att betona mediet paragrafer
och det objektiva sanningsvillkoret korrespondens.

Exempel 11. Ämnesmöte för svenska och engelska i Villaskolan

1 Veronica: de som jag de som jag tycker känns bra i alla fall de att vi inte har tolkat in en massa  
                sa ker som å de är lite svårt när man får en sån här uppgift man gör så olika i  

                     alla grupper men jag vet inte men jag tycker de känns bra att vi inte har använt  
                     andra ord än dom som faktiskt står i läroplanen för då är vi ju har vi ju vi ju  
                     liksom å 
2 Viola: vi har ju bara plockat ner dom liksom 
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3 Veronica: vi har bara sorterat dom 
4 Viola: m vi har inte nej 
5 Veronica: eller hur de känner jag mig mest nöjd
6 Vera: för att vi å eleven å föräldern
7 Veronica: ja
8 Vera: ska förstå
9 Veronica: å vi har gjort utifrån de vi ändå redan gör läsa tala skriva lyssna övergripande kanske  

            ska ändå stå högst upp vi kanske ska ändra de hör ni övergripande eller
10 Vera: varför är den med då 
11 Veronica: jo för att vi såg att de fanns någonting att återge innehållet sammanhängande de ham-
                      nar ju både liksom sammanhängande i läsa tala skriva lyssna
12 Vera: okej ni menar så

Om vi ser på inledningen av detta utdrag ur ämnesmötet kan vi se att den inleds med att 
läraren Veronica gör en summering av arbetet med att anpassa läroplanstexten till lokala 
mål och kriterier. Här resonerar lärarna alltså om hur det som ska stå i den lokala texten 
ska formuleras och Veronica säger att de är lite svårt när man får en sån här uppgift man 
gör så olika i alla grupper (i tur 1). Hon lyfter fram bl.a. det faktum att det är svårt att 
veta hur man ska göra detta och att en av svårigheterna är att man gör olika i olika grup-
per. Det här kan man tolka som att läraren uppfattar att det skulle vara enklare om alla 
gjorde på samma sätt. En lycklig omständighet är dock att den egna gruppen har behållit 
den exakta ordalydelsen i läroplanen. Att ha behållit precis de ord som står i läroplanen 
utan att modifiera eller ändra dessa är också något som man kan vara nöjd med bra att vi 
inte har använt andra ord än dom som faktiskt står i läroplanen (i tur 1). Här kan man 
speciellt uppmärksamma ordet faktiskt, alltså något som är ett faktum och som kan kon-
trolleras i läroplanens text. Att det verkligen är samma ord kan man ju nämligen se med 
egna ögon. Motsatsen och det icke önskvärda skulle vara att ha ”tolkat in en massa sa-
ker”. Här är det alltså viktigt att inte göra egna tolkningar, vilket man slipper om man 
överför läroplanstexten exakt utan omformuleringar. Det man på sin höjd kan göra är att 
sortera orden, bara sorterat dom (i tur 3). Denna objektiva likhet  är garanten för den vik-
tiga gemensamma förståelsen för att vi å eleven å föräldern, ska förstå (i tur 6 och 8).

Alla fyra lärare ser ut att vara överens om problembeskrivningen och den föreslagna stra-
tegin. Problemet med att andra ämnesgrupper på skolan har gjort egna tolkningar av läro-
planen i stället för att kopiera dess text påpekas flera gånger under ämnesmötet. Detta 
framgår också av nästa nedslag i samma diskussion något senare. 

Exempel 12. Ämnesmöte för svenska och engelska i Villaskolan

1 Veronica: då har vi ju också ryggen fri att vi har förklarat hur vi har tänkt å varför vi har gjort så  
här sen är de bara intressant att se hur dom andra tänker å gör i sina grupper för jag vet  
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inte om de kan bli något helhetsdokument för när alla sitter å de bli inte samma mall
2 Vera: för samtidigt är vi ju där hela tiden igen vi har så olika ämnen så att de är 
3 Veronica: precis processa om de igen ja visst
4 Vera: så de är nog svårt å
5 Viveca: för många har nog gjort gjort ä
6 Veronica: tolkningar
7 Viveca: ja precis förenklat för vad de är vi egentligen ska göra så ö
8 Veronica: men de har vi förklarat varför vi inte har gått in i bedömningar eller nej har vi de
9 Viola: jag tittar lite på vad vi gjorde på SO:n där gjorde vi ju där skrev ner från
10 Vera: hur då gjorde ni på samma sätt 
11 Viveca: så vi har har varit inne på
12 Vera: så ni gick in i kriterierna å sen där bröt ni ner dom
13 Veronica: ja men egentligen vi kanske skulle behöva förtydliga de där
14 Viveca: ä vi har utifrån de ord som redan står konkretiserat målen under följande rubriker
15 Viola: vi sker om alltså av kriterierna från kursplanen tog bort vissa saker
16 Vera: men att vi inte använde samma andra ord
17 Viveca: nej a de står att vi vill egentligen inte göra några tolkningar för de som står för att  vi  
          tycker att formuleringen är bra men att de är viktigt att vi formulerar de på ett så tyd-
          ligt sätt som vi önskar
18 Viola: använde ni andra ord samma formuleringar för att de var ju där vi hamna att vi tycket  
          de var viktigt att använda samma
19 Veronica: a men då så då har vi ju skrivit de
20 Viveca: då står de säkert med där
21 Veronica: å de jag själv som har skrivit de så de borde jag kunna veta de men de kanske  
                      står här hallå vi har utifrån de ord så de är ju där de står de är ju 

Vi kan först se på tur 5, 6, och 7 där tolkningar av läroplanen ses som problematiska. Här 
fyller Veronica i ordet tolkningar som Viveca söker och vilket sedan godkänns av Vive-
ca. Detta visar att gruppen är överens om vad som är problemet, nämligen att vissa av 
grupperna på skolan har gått in och gjort lokala tolkningar och egna bedömningar. Här 
framhåller lärarna än en gång att de inte gjort detta misstag och att de också har försökt 
förklara för andra varför de har valt denna strategi: men de har vi förklarat varför vi inte 
har gått in i bedömningar eller nej har vi de. Här framhålls återigen den viktigaste strate-
gin, eller som Vera formulerar det (i tur 16): men att vi inte använde samma andra ord. I
båda exemplen (11och 12) är strategin samma ord framträdande.

Som framgår råder det enighet i lärargruppen om både problemformuleringen och den fö-
reslagna strategin för att hantera läroplanen och dess lokala tillämpning. Denna strategi är 
att göra en direkt avskrift av läroplanens ord för att inte råka ut för problemet att texten 
blir heterogen. 
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Lärarna anser att det inte räcker med att innehållet i texten är identiskt utan vill att även 
ordvalet är en exakt återgivning av texten i läroplanen. Det viktigaste är den exakta iden-
titeten med läroplanen. Denna identitet är innovationen i deras förslag till lokal tolkning 
av läroplanen och betygskriterierna. Felet som ofta begås är att man ersätter den exakta 
ordalydelsen vilket gör att texten blir heterogen. Det är detta som leder till problem enligt 
lärarna. 

Som framgår återkommer samma argument även här, nämligen att det är bäst att inte göra 
tolkningar av läroplanen utan det blir tydligast om exakt samma ord finns i den globala 
och den lokala planen. Det är alltså inte endast viktigt att inte tolka läroplanen utan det är 
också viktigt att signalera för andra att man inte har gjort det.

Lärarnas sätt att hantera dilemmat mellan den medierade styrningen och den lokala frihe-
ten har en tydlig strategi. Man övertar paragrafernas medierade anspråk på korrespondens 
och tillämpar det i den lokala planen. Den monologiska sanningens anspråk på verifier-
barhet infrias här med hjälp av identiskt likhet i fråga om innehåll (inga tolkningar) och i 
fråga om form (samma ord).

Det intressanta är anspråket på den fullständiga formlikheten. Identitet i fråga om inne-
håll kan ju åstadkommas på många olika sätt medan formlikheten är en omedelbar och 
verifierbar likhet. Alla kan ju se att det står exakt samma sak. Här är det alltså den korre-
sponderande sanningen i dess monologiska form som utgör argumentet att regler har 
följts till punkt och pricka. Nu är det ändå inte säkert att lärarna lyckas helt med sin stra-
tegi då en upprepning är någonting annat än en singulär förekomst. Att göra en kopia är 
inte riktigt samma sak som att producera ett original. Även bakom en kopia ligger en 
tolkningsprocess med utgångspunkt i originalet. 

Nästa fråga är hur fragmenteringen av den lokala förståelsen ska förklaras. Frågan gäller 
gränserna mellan en homogenisering (generell läroplan för alla skolor) och en heteroge-
nisering av den globala homogena planen i den lokala tillämpningen. Lärarna i vårt ex-
empel ser ut att uppfatta detta som närmast en paradox som det gäller att finna en patent-
lösning på. Lösningen går ut på att lärarna likställer den lokala förståelsen med den glo-
bala på den lexikala nivån. Denna identiska likhet kan sedan inte bara kontrolleras utan 
också försvaras inför t.ex. föräldrar som då med egna ögon kan konstatera att läroplanen 
följs. 

Här kan man säga att lärarna gjort ett val och en bedömning av vinster och förluster. Lä-
rarna anser tydligen att det är viktigare och också lättare att försvara de lokala planens 
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likheter än skillnaderna till läroplanens text. Detta är inte ologiskt eftersom en generell 
plan är till för att åstadkomma samordning och förutsägbarhet. 

Detta tar lärarna själva upp och diskuterar i exempel 11 och 12. Det betonade anspråket 
bestäms i lärarnas tolkning av läroplanen till en homogenisering av skolans hotande hete-
rogenitet (av olika åsikter och tolkningar av läroplanen). Att detta framstår som det mest 
strategiska valet beror bl.a. på att denna plan medieras som föreskrivna regler. Man kan 
också argumentera (så som också lärarna ser ut att göra) att i medieringens bokstavliga 
betydelse står det att en lokal heterogenisering är påbjuden, alltså att planen bör följas, 
men att den samtidigt också ska tolkas lokalt och anpassas till de lokala behoven. Här kan 
man tala om det slitna uttrycket att ”the media is the message” även om begreppet media 
i det här fallet inte betecknar massmedia. Det är alltså det som medieringen gör (den sä-
ger givetvis något annat) som lärarna tar fasta på i stället för den språkliga meningen. 
Och bl.a. därför blir det hela på många sätt intressant både principiellt och språkligt. 

Läroplanen uppfattas som paradoxal av lärarna, då de upplever att de både ska åstad-
komma homogenitet och ta hänsyn till heterogeniteten och att de är lite svårt när man får 
en sån här uppgift (i tur 1 i exempel 11). Det är mot bakgrund av detta som man ska se 
deras sätt att hantera denna paradox genom att kopiera av orden i läroplanen. Denna lös-
ning av paradoxen är intressant på flera sätt. Lösningen med kopieringen av orden blottar 
det budskap som lärarna ser ut att följa, nämligen att åstadkomma monologisk homogeni-
tet. Det är inte så att lärarna kopierar texten av okunnighet eller bristande erfarenhet av 
den här typen av texter (något som lärarna däremot kan möta hos sina elever). Det fram-
går av situationen att lärarna uppfattar kopieringen som en positiv novation som ska han-
tera besvärliga problem som annars brukar uppstå vid den här typen av uppgifter. 

Lärarnas hantering av tolkningsproblemet visar deras kompetens att hantera motsägelse-
fulla förutsättningar i sin yrkesutövning. Deras lösning att kopiera orden är i överens-
stämmelse med läroplanens paradoxala sätt att fungera som ett medium, alltså en förskri-
ven tolkning och anpassning av planen. Att det är frågan en kollektiv tolkningsprocess 
framgår av diskussionen i exempel 11 och 12 även om resultatet av tolkningsprocessen 
kan verka något överraskande. Kopieringen är också i överensstämmelse med läroplanens 
medierade mening. Det är denna medieringens grundprincip som lärarna väljer att rätta 
sig efter i den lokala anpassningsprocessen, nämligen homogeniseringen genom kor-
respondens. 

Den medierade styrningens fragmentering består i de motsägelsefulla uppgifter som upp-
står i lärarnas vardag. Det är omöjligheten till en sammanhållen överblick som känne-
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tecknar fragmenteringen. Det är svårt att bedöma vad som är sant, riktigt, och trovärdigt i 
en situation där formen förbjuder det som innehållet föreskriver. 

4.8 En ny definition av det icke-rationella

Vi har sett att den komplexa rationaliteten är ett resultat av mötet mellan den globala 
styrningen och den lokala trovärdigheten. Utifrån detta ska jag nu försöka formulera en 
preliminär beskrivning av förutsättningarna för det icke-rationella handlandet. Jag tar 
hjälp av Habermas (1988) tre giltighetsområden eller världar, nämligen den mentala (sub-
jektiva), den sociala (intersubjektiva) och den fysiska (objektiva).

Principen för det icke-rationella kan då formuleras så här: om de separata rationalitetska-
tegorierna (världarna) ger motsägelsefulla resultat i fråga om bedömningar av en viss 
handlings rationalitet är denna handling helt enkelt icke-rationell. Det betyder att hand-
lingen inte är möjlig att bedöma med entydiga kriterier, eftersom den är ett svar på flera 
motsägelsefulla förväntningar. Får vi däremot en motsägelsefri bild av rationaliteten kan 
vi bedöma handlingen som antingen rationell (den realiserar ett syfte) eller irrationell (re-
aliserar inte sitt syfte). Det sistnämnda skulle då kanske närmast var möjligt i ett slutet 
logiskt system. Exemplet ovan med lärarna som försöker att få ihop två olika rationali-
tetsformer, den objektivt föreskrivande och den intersubjektivt bindande, är då ett typiskt 
exempel på icke-rationellt handlande. Det finns inget enkelt sätt att lösa motsättningen 
om global objektivitet och lokal intersubjektivitet resulterar i olika bedömningar samti-
digt som båda också framstår som grunder för rationalitet. Detta innebär att termen icke-
rationell härbärgerar alla rationalitetsformer. Detta är kontraintuitivt och därför inför jag 
begreppet komplext rationalitet som ett alternativ. 

Pareto (1966) räknar bl.a. upp följande handlingar som icke-rationella: order, hövlighet, 
tradition, okunnighet, religiösa skäl och etiska maximer. Mycket skulle naturligtvis kunna 
sägas om denna lista som endast representerar två typer av kriterier, subjektiva och objek-
tiva. Det som Pareto dock lyckas med är att ge en principiell definition av det icke-
rationella, även om det i hans fall görs ur ett snävt rationalitetsperspektiv. Det är denna 
principiella lösning som i kombination med Habermas varit vägledande för mina försök 
att finna metoder för beskrivningen av den rationella dimensionen hos medier och di-
lemman. Låt oss se på ett exempel.
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Exempel 13 (tidigare exempel 8 och 10). Klassens timme i Centrumskolan

1 Camilla: nu är de så att nu behövs de en person har inte så lång tid på oss de är viktiga  
                     saker vi ska göra å jag är ordförande få någon annan vara någon annan gång  
                        men idag är jag de å detta är dagordning å de betyder så här att vi ska ha klarat  
                        av matsalen veckans värdar fredag eftermiddag ordning i klassrummet grupp-
                        rummet å så vi hinner nog inte med mer å när man är i ett sammanträde så har  
                        man en dagordning så här å när dagordning gäller om man vill säga någonting  
                       då måste man räcka upp handen förstår ni  

                        2 Edith: ja 
                        3 Camilla: å de jag som är ordförande jag som bestämmer å så har jag    

bett Ella i dag skriva å då skriver hon av de här först gör man 
                         4 Eddie: a på ett stort papper eller hur 
                         5 Camilla: nej hon har en bok där 
                         6 Ella: ska jag skriva av de där 
                         7 Camilla: du ska skriva av eller du behöver inte skriva detta 
                         8 Eddie: ska hon vara klassråd
                         9 Camilla: nej hon ska vara sekreterare nu
                         10 Eddie: jaha
                         11 Camilla: innan vi går hem här å den första frågan är matsalen å nu får du skriva matsa-
                                          len där 

12 Ella: okej

I exempel 13 handlar premissen om den utmätta tiden som är knapp. Tiden och dess kon-
sekvenser framgår sedan av inramningar som t.ex. någon annan gång (i tur 1), ska ha 
klarat (i tur 1), hinner nog inte (i tur 1) och innan vi går hem (i tur 11). 

Från aktörsperspektivet framstår den kronologiska tiden som en given förutsättning för 
läraren. Tiden kan inte anpassas till aktiviteten utan det är aktiviteten som ska anpassas 
till tiden. Givet dessa förutsättningar är det inte förvånande att läraren rationaliserar det 
som ska göras (jämför exempel 8). 

Här uppstår en första derivation där läraren behöver utesluta moment som inte hinns med. 
Om målet nu är att hålla tiden (vilket det onekligen ser ut att vara) kan prioriteringarna 
ses som en anpassning mellan två konkurrerande mål, nämligen att hålla tiden och att 
genomföra aktiviteten, alltså att visa hur ett sammanträde går till där man väljer funktio-
närer och tar beslut. 

I exempel 13 ser det ut som om tiden används som en premiss för de restriktioner som lä-
raren gör. Tiden ska hållas oavsett allt annat och blir därmed en opåverkbar faktor. Den 
föreskrivna tidens syfte är socialt och handlar specifikt om att kontrollera tiden och att 
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man försöker nå syftet genom att använda effektiva (instrumentellt rationella) medel. 
Frågan blir om denna reglering är rationell och i så fall för vem.

Tiden är instrumentell både i betydelsen att den är kalkylerbar och att den är enkelriktad. 
Den reglerar aktörernas handlingar som en premiss samtidigt som aktörerna genom sina 
handlingar inte kan påverka denna premiss i dess kvantitativa form. Den föreskrivna ti-
dens rationalitet kan utifrån deltagarnas perspektiv beskrivas som ett enkelriktat impera-
tiv. Därmed har vi också beskrivit vilken typ av effekter denna rationalitet medför, näm-
ligen enkelriktad instrumentell kontroll.

Läraren deriverar den instrumentella tiden i en viss situation. Situationen i exempel 13 är 
en övning i vilken det ingår att välja funktionärer, använda dagordning och fatta beslut. 
Situation påkallar kollektivt bindande beslut, som också bör vara öppna för argument. 

Lärarens derivationer hanterar två skilda och olika måttstockar för rationalitet.  Måttstock-
en för den effektiva användningen av tiden, effektiv och förutsägbar kontroll, och mått-
stocken för den ömsesidiga förståelsen, öppenheten, står i ett motsatsförhållande till var-
andra. Samtidigt kan båda sägas vara rationella utifrån sina syften. Rationaliteten är alltså 
inte homogen utan heterogen och motsägelsefull. Det vill säga vi kan tala om icke-
rationalitet, eftersom rationalitet inte kan bestämmas utifrån en entydig måttstock. Därmed 
torde också Paretos (1966) villkor för derivationer (att de är just icke-rationella) vara upp-
fyllt. 19

4.9 Koherens och derivation

I sin allmännaste form är koherens något som vi alltid både förutsätter och upplever. Ko-
herens är också situationsdefinierande och kan konstrueras med speciella syften. Trots att 
koherens är svårt att beskriva är det ändå något vi till varje pris både vill åstadkomma och 

19 Om vi skulle betraktar derivationer endast ur ett objektivt perspektiv skulle de kunna framstå som antigen 
rationella eller irrationella. Men detta är inte en adekvat beskrivning eftersom de övriga möjligheterna till ra-
tionalitet uteslutits redan på förhand. Om man i det här sammanhanget ska säga något om irrationalitet (som 
är ett värde på rationalitetsskalan) kan vi av resonemangen ovan konstatera att även irrationalitet måste gi-
vetvis definieras i relation till olika omständigheter. Ömsesidighetsprincipen kan t.ex. bli irrationell  om syf-
tet är att manipulera och där uppriktighet skulle omintetgöra de manipulativa målen (om man definierar ma-
nipulation som hemlighållande av det egentliga syftet). En sammanfattande bedömning måste då bli att ra-
tionalitet inte kan ges en uttömmande beskrivning som en negation till irrationalitet.
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uppfatta. ”People belonging to a common universe of discource and sharing the same so-
cial goals will try to make their contributions coherent and will go any length to detect 
coherence in what they hear.” (Bublitz, Lenk & Ventola 1997:197). Vi är beroende av att 
kunna uppfatta och kunna konstruera sammanhängande bilder av verkligheten för att våra 
sociala relationer ska kunna fungera. Koherensskapande tillhör de prioriterade målen för 
derivationer som ska skapa sammanhang mellan olika typer av rationalitet. 

Eftersom vi gärna vill framstå som koherenta kommunikatörer använder vi olika metoder 
för att guida lyssnaren till att uppfatta koherens. Koherens är inte endast en relation mel-
lan olika deltagares uppfattningar och förståelse utan vi rannsakar också oss själva och är 
beredda att omtolka det vi själva har sagt. ”Furthermore we know that even speakers in-
terpretation of coherence of their own discourse is not inevitably complete. … Often 
speakers re-interpret their own utterances in alignment with what they take to be their 
hearer’s interpretation.” (Bublitz, Lenk & Ventola 1997:155). Koherensen fungerar alltså 
som ett mått på hur vi lever upp till våra egna och andras förväntningar. Omtolkningar för 
att leva upp till egnas och andras förväntningar är, som vi redan sett, en del av derivatio-
nens funktion som både riktar sig till talaren och lyssnaren. 

Det finns tillfällen då koherensen kan upplösas av olika anledningar. Men bristande kohe-
rens kan också fungera som en resurs. Habermas (1988) påpekar t.ex. att när samförstån-
det bryter ihop är det en signal till att ta upp arbetet med att skapa en ny plattform för en 
gemensam förståelse. I det här perspektivet kan brist på koherens vara en resurs för krea-
tivitet och ha en positiv funktion. Denna kreativa dimension finns också hos dilemman 
som så att säga tvingar oss att söka möjliga lösningar till de problem. 

Typen av koherens är beroende på om det är frågan om samarbete eller konflikt. Det 
finns strategiskt inkoherenta samtalsbidrag. Enligt Ciliberti (i Bublitz, Lenk & Ventola 
(1997:197) är ignorering, avsiktliga missförstånd och ifrågasättande exempel på sådana 
tekniker. På samma sätt som man avsiktligt kan uppfatta koherenta handlingar som inko-
herenta kan man också avsiktligt ge ett intryck att något är mer koherent än det egentli-
gen är, alltså ge yttranden ett koherent utseende på ytan. Det kan handla om att strö ut 
olika logiska markörer: ”… if your turn of talk is incoherent you should at least make it 
apperar coherent.” Även dessa strategier visar hur viktig koherensen är.

Manipulativa strategier visar alltså hur viktig koherensen är, säger Ciliberti (i Bublitz, 
Lenk & Ventola 1997:201): “Cosmetic use of coherence to mask incoherense paradoxi-
cally display of how important coherence is for communicators.” Strategierna kan använ-
das för att skapa sammanhang i fragmenterade situationer. 
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Vi förväntar oss alltså koherenta handlingar och tolkar detta som ett tecken på kompetens 
hos oss själva och andra. Allt annat är helt enkelt undantag från denna regel. Bublitz och 
Lenk (i Bublitz, Lenk & Ventola 1997:155) säger:”We operate on a general default prin-
ciple of coherence.” Normalitet förutsätter koherens. Koherens hänger ihop med tilliten 
till kompetenta aktörers rationalitet. 

4.10  Garfinkel en gång till 

Tillit eller det som Garfinkel kallar trust motiverar handlingar. Garfinkel (1963:190) ger 
följande definition av begreppet trust: “… events that must be altered to produce anomic 
states, I have conceived the phenomenon of trust.” Här definierar Garfinkel trust som en 
motsats till utebliven bekräftelse på typiska förväntningar. En ”rättvänd” definition av 
trust formulerar Garfinkel (1963:193) i samband med att han undersöker förhållanden 
som kan skapa dessa anomiska upplevelser av sociala situationer. ”The concept of trust is 
related to the concept of perceived normal environments as follows. To say that one per-
son trusts another means that the person seeks to act in such a fashion as to produce 
through his action or respect as conditions of play actual events that accord with norma-
tive orders of events depicted in the basic rules of play.” Garfinkels (1963) undersökning 
visar att det finns en koppling mellan det som Pareto (1966) sagt om derivationers orsa-
ker, önskan att framstå som rationell, och de av Garfinkel beskrivna anomalierna som 
uppstår när vi inte kan leva upp till kriterierna för förväntad rationalitet. Garfinkel 
(1963:238) säger att:”Every mother tongue provides for a range of social types who do 
not appreciate these attributions or whom it is believed that these attributions do not op-
erate: characteristically, children, pre-adults, aged persons, outsiders, boors, fools, igno-
ramuses, and barbarians.”.

Garfinkels illustrerar den typ av sociala sanktioner som kan drabba alla som inte lyckas 
leva upp till förväntningar på rationalitet. Att de flesta i normala fall ändå vill undvika att 
använda omdömen som hamnar i denna kategori är även det ett socialt faktum (se Clark 
1996). Det behövs kollektiva ansträngningar för att ingen ska behöva hamna på Garfin-
kels svarta lista. Även dessa gemensamma ansträngningar bevisar hur viktigt det är för 
oss att kunna framstå som rationellt trovärdiga eller tillräkneliga.  

4.11 Rationalitet, medier och dilemmans horn

Behovet att framstå som rationellt trovärdig kommer bl.a. till uttryck i lärarnas försök att 
hantera vardagsdilemman genom derivationer. En principiell källa till motsättning i lärar-
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nas vardag är motsättningen mellan låsande styrning och behovet av att uppvisa rationali-
tet i sociala relationer för att framstå som trovärdiga. Här handlar det alltså om att leva 
upp till förväntningar på trovärdighet eller trust (se Garfinkel 1963 och Giddens 1991). 
Lärarna behöver alltså hantera entydiggjord rationalitet under flertydiga rationella förhål-
landen. Vardagens rationalitetskrav som inte är entydig kan alltså inte tillfredställas ge-
nom i förväg stipulerade och entydiggjorda rationalitetskriterier. Denna situation ställer 
alltså läraren inför kravet på att motivera entydighet under flertydiga omständigheter. 

Jag har tidigare använt termen icke-rationell som givetvis är både klumpig och även 
kontraintuitiv. Jag har behållit den med vissa modifikationer då den utgjort en länk till
Paretos derivationer. Nu har min undersökning kommit till en punkt där det är dags att 
lämna denna hjälpkonstruktion som terminologin från Paretos sociala system erbjudit. 
För att komma vidare på den av Pareto utstakade vägen blir det dock nödvändigt att gå 
utanför den teoretiska ramen som han erbjuder. 

Innan jag dock helt lämnar Paretos rationalitetsperspektiv är det motiverat att visa kopp-
lingen mellan Paretos olika rationalitetsformer eftersom dessa också är klargörande för 
det perspektiv på rationalitet som vuxit fram i de teoretiserande diskussionerna. För att få 
ett par jämförelsepunkter gör jag denna schematiska framställning med hjälp av Haber-
mas (1988) och Poppers (1983) uppdelning av rationalitetskriterier. Att jag väljer Popper 
som den andra jämförelsepunkten beror på att han representerar en syn på rationaliteten 
som hamnar i en intermediär position mellan Pareto och Habermas. Poppers tankar om 
olika världar harmonierar med Habermas medan hans prioritering av objektivism harmo-
nierar med Pareto.

Schema 1 är tänkt att endast ge en överblick. I det här schemat blir kategorierna definie-
rade genom sina relationer till varandra. Jag ska först räkna upp de kategorier hos Popper 
och Habermas som jag relaterar till Paretos indelning. 

Popper (1983) räknar upp följande kriterier för bedömningen av rationalitet, nämligen au-
tenticitet, effektivitet, sanning och validitet. Habermas (1988) motsvarande kriterier är 
sanning effektivitet, sannfärdighet och riktighet. Vi får då följande uppställning som visar 
hur Paretos kategorier förhåller sig till Popper och Habermas. 
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Schema 1. Framställning av rationalitetskriterier

Paretos rationalitet Paretos icke-rationalitet

effektivitet, sanningPoppers kriterier autenticitet, validitet

effektivitet, sanningHabermas kriterier riktighet, sannfärdighet

Bilden här är entydig. Fördelningen av Poppers och Habermas kriterier för bedömning av 
rationalitet uppvisar samma mönster när de placeras i Paretos indelning som beskriver 
skillnaden mellan objektivt verifierbara kriterier och intersubjektiva normativa kriterier. 
Den intersubjektiva sidan innehåller bl.a. de sociala normerna och de subjektiva upple-
velserna medan den objektiva sidan innehåller sanningskriterier som korrespondens och 
koherens. När det gäller denna objektiva sida av rationalitet hos Pareto är bilden entydig. 

Eftersom Pareto definierar de sociala rationalitetsformerna som en negation av de mono-
logiska kommer det icke-rationella området omfatta alla sociala handlingar som inte ryms 
inom monologisk sanning (korrespondens, effektivitet). Det är i det här perspektivet som 
det icke-rationella blir en restkategori till det rationella. Detta trots att Pareto själv påpe-
kar att den här typen av handlingar tillhör det normala i vardagen medan de objektivt ra-
tionella endast tillhör undantagen. Det är i den här meningen som Pareto fortfarande är en 
representant för modernismen, nämligen att han håller fast vid ett objektivitetskriterium 
som en grund för indelningen. Samtidigt är han också redan på väg bort från det moderna 
och på väg till det senmoderna genom sin uppfattning om att objektivitetskriteriet inte ger 
adekvata beskrivningar av de sociala krafterna i ett samhälle. Pareto ser alltså problemet 
men verkar inte vilja släppa taget om objektiviteten som rationalitetens överdomare. Hans 
objektiva indelningsprincip är även förklaringen till att de sociala och de psykologiska 
motiven till handlandet hamnar i en restgrupp, som då också följaktligen får heta just re-
siduer. 

I min egen definition av det icke-rationella som jag alltså hellre kallar det komplext ra-
tionella har jag upplöst Paretos prioritering av de objektiva rationalitetskriterierna effekti-
vitet och sanning. Det är också här som jag växlar från Paretos moderna perspektiv till 
det senmoderna, vilket jag från och med nu också markerar med termen komplex rationa-
litet. Här finns det inte länge någon prioriterad rationalitetsform som är platsangivare för 
de övriga utan bilden blir just komplex. 

115



116

Den sociala rationaliteten hos Pareto är alltså en negation av den objektivt verifierbara 
sanningen vilket gör den odifferentierad som en negativ spegelbild, alltså antingen som 
en brist på objektiva kriterier eller som något som hindrar tillämpningen av objektiva kri-
terier. Att t.ex. agera på order är inte rationellt eftersom det inte finns utrymme för ratio-
nella beslut utan enbart för ett blint följande av det som beordras. Det är inte heller ratio-
nellt att tro på vidskepelse och religiösa riter eftersom det inte finns några objektiva krite-
rier för deras bedömning, menar Pareto. 

Här bestäms det rationella av närvaron av objektiva kriterier och av att det finns utrymme 
för att tillämpa kriterierna eller med andra ord definieras det icke-rationella som brist på 
handlingsutrymme för att tillämpa objektiva kriterier. Att det sistnämnda ändå inte kan 
betecknas som irrationellt beror på att det icke-rationella har viktiga funktioner både för 
aktörer och samhället, bl.a. kan de fungera som resurser för organiseringen av det sociala 
livet och som motiv för aktörer, menar Pareto. I det här ljuset blir t.ex. medier motsägel-
sefulla i Paretos perspektiv då de är både objektiva, alltså rationella, men också restrikti-
va, alltså icke-rationella för aktörer som inte kan kontrollera dem. Här kan vi alltså se att 
när Paretos rationalitetsperspektiv tillämpas uppstår det en självmotsägelse som just beror 
på prioriteringen av objektiviteten. I det här perspektivet består motsägelsen i att medier 
framstår både som objektiva, logiska och kalkylerbara (Pareto objektiva) men att de sam-
tidigt också framstår som begränsningar i den frihet som rationella beslut förutsätter (Pa-
reto icke-rationella). Den objektiva rationella styrningen innehåller alltså sin egen mot-
sats så som Pareto definierar rationaliteten. Nu drabbar denna motsägelse också Paretos 
definition eftersom det han betecknar som rationellt kan innehålla sin motsats. Denna 
problematisering av Paretos utgångspunkt är alltså i samma mån också en problematise-
ring av mediernas sätt att fungera. Den problematiska bilden av medier kvarstår dessutom 
även om vi intar den (Pareto) motsatta positionen och ser de sociala och psykologiska 
motiven och deras motsvarande rationalitetskriterier som grundläggande tillsammans
med de objektiva kriterierna. Bilden av rationaliteten i lärarnas vardag blir då densamma 
med endast den skillnaden att medierna som en källa till fragmentering blir ännu tydliga-
re. 

4.12  Resultatsammanfattning

I detta kapitel har diskussionen handlat bl.a. om tillit, sanning, logiska tekniker och ratio-
nalitet. Jag har också fördjupat diskussionen om rationalitet, dess former och betydelse för 
medier, derivationer och dilemman. Resultatet som jag kommer fram till här är att homo-
gena styrmedel blir motsägelsefulla i det lokala handlandet där samtliga rationalitetskrite-
rier är relevanta och inte kan avgöras i förväg. Det visar sig också att beskrivningen av ra-
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tionaliteten med förledet komplex motsvarar mina behov bättre än användningen av förle-
det icke, alltså komplex rationalitet. Jag kommer därför i fortsättningen tala om den kom-
plexa rationaliteten i fråga om lärarnas derivationer och dilemman. Genom detta undviker 
jag också den förvirring som olika användningar av samma term medför. Här kommer jag 
dessutom att lämna de teoretiserande rationalitetsbeskrivningarna då jag nu nått fram till 
en beskrivning av mediernas mer principiella konsekvenser för lärarnas vardag. De kon-
sekvenserna är fragmenteringen av den lokala rationaliteten, förståelsen och trovärdighe-
ten. 

I den teoretiska genomgången av rationalitetsformer ser det bl.a. ut som att det förekom-
mer liknade sätt särskilja olika typer av realitetsområden. Ett återkommande mönster är att 
dela in verkligheten i tre världar: den fysiska, den mentala och den sociala. I detta mönster 
ligger också att förväntningar på rationalitet också berör dessa tre världar på olika sätt. 

Med tanke på att derivationerna, så som det framgår av kapitlet innan, fungerar just som 
en hantering av diskrepanser mellan en förväntad och en aktuell utveckling av en situa-
tion måste också diskrepanser mellan olika typer av rationalitetsformer tas med i beräk-
ningen. I den av Garfinkels beskrivna förväntan på normalitet ingår då inte endast norma-
litet i fråga om ett specifikt kriterium t.ex. att handlandet uppfyller vissa förväntade krite-
rier på giltiga normer utan också att aktören är uppriktig i sitt handlande och att handlan-
det är adekvat för situationen. Här kan det också vara så att dessa kriterier kommer i kon-
flikt med varandra så att ett uppfyllt uppriktighetskriterium hindrar uppfyllandet av lämp-
lighetskravet, t.ex. att vara ärlig vid fel tillfälle. 

När olika rationalitetskriterier inte kan bli uppfyllda eller krockar på grund av situationens 
komplexitet ligger derivationens funktion inte t.ex. hos sanningshalten i dess propositioner 
utan i att vikta olika villkor mot varandra. Detta utesluter inte att det kan förekomma deri-
vationer med starka sanningsanspråk utan snarare att anspråken ska ses i relation till den 
funktion som derivationen har i en bestämd situation. 

Fastställandet av lämpliga relevanskontexter föregår med andra ord alltid t.ex. ett yttran-
des överensstämmelse för logiken och sanningen. Här uppstår det dock problem när det 
finns föreskrivna giltighetskriterier som begränsar möjligheten för att tillämpa relevanskri-
terier före kriterier för sanning och logik. Sanningen som ett binärt kriterium är en viktig 
förutsättning för de tidigare nämnda medierna där frågor om giltighet kan reduceras till 
frågor om korrespondensen och där frågan endast handlar om ett visst sanningsvärde vär-
de har uppnåtts eller inte medan alla andra frågor blir mindre relevanta. Relevansfrågorna 
kan på detta sätt hanteras effektivt av medierna genom att de sorteras ut eftersom de då 
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inte ryms i det binära sanningsbegreppet. De homogena medierna får genom tillämpning 
av det monologiska sanningsbegreppet också en möjlighet till återkoppling och självstyr-
ning i homogeniserad (störningsfri) form, t.ex. måluppfyllelse som kan mätas med ett 
standardiserat (homogeniserat) mått och mätningen kan då visa om ett värde antigen är 
uppnått eller inte. Man kan alltså säga att medieringen förutsätter en binär monologisk 
sanning för att den systematiska selektionen ska kunna fungera. Ett exempel på detta är 
när lärarna ska fylla i tjänstgöringsrapporten (i exempel 4 s. 48) och där en av lärarna på-
pekar att summan ska stämma med den föreskrivna siffran oavsett hur lärarna upplever 
siffrans relevans å sen ska de bli de å sen ska de bli trettio fem timmar. Det enda giltiga 
svaret här är alltså den föreskrivna summan av timmar oavsett lärarnas egna uppfattningar 
och upplevelser. Om det monologiska korrespondensvillkoret ”sanning” överordnas som 
ett generellt villkor för även andra områden som subjektiva upplevelser, framstår dessa 
sistnämnda som mindre giltiga som en grund för rationalitet. Att man på detta sätt släcker 
giltigheten i en rationalitetsform leder till fragmenteringen av den lokala rationaliteten där 
varje villkor bör var öppen för bedömning tillsammans med de andra villkoren för att tillå-
ta en överblick över hela situationen. Medierna omvandlar alltså heterogena frågor om 
lämplighet till homogena frågor om sanning.

I exemplen 11 och 12 framhålls det objektiva korrespondensvillkoret av lärarna när de 
väljer att prioritera den lexikala likheten med läroplanen i stället för egna lokala tolkningar 
i den lokala planen som de håller på att arbeta fram. Här kan man tala om det slitna ut-
trycket att ”the media is the message” även om begreppet media i det här fallet inte be-
tecknar massmedia. Det är alltså det som medieringen gör som lärarna tar fasta på i stället 
för den språkliga meningen som säger något annat. Detta är intressant både principiellt 
och språkligt. Man kan nämligen säga att läroplanens dubbla betydelse ”en förskriven 
homogen heterogenitet” uppfattas som paradoxal av lärarna, då de upplever att de både 
ska åstadkomma homogenitet och ta hänsyn till heterogeniteten och att då är lite svårt när 
man får en sån här uppgift. Här omfattar lärarnas förståelse av paragrafer inte endast det 
som står i myndighetstexten utan också den medierade formen som säger något. Det är 
alltså budskapet i den medierade formen som skrivs in i den lokala arbetsplanen i form av 
ordagrann likhet. Den medierade styrningens fragmentering av den lokala förståelsen be-
står alltså i de motsägelsefulla uppgifter som uppstår i lärarnas vardag. Det är alltså svårt 
att bedöma vad som är sant, riktigt, och trovärdigt i en situation där formen förbjuder det 
som innehållet föreskriver. 

Derivationer kan också beskrivas som olika typer av tekniker till att ”göra” trovärdighet. 
De två jämförelseobjekten som jag använder är deduktion och induktion. I den derivativa 
deduktionen utgår man från en premiss som redan finns aktualiserad i situationen medan 
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man i den induktiva inför en för situationen ny premiss som man hänvisar till, t.ex. har 
inte så lång tid på oss. Här är ett resultat av mina analyser av exempel att dilemmans pre-
misser förutom att utgöra problem också kan användas till att hantera de problem som de 
själva medför. Här kan läraren förutom att presentera ett problem också hänvisa till detta 
problem som en rationell orsak. Denna situation uppstår som en följd av att dilemman inte 
har någon slutgiltig lösning utan alla tillgängliga resurser behöver tas i bruk. Ett sätt att 
göra detta är just att verbalisera problemet vilket sedan som införd premiss kan återanvän-
das deduktivt även vid andra tillfällen. Precis som jag sa i analysen är det just här som 
man kan få en glimt av den komplexitet och dubbeltydighet som utmärker dilemman som 
fenomen i lärarens vardag. Dilemman är därmed inte enbart problem utan också resurser 
för sin egen hantering, vilket vi redan varit inne på tidigare.

Andra effektiva premisser är sådana där giltighetsanspråken är förankrade i språksyste-
mets logiska funktioner vilket därmed mer eller mindre reflexmässigt gör vissa typer av 
argument mer acceptabla. Den identifierbara logiska formen kan då utnyttjas för att öka 
derivationens förtroendepotential. Tanken på att rationaliseringens språkliga former ut-
trycker kulturella och sociala förväntningar stödjer också observationen om att när språk-
liga former för typiska rationella argument används blir detta också en extra garanti för ra-
tionalitet. Nu är förväntningar på rationellt trovärdiga handlingar olika i olika situationer 
och varje professionellt område omgärdas av typiska förväntningar på vissa rationalitets-
mönster. Det är alltså förväntningarna som ger rationella typifieringar och inte det som 
faktiskt görs och sägs. Jag kan ju hjälpa mitt barn hemma med läxorna och säga samma 
saker som läraren med samma effekter på barnets lärande men jag har ändå inte samma 
professionella förväntningar på mig som barnets lärare när jag gör detta.

Om jag då summerar hela rationalitetsdiskussionen kan jag se att både Paretos rationali-
tetsmodell och Habermas rationalitetsmodell trots diametralt olika utgångspunkter visar 
samma resultat nämligen att medier är rationellt motsägelsefulla och ett hinder för den 
lokala rationaliteten. De empiriska exempel som jag har tagit upp visar också samma en-
tydiga bild. Med tanke på att skolan och lärarnas vardag är i stor utsträckning reglerat ge-
nom medier kan vi räkna med att dessa finns i bakgrunden som motsägelsefulla resurser 
även när deras närvaro inte verbaliseras så som är fallet i flera av mina exempel så här 
långt. Det här betyder att man som kvalificerad hypotes kan anta att medierna alltid ingår 
i lärarnas dilemman i form av bakgrundsfaktorer. I och med detta blir också den andra 
förutsättningen given, nämligen behovet av den lokala trovärdigheten. Hur denna trovär-
dighet sedan kan konstrueras är en öppen fråga eftersom sätten är många. Men konstrue-
randet av trovärdighet ingår alltid som en del av hanteringen av dilemman. Det jag där-
emot vet mer bestämt är att dilemmat blir synligt i de derivationer som ska hantera dem. 
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Det här innebär givetvis inte att det inte kan finnas dilemman med andra typer av horn 
utan snarare att jag ringar in den myriad av potentiella dilemman som kan finnas i lärares 
vardag med hjälp av de teoretiska verktyg som jag använder för deras beskrivning. Där-
emot ger dessa här teoretiskt kvalificerade hypoteser en möjlighet att också påvisa syste-
matik i de dilemman som på det här sättet blir synliga. 

Med tanke på att vardagen är fylld av dilemman hade det givetvis varit ett vanskligare fö-
retag att komma fram till systematiska förutsättningar för dilemman utan dessa teoretiska 
kompasser av vilka fyra viktiga är Pareto, Parsons, Habermas och Gafinkel. Den bakom-
liggande systematik som jag lyft fram genom de hoplånade teoretiska verktygen behöver 
dock inte säga så mycket om den faktiska hanteringen av dilemman. Detta är alltså en 
öppen empirisk fråga eftersom det är frågan om situerat handlande där inget är helt givet 
på förhand utan behöver åstadkommas av aktörerna själva. Förtroende och rationalitet 
kan t.ex. också konstrueras på mycket olika sätt och en typ av konstruktion falsifierar inte 
en annan. Systematik i fråga om bakgrundsfaktorer säger inte heller något om representa-
tivitet i fråga om de enskilda fallen eftersom dessa, så som jag nämnt, inte kan deduceras 
från bakgrundsfaktorerna. Däremot kan de enskilda fallen vara mycket talande som illust-
rationer för några av de dilemman som lärarna möter i sin vardag. Jag ska strax gå över 
till att se på några sådana exempel på hur den komplexa situationen som lärarnas vardag 
utgör också kräver komplexa rationella konstruktioner av rationalitet och trovärdighet.

Innan detta måste ytterligare ett viktigt påpekande göras, nämligen att det som sagts om 
medierna inte ska tolkas som att de är endast dysfunktionella. På samma gång som medi-
erna är problematiska är de också oumbärliga resurser för samordning av samhällets 
verksamheter. Systemteoretikerna (t.ex. Parsons) har också visat och det är svårt att tänka 
sig ett fungerande samhälle utan dessa medier. Det som jag kommit fram till i den här de-
len av undersökning är snarare att myntet har två sidor och att medier är allt annat än 
oproblematiska resurser för rationalitet. I många fall är medierna också tysta resurser. 
Med detta menar jag att den problematiska sidan kommer till utryck som självklarheter 
som inte behöver verbaliseras för att utöva styrning. De motsägelsefulla medierna kan 
alltså utgöra horn i ett dilemma utan att dessa nämns i den verbala hanteringen. Här kan 
vi också upprepa det som Garfinkel har sagt om betydelsen av förväntad normalitet och 
fråga oss vad som händer när det finns flera parallella och giltiga förväntningar som 
dessutom inte utan vidare är i samklang med varandra? Vi behöver endast påminna oss 
om tre av Garfinkels (1963 s.188) normalitetskriterier nämligen causal texture (eller ko-
herensen), instrumental efficacy (effektiviteten i ett målrationellt perspektiv) och moral 
requiredness (konformitet mot gemensamma normer) som är allt annat än oproblematiska 
tillsammans i de fall där de pekar i olika riktning.
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5 Lärares konstruktioner av komplex rationalitet 

I detta kapitel gör jag en språklig analys av dilemman och derivationer. Jag tar upp hur lä-
rare genom språket rationaliserar kluvna förväntningar. Utgångspunkten är att lärarna i 
sina derivationer använder specifika språkliga resurser för att sy ihop de kluvna förvänt-
ningarna. De resurser som jag fokuserar är vad Ledin (1994) kallar konnektiver, negatio-
ner, epistemiska och värderande markörer. Jag kommer att tala om modallogiska kluster 
och se dem som centrala för att språkligt skapa rationalitet.

Min avsikt här är varken att systematiskt kartlägga användningen av enskilda markörer 
eller att beskriva deras grammatiska och semantiska egenskaper. Det jag gör är en analys 
som tar sin utgångspunkt i pågående rationaliseringsarbete. Några av de exempel som jag 
tittar på är samma som tidigare och några av exemplen är nya. Gemensamt för exemplen 
är att de innehåller derivationer av dilemma som identifierats genom analyser av förut-
sättningar, situationer, handlingar och verktyg. 

5.1 Modallogiska kluster

Den språkliga analysen har alltså fokus på modallogiska kluster. Vi har redan stött på 
konstellationer av logiska och modala markörer hos flera av de derivationer som vi tittat 
på. Jag har också redan tidigare påpekat att de utgör potentiella resurser för rationaliser-
ing. Nu ska vi alltså syna dessa markörer i sömmarna bl.a. för att se vad de består av och 
vilken funktion de fyller för aktören i den aktuella situationen. Bedömningen utgår från 
en enkel princip. Vi kan anta att flera förekomster av en viss typ av modallogiska markö-
rer i en derivation, alltså upprepningar, är ett tecken på en rationell strategi. Med tanke på 
den stora mängd av resurser som står språkbrukaren till buds kan man utgå från att en 
slumpmässig förekomst är osannolik. 

Klustren består av olika upprepningsmönster. Dessa mönster relaterar jag till tre strategi-
er: logiska strategier, predikativa strategier och modala strategier. De logiska strategierna 
tar fasta på hur den bild av verkligheten som konstrueras hänger ihop. De predikativa 
strategierna tar fasta på hur verklighetsbilden generaliseras till att gälla i olika situationer 
medan de modala strategierna tar fasta på hur säker man är att bilden stämmer samt hur 
angeläget det är att konstruera och presentera den. 

Som logiska markörer räknar jag konjunktioner (och), disjunktioner (eller), negationer 
(inte) och implikationer (om). Dessa markörer visar hur världen hänger samman. 
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Till de predikativa för jag t.ex. alla, någon, ingen, ofta, sällan, aldrig, endast, samma, 
lika. Dessa markörer visar på vilket sätt världen är generaliserbar.

Till de modala för jag adverb som ju, kanske, säkert, tydligen. Jag tar också med värde-
rande (gärna, bra, dåligt), förstärkande (mycket, lite, extremt) och bestridande markörer 
(nej). Dessa markörer visar aktörens övertygelse och inställning. 

Ett element kan i en viss kontext tolkas som tillhörande flera kategorier. Bestridanden 
(nej) kan t.ex. tolkas som både logiska och modala. Det samma gäller också predikativa 
markörer där t.ex. alltid kan tolkas mer logiskt och ibland mer modalt. Den modala kate-
gorin är sammansatt av olika typer av markörer som kan uttrycka olika rationalitetsfor-
mer. Förstärkande markörer kan ses som uttryck för subjektivitet (otroligt, jätte) medan 
några av de modala markörerna kan aktualisera typiska kollektiva normer (ju, väl). Också 
här kan man göra olika tolkningar.

Enskilda förekomster av markörer som inte upprepas kan kopplas ihop med upprepningar 
som uppvisar vissa likheter med den enskilda förekomsten. Den kan då stödja en redan 
existerande upprepningsstrategi. Det är också möjligt att se enskilda förekomster som den 
första nödvändiga förutsättningen för två upprepade förekomster eller en förberedelse till 
en möjlig upprepning. Det sistnämnda alternativet ses då som ett stöd för en möjlig stra-
tegi. Logiken är tämligen enkel: ingen markör ger inget stöd och ingen strategi, en mar-
kör ger ett stöd men ingen strategi och två eller fler markörer samma av typ ger en strate-
gi. Det här gäller endast för faktiskt förekommande markörer. Dvs. observerbarhet utgör, 
liksom hos Ledin (1998) ett reliabilitetskriterium. 

Jag urskiljer också klungor där flera markörer uppträder i en sträng direkt efter varandra. 
När strängen innehåller olika typer av markörer kallar jag den för en komplex sträng. De 
kluster som vi träffat på så här långt i derivationerna ser också ut att bestå av vissa typer 
av element i olika konstellationer. Jag utgår alltså från fysisk närhet mellan markörer när 
strängar identifieras. Som element i klustren uppträder logiska, predikativa och modala 
markörer (se Ledin 1994, 1998 och Prawitz 2001). 

Termen modallogisk ska alltså inte förstås som en term inom logiken, utan som ett sätt att 
benämna kluster som kan innehålla logiska, predikativa och modala språkliga markörer. 
De markörer som jag utgår från är inte de enda resurserna för rationalisering.  För mitt 
syfte räcker det dock att kunna visa att rationalisering i derivationer kan bli synlig genom 
användningen av dessa språkliga resurser. 
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5.2 Verbprocesser

Upprepningsstrategier kan påträffas på olika språknivåer. Vi har redan sett exempel på 
detta i form av premisser och inramningar. I och med att jag utgår från kluster kan jag 
komma åt flera språknivåer som klustren ringar in. Det kan t.ex. handla om ord, fraser, 
satser, meningar, turer och episoder. Det kan förekomma många typer av rationaliseringar 
samtidigt och närvaron av en typ behöver inte utesluta närvaron av andra. Vi har redan 
sett exempel på hur rationaliseringar kan rama in och relatera handlingar och händelser 
till flera olika fysiska, mentala och språkliga världar samtidigt. Här har jag bl.a. sagt att 
alla rationalitetsanspråk och världar kan hävdas samtidigt. 

Språkbeskrivningar som i viss mån avspeglar den här typen av flera parallella relationer 
mellan olika världar finns inom den Halliday inspirerade funktionella grammatiken (se 
t.ex. Holmberg & Karlsson 2006) där man talar om olika verbprocesser. Jag exemplifie-
rar dessa med följande av mig påhittade exempel: Kalle spelar fotboll tillhör materiella 
processer, Kalle tänker på fotboll tillhör mentala processer, Kalle berättar om matchen
tillhör verbala processer och Kalle är fotbollsspelare tillhör relationella processer.

Exempel på analyser av verbprocesser finns bl.a. i Ledin (1994). Där analyserar Ledin 
språk och makt i EU -debatten år 1994. Ett av de i det här sammanhanget intressanta re-
sultaten av hans undersökning är att valet av verbprocesser används till att skapa olika 
verklighetsbeskrivningar. Man kan skilja mellan en verklighet som är oberoende av 
mänskligt handlande och en verklighet som går att påverka med handlingar. En annan di-
stinktion är skillnaden mellan skeenden i den materiella och mentala världen. Inom for-
malpragmatik som vi berört tidigare gör man i det sistnämnda fallet en skillnad mellan 
objektiva och subjektiva giltighetsvillkor. 

En för mig i det här fallet viktig gemensam nämnare mellan formalpragmatiken och den 
funktionella språkanalysen är att man ger processer som sker i olika världar specifik sta-
tus. Nu finns det dock ingen direkt överlappning mellan t.ex. verbprocesser och rationali-
tetsformer. Materiella processer som handlingar kan ha flera olika rationalitetsdimensio-
ner och bedömas med utgångspunkt i objektiva, normativa och subjektiva kriterier. Man 
kan ändå säga att i fråga om mentala processer finns alltid upplevelsedimensionen i för-
grunden, vilket ger det rationella giltighetsvillkoret autenticitet en speciell status och en 
speciell betoning i fråga om dessa processer. 

Jag analyserar verbprocesser för att komma åt rationalitetsaspekterna hos de materiella 
och mentala världarna. I den materiella världen hävdas då observerbar korrespondens 
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som argument för rationalitet, och i den mentala världen får autenticitet och uppriktighet 
samma funktion. Jag relaterar fortlöpande verbprocesserna till den modallogiska analysen 
där kärnan är upprepningar i de modallogiska klustren. Också i fråga om processerna 
kommer jag att söka efter upprepningsmönster. Upprepningsmönster kan, vilket jag redan 
varit inne på, förekomma mellan olika yttranden och mellan olika talare, t.ex. genom att 
någon upprepar det som någon annan tidigare sagt.  

5.3 Skrivkonventioner 

Fetstil anger det jag betecknar logiska markörer, kursiverad fetstil anger modala markörer 
kursiverad understyrkning anger verbprocesser och understruken kursiverad fetstil anger 
predikativa markörer. I de fall där en markör har flera funktioner anger jag för enkelhe-
tens skull endast den funktion som ligger först i en ordning där logik kommer först, pre-
diktion som nummer två och modalitet som nummer tre. Därmed blir t.ex. negationen 
inte markerad som logisk i exempel 15 nedan, även om man också kan hävda att den har 
en modal dimension och det samma gäller det adversativa men.

5.4 En logisk strategi

Introduktion av exempel 14 

I exempel 14 samspelar styrmedierna tid och paragrafer med den mänskliga faktorn så att 
det uppstår ett tydligt dilemma som läraren behöver hantera. Läraren behöver göra det 
omöjliga och informera om sådant hon inte känner till, nämligen andra lärares omdöm-
men. Eftersom lärarens misstag gör dilemmat i exempel 14 tydligt är det en lämplig in-
ledning på den språkliga rationaliseringen som jag kommer att exemplifiera i detta ana-
lysavsnitt.

Vi befinner oss i början av ett utvecklingssamtal i årskurs nio där en lärare, en förälder 
och en elev bl.a. ska diskutera det som de andra lärarna sagt om eleven. Nu har läraren 
dock gjort ett misstag som lett till att hon inte har med sig de andra lärarnas omdömen. I 
sekvensen nedan berättar läraren Veronica om det som har inträffat för föräldern och ele-
ven. 
Exempel 14 (tidigare exempel 8, 10, och 13). Utvecklingssamtal i Villaskolan 

Veronica: nu är de så här bara att jag först fortsätta tillbaka så att jag fick dom  
                         här av Viveka å jag tog ju hand om kuvertet så fint å skicka i väg sen jag  
                         hade lämnat kuvertet så tänkte jag nej men nej men jag ju har inte den här 
                         informationen  så att jag tänkte att Emil kunde få berätta för oss 
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                         hur ser dina lärare på dig hur se du på dig själv 

Inledande ord och modallogiska markörer

Här beskriver läraren Veronica att de andra lärarnas omdömen saknas på grund av ett 
misstag begånget av henne själv. Veronica gestaltar typiska känslor i en situation där för-
väntningar inte bli uppfyllda. Hon agerar för att undvika kritik som kan drabba henne 
som ansvarig för situationen. 

Det första vi kan lägga märke till är upprepningar av olika typer markörer vilket enligt 
min definition är ett uttryck för en rationaliseringsstrategi. I det här inledande exemplet är 
upprepningen tämligen symmetrisk. Vi kan få en bild upprepningarna om vi betecknar 
summan av upprepningar av en viss markör med motsvarande siffra t.ex. 2 och det som 
upprepas med x och en eventuell variation hos markören som upprepas med (+ x).

Upprepningsmönstren ser ut så här:

a) Logiska kluster: å 2, så att 2 (+ så) 3, men 2,
b) Predikativa kluster: -
c) Modala kluster: ju 2, nej 2,
d) Verbprocesser. Mentala aktiviteter: tänkte 2

Det finns också en komplex sträng nej men nej men.

Derivationen har alltså en logisk strategi, en modal strategi och en mental strategi. Vi kan 
också se att rationaliseringen saknar en predikativ strategi. 

Logisk strategi

Den logiska strategin är konsekutiv, så att, där situationen framstår som en konsekvens 
av både rutinmässiga handlingar, jag tog ju hand om kuvertet så fint, och oförutsedda re-
lationer, jag ju har inte den här informationen. Till den logiska strategin hör också en ad-
ditiv konjunktion, å, där autentiska detaljer adderas för att ge större trovärdighet i be-
skrivningen av händelseförloppet, å skicka i väg sen, och adversativt, men, som konstrue-
rar en motsättning mellan antagandet om att informationen fanns till hands. 
            

Predikativ strategi 

Att en predikativ strategi saknas kan antyda att läraren inte vill göra några generaliseran-
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de påståenden som (det av mig påhittade): jag brukar aldrig

Förutom de symmetriska dubbla upprepningarna i det modallogiska klustret finns också 
en negation, inte, materiella handlingar, t.ex. jag tog och jag skicka, samt en förekomst av 
adverbet bara. Det sistnämnda fungerar i betydelsen helt enkelt och implicerar en eventu-
ell invändning som bemöts i förebyggande syfte, alltså att det inte finns något att göra åt 
situationen oavsett vad man tycker om det. Dessa enskilda förekomster av markörer kan 

glömma. Det är förståeligt, 
då generaliseringar i det här läget är ett tveeggat svärd som kan övervältra ytterligare be-
visbörda på läraren. Läraren Veronica väljer alltså att inte tematisera frågan om förtroen-
de utan väljer att skapa trovärdighet genom upprepade exempel där hon framställer situa-
tionen som unik genom att fokusera på detaljer: jag först fortsätta, jag fick dom här av 
Viveka, jag tog ju hand om kuvertet, skicka i väg sen jag hade lämnat kuvertet. Här är det 
frågan om materiella händelser med högt bevisvärde då de refererar till den fysiska värl-
den till skillnad från t.ex. tankar och känslor som inte kan observeras i den yttre världen. 
Den möda som läraren Veronica lägger ner på att beskriva situationen som en unik hän-
delse kan tyda på att hon inte är helt säker på att föräldern har förståelse för det som har 
inträffat.  Bara kan tolkas som ett predikativt stöd för ett existerande faktum.

Modal strategi

Den modala strategin uttrycker Veronicas egna och självklart, ju, bestridande, nej, in-
ställning till det som har inträffat. Hon visar hur den uppkomna situationen framstod som 
både ovälkommen och som överraskande vid upptäckten. Den komplexa strängen, nej 
men nej men, markerar också ett förstärkt modalt känslouttryck, där flera modallogiska 
resurser tas i bruk. Den komplexa strängen av modallogiska resurser betecknar en vänd-
punkt, där det som sagts tidigare ges en motiverande funktion till att Emil kunde få berät-
ta, som då blir ett resultat av de omständigheter som presenterats före vändpunkten. 

Verbprocesser 

Den mentala strategin ger uttryck både för Veronicas autentiska upplevelse, tänkte jag, av 
problemet och hennes sätt att komma fram till en lösning, jag tänkte, och resultatet av 
tankeprocessen, nämligen förslaget, att Emil kunde få berätta. Det subjektiva rationali-
tetsanspråket (autenticitet) i verbprocessen, tänkte, hänger ihop med den modala markö-
ren ju, som ger ett normativt rationalitetsanspråk, alltså en kollektivt delad förväntan om 
hur det brukar vara i normala fall. 

Enskilda stödjande markörer
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vi se som stöd för de redan identifierade upprepningsstrategierna. Markören bara utgör i 
det här fallet också ett stöd för den modala strategin (jfr Nilssons 2005 beskrivning av 
bara). Negationen inte stödjer den logiska strategin (att framställa en brist) men kan ock-
så tolkas som ett stöd för den modala strategin (att uppvisa en negativ inställning). De en-
skilda markörerna kan alltså få olika funktioner och även ha flera funktioner samtidigt.

Mer om dilemmat

Vi ska se på ytterligare några drag i hanteringen av dilemmat med de saknade omdöme-
na. Veronicas sätt att formulera premissen i derivationen (den saknade informationen) 
domineras av bestridande, nej, och adversativa, men, strategier stödda av negationen, 
inte, som förmedlar motsättningen mellan det som borde vara fallet och det som är fallet. 
Hennes negerande visar på motsättningar i den situation som hon befinner sig i. Strategi-
erna är med andra ord inriktade mot att hantera den fragmentering av situationen som bli-
vit tydlig genom problemet med de saknade omdömena. 

Detta kan relateras till de i skolan ständigt närvarande systemmedierna. Om vi utgår från 
förutsättningarna för lärarens handlande kan vi t.ex. säga att lärarens tidsram för utveck-
lingssamtalet inte ger utrymme för att försöka leta rätt på eventuella kopior av omdömena 
eller att ta kontakt med de kollegor som gett omdömena. Paragraferna i sin tur omöjliggör 
för läraren att komma undan utvecklingssamtalet med ursäkten att hon saknar adekvat 
underlag. Nu kan man givetvis tänka sig att flytta fram samtalet, men inte heller det är 
någon bra lösning eftersom föräldern och eleven redan är på plats. Dessutom kan det vara 
svårt att finna en ny tid som passar alla, speciellt läraren som kan ha många inbokade 
samtal. Att inte hinna med samtalen skulle också vara ett brott mot den kollegiala lojalite-
ten som kräver att var och en gör sin del av arbetet. Kollegorna hade ju nämligen redan 
gjort sin del av jobbet när de lämnade sina omdömen till Veronica. Hon kan inte heller 
låta bli att ta hänsyn till att Emils mamma och inte minst Emil själv i god tid behöver få 
en bild av hur han ligger till inför sista terminen på grundskolan. 

Här utgör alltså medierna begränsningar för lärarens möjligheter att hantera de problem 
som uppstått. Det är i den här typen av problematiska situationer som det föreskrivna 
framträder tydligt som restriktioner. Att restriktioner inte verbaliseras betyder inte att de 
är oviktiga utan kan tvärtom betyda att de är så självklara att det skulle vara trivialt att 
påminna sig om dem. 

Det finns en nära relation mellan regleringen (som i exempel 14 framträder i en skarpare 
relief på grund av oförutsedda hinder) och de tydliga klustren av kontrasterande markö-
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rer. Vi kan se att lärarens strategier ser ut att uttrycka just detta förhållande. Detta stöds 
av liknande observationer gjorda i andra sammanhang. 

Sociologen Zetterberg (2005) säger att den preskriptiva regleringen, bl.a. i form av för-
bud, öppnar för negativens användning i språket. Även om Zetterberg inte utvecklar sina 
resonemang och inte heller ger några språkliga exempel skulle det som framkommit i min 
undersökning kunna fungera som ett stöd till det som Zetterberg tar upp.

Ledin (1994) visar i sin undersökning om språkliga strategier vid EU -omröstningen 1994 
att adversativa och negativa konnektiver är lämpade att lyfta fram motsättningar i en situ-
ation. Ledins undersökning visar också att användningen av konnektiver är en effektiv 
indikator på språkliga strategier och på omständigheter som omgärdar språkstrategierna. I 
fråga om EU -omröstningen är det t.ex. intressant att Nej -sidan som hade ett mer pro-
blematiserat förhållande till EU -inträdet hade en högre andel av adversativa konnektiver 
och negationer än Ja -sidan, som inte hade samma anledning till att problematisera inträ-
det. 

Avslutande kommentarer

De språkliga strategierna i exempel 14 framstår som resurser för rationalisering, motive-
rade av en situation som utmärks av preskriptiv reglering och motsättningar. Det handlar 
om att hantera ett dilemma språkligt.

De logiska strategierna för att hålla samman verkligheten består av konträra avståndsta-
ganden understödda av konsekutiva beskrivningar och additiva detaljer. Den modala stra-
tegin består av att rutiner och vanliga förutsättningar markeras som normala och redan 
kända för att ytterligare styrka trovärdigheten i den bild som förmedlas. Mänskliga miss-
tag kompenseras med trovärdighet. Läraren Veronica betonar hur viktigt det var för hen-
ne att allt skulle fungera så som det var tänkt. Hon visar det genom att illustrera sin stora 
besvikelse när det förväntade uteblev.  

5.5 Konstruktion av motbilder 

Introduktion av exempel 15

I exempel 14 redogör läraren Veronica för sitt eget handlande och tänkande samt om-
ständigheterna kring detta. Nu finns det situationer där läraren behöver försvara andra ak-
törer. Vi har redan i tidigare exempel sett att bl.a. elevens kommentarer kan kräva en del 
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efterarbete för att inte äventyra samförståndet och det goda samtalsklimatet. I exempel 15 
från samma utvecklingssamtal visas en räddningsoperation som utförs av de vuxna. 
Skillnaden i jämförelse med det föregående exemplet är att nu är det föräldern som behö-
ver förklara sin hållning och sitt handlande. Upptakten är eleven Emils påstående om att 
mamman Fanny aldrig hjälper honom med läxorna. Det är läraren Veronicas tur 3 som 
analyseras som en derivation. 

Exempel 15. Utvecklingssamtal i Villaskolan 

1 Emil: du har aldrig för förhört mig på saker
2 Fanny: nej för de går ju inte å de känner jag inte men du vill inte de
3 Veronica: men i å för sig nu vet ju du att du har ju varit lä liksom en lärare själv men
                     för många föräldrar tycker ju att de är jätte jobbigt att dom jobbar i skolan å att  
                     dom inte vet vad dom har inte koll på dom 
4 Fanny: nej nej de känner jag inte 

Inledande ord och modallogiska markörer

En förälder förväntas engagera sig i elevernas hemuppgifter. Den förväntningen infrias 
inte. Här räddar dock läraren Veronica situationen genom en hjälpkonstruktion där andra 
föräldrar används som en motbild till den aktuella föräldern. 

Också här är det lätt att se att bestridande, adversativa och negerande strategierna sätter 
sin prägel på lärarens derivation. Det som föregår lärarens ingripande inleds med elevens 
kategoriska utsaga (i tur 1), aldrig, som sedan följs av mammans negationsstrategi (i tur 
2), går ju inte, känner jag inte, du vill inte, med stöd av det adversativa men. De negeran-
de strategierna understryker att det som diskuteras är problematiskt och att sonen Emil 
har satt mamma Fanny i en situation som fordrar förklaringar från hennes sida. Det kate-
goriska förnekandet, aldrig, implicerar att mamma Fanny inte visar något som helst in-
tresse för sin sons läxor. Det som mamman Fanny negerar är dock inte Emils beskrivning 
som hon håller med om (med ett nej) utan det som påståendet implicerar, nämligen att 
hon struntar i sin sons läxor. Att Fanny känner sig trängd framgår när hon efter ett par 
försök till en förklaring väljer att skylla på sonens ovilja att ta emot hjälp. 

Det är i den här situationen som Veronica bestämmer sig för att ingripa. Hon väntar inte 
tills mamman Fanny hunnit avsluta sin tur utan tar ordet medan Fanny fortfarande talar 
och försöker formulera en godtagbar förklaring. Utgångspunkten eller normaliteten förut-
sätter att föräldrar deltar i läxläsningen. 
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Upprepningsmönstren ser ut så här:

a) Logiska kluster: men 2, inte 2
b) Predikativa kluster: -
c) Modala kluster: ju 3
d) Verbprocesser: mentala tillstånd vet 2

Det finns två komplexa strängar: men i å för sig och men för

Logisk strategi 

Den logiska och negerande strategin inte och den adversativa strategin men stöds också 
av å som lägger till motsättningarna inte vet och har inte koll. Här finns också för som
förklarar hur de andra föräldrarna skiljer sig från den aktuella föräldern.

Predikativ strategi

Inte heller i det här exemplet finns någon predikativ strategi. (Däremot finns det ett stöd 
för en sådan strategi i elevens yttrande som är utlösande för den situation som uppstår.) 
Den möjlighet till t.ex. kategoriska uttalanden som en predikativ strategi ger utnyttjas 
alltså inte.

Modal strategi 

Den modala strategin ju lyfter fram den förutsatta kompetensen hos föräldern och den 
självklara skillnaden mellan föräldern/läraren och de andra mindre kompetenta föräldrar-
na som inte vet hur skolan fungerar. Denna strategi stöds av flera enstaka markörer. Den 
första av dessa är i å för sig som markerar ett nytt och mer positivt sätt att tänka, där 
mammans position som potentiellt oansvarig förälder kan uppgraderas till en kunnig lära-
re: du har ju varit lä liksom en lärare själv. Avståndet till de vanliga föräldrarna betonas 
av Veronica med förstärkningen jätte för att markera hur jobbigt hon anser att de har det, 
vilket då inte gäller den aktuella föräldern. Ju fungerar som en markör för normativa ra-
tionalitetsanspråk, alltså att man hänvisar till sådant som man förväntar sig att de andra 
borde hålla med om. 

Verbprocesser 

Verbprocesserna i hela exemplet är övervägande mentala reflexiva tillstånd t.ex. vill, vet,
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tycker. (Föräldern har också strategin känner med det rationella anspråket på uppriktig 
känsla.) 

Enskilda stödjande markörer

En viktig stödjande markör för den modala strategin är liksom som står ensamt och som 
inte ingår i en sträng. Den fungerar som typifierande och garderande för att lyfta fram 
föräldern som en lärare. 

Mer om dilemmat

Vi kan se på ytterligare några detaljer i lärarens hantering av dilemmat med att rehabilite-
ra förälderns status som en god förälder. Här finns inte samma starka hopning av markö-
rer som i exempel 14. En moderat betoning av motsättning ger dock den inledande kom-
plexa strängen men i å för sig.

De logiska och modala strategierna används till att neutralisera en misstanke som i vanli-
ga fall skulle kunna uppstå efter den typen av kommentar som eleven inleder med, att 
föräldern inte gör det som förväntas av en ansvarsfull förälder. Genom de logiska och 
modala strategierna skapar läraren en motvikt och ett avstånd till de vanliga föräldrarna. 
Det som konstrueras istället för denna negativa bild är bilden av en mycket kompetent 
förälder som vet att hennes barn inte behöver och inte vill ha någon hjälp med läxorna. 

Veronica utnyttjar de möjligheter som situationen (t.ex. att föräldern råkade vara lärare) 
och språket erbjuder. Hon har naturligtvis ingen möjlighet att förutse elevens kommentar 
utan hanterar situationen i realtid vilket visar hennes kreativa förmåga. Hon skapar bl.a. 
en kontrasterande bakgrund (men för många föräldrar) i form av de andra föräldrarna, 
som Fanny sedan kan utnyttja för att kunna ta avstånd från det som framställs problema-
tiskt. När Fanny använder sig av den erbjudna konstruktionen harmonierar hennes val av 
språkliga resurser de konträra logiska och modala strategierna som Veronica använt sig 
av (t.ex. Fannys invändning: nej nej de känner jag inte).
Emils första yttrande konstruerar en implicit motsägelse, bilden av en förälder som inte 
bry sig. Läraren konstruerar sedan en motbild till denna motsägelse och i ett sista steg tar 
man avstånd från det som motbilden framställer. 

Ytterligare en intressant upprepning som det modala klustret fångar in är förälderns stra-
tegi ifråga om rationalitetsform. Hon redovisar sin mentala värld som ett bevis på hennes 
uppriktighet (de känner jag inte). Fannys argument vilar alltså på det subjektiva rationali-
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tetsanspråket autenticitet. Detta bevis utgör också hennes eget argument mot den implici-
ta anklagelsen om att hon inte lever upp till de förväntningar som kan ställas på en föräl-
der.

Det som läraren Veronica bidrar med i det här sammanhanget är att göra skälet till att 
föräldern inte behöver känna skuld både explicit och offentligt, alltså att en förälder som 
är en lärare, liksom en lärare själv, vet mer än en vanlig förälder. Liksom fungerar både 
som en typifiering, en vaghetsmarkör och som en gardering. Den typifierar föräldern som 
en lärare, dock huvudsakligen i andra situationer, och ger samtidigt ett visst handlingsut-
rymme både till den aktuella läraren och till föräldern som då själv kan justera sin posi-
tion som en förälder som har samma kunskaper som en lärare. Liksom markerar gardering 
åt båda hållen när den annars självklara hierarkin ifråga om vem som har mest kunskaper 
om skolan nu i viss mån måste delas. Föräldern accepterar detta erbjudande om den mer 
kollegiala positionen och gör anspråk på den lite nu och då även längre fram i samtalet. 
När föräldern känner behov av att abdikera från den erbjudna kollegiala positionen längre 
fram i samtalet, t.ex. för att framföra kritik från ett förälderperspektiv, markerar hon det-
ta, men om man tänker som förälder, och när hon sedan vill återta den mer kollegiala po-
sitionen markerar hon även detta, alla kanske inte tänker på, i det fortsatta samtalet. 

Fannys utnyttjande av denna möjlighet framträder tydligt i exempel 16 där hon får läraren 
att försäga sig på ett sätt som hon sedan kan utnyttja. Så som vi redan sett i tidigare ex-
emplen är Fanny orolig för att lärarna inte är närvarande på lektionerna, en bild som lära-
ren Veronica hittills inte helt velat bekräfta. Här tar Fanny därför en annan väg och i stäl-
let för att framhålla omsorgen om eleverna framhåller hon omsorgen om lärarnas arbets-
situation på skolan. Detta visar sig vara en mer framkomlig väg för att få läraren att er-
känna att förälderns oro ändå kan vara befogad. Exempel 16 (som inte analyseras för öv-
rigt) får illustrera hur detta går till. 

Exempel 16. Utvecklingssamtal i Villaskolan

1 Fanny: hur är de personalmässigt nu känns de klarar ni
2 Veronica: otroligt tajt  …
3 Fanny: jag tänker de är inte många lektioner utan lärare

Veronica ser ut att uppfatta frågan som en sympatihandling och svarar otroligt tajt. Här 
utnyttjar dock föräldern sin möjlighet att byta position från den sympatiska kollegan till 
en orolig och kritisk förälder för att kunna utnyttja det svar som hon får. Här är det då 
inte längre frågan om en oro för lärarens arbetssituation utan om en oro för elevens situa-
tion. 
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Lärarens erbjudande om att vara kollega är därmed ett tveeggat svärd som kan slå tillbaka 
på läraren. Veronica hanterar dilemmat genom att ge Fanny en flyktväg in i lärargemen-
skapen men får ett annat dilemma på köpet genom att när föräldern bestämmer sig för att 
utnyttja sin möjlighet att kunna spela på de kollegiala strängarna. Föräldern har fått ett 
starkt argument som stödjer hennes linje om problem med lärarnas närvaro i klassen.

Premissen för förälderns möjlighet är det utrymme som läraren allokerat genom sin kon-
struktion av skillnader och motsättningar för att nyansera implikationen i elevens katego-
riska aldrig i exempel 15. Fokus flyttas från föräldern till de andra föräldrarna och impli-
kationen, att föräldern inte uppfyller de krav som kan ställas, tematiseras aldrig. 

Här åstadkommer alltså läraren språkligt det som inte kan sägas rent ut. Exempel 15 visar 
också att läraren dras in i dilemman som berör hanteringen av andra aktörers relationer 
till varandra. Dessa situationer är komplexa och som vi sett behöver läraren ta flera olika 
språkliga resurser och strategier i anspråk för att hantera dessa delikata situationer (se 
också Hofvendahl 2006:120 för en beskrivning av lärarens subtila strategier för att kom-
ma runt känsliga frågor). Men som vi redan sett t.ex. i exempel 15 har dilemman residua-
ler och nya problem uppkommer hela tiden. 

Avslutande kommentarer

En enkel beskrivning av lärarens strategi är att hon först ser till att skapa en motbild (de 
andra mindre kunniga föräldrarna) till föräldern som känner sig trängd mellan typiska 
förväntningar och faktiska förhållanden. På denna motbild projiceras sedan både de im-
plicerade problemen och de typiska kraven. Därefter kan föräldern understödd av läraren 
ta avstånd ifrån denna motbild. Konstruktionen av motbilden och avståndstagandet från 
denna åstadkommer deltagarna tillsammans och med lämpliga språkliga strategier för den 
här typen av situationer, nämligen genom konträra logiska och modala strategier.

En kort sammanfattning av dessa strategier ger en liknande bild som i exempel 14 ifråga 
om de konträra strategierna. Här konstrueras verkligheten som två motbilder som relate-
ras till varandra genom olika kopplingar. Den logiska strategin i lärarens derivation ut-
görs av en adversativ koppling mellan dessa två bilder, lärarnas lugna vetskap kontra de 
vanliga föräldrarnas okunskap och oro som framställs genom en negerande strategi. I frå-
ga om de modala strategierna används den förutsatta självklarheten i en lärares kunskaper 
för att stabilisera och konstruera en trygg bild av läraren som vet och som kan göra ade-
kvata bedömningar. 
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5.6  Modala markörer 

Introduktion av exempel 17 

Nu ska vi se lite närmare på ett exempel som vi redan är bekanta med från tidigare analy-
ser (se exempel 5 och 8). Här har det uppstått en situation där läraren behöver försvara 
sin kollega som enligt elevens uppgift ofta kommer för sent och pratar i telefon under 
lektionstid. Kontexten för denna ordväxling är samma utvecklingssamtal i årskurs 9 som i 
föregående exempel. Diskussionen som vi ska se ett kort utdrag av är initierad av förälder 
Fanny som misstänker att kan det kan finnas många lärarlösa lektioner där eleverna får 
klara sig på egen hand. Veronica har också redan tidigare förklarat att när det inträffar be-
ror det på elevernas förseningar och de många samtal som lärarna behöver ringa hem till 
försenade elever. Här vänder dock eleven Emil helt på förklaringen och riktar istället 
misstanken mot lärarna och speciellt mot läraren Viveka som är kollega till Veronica.

Exempel 17 (i tidigare exempel 5). Utvecklingssamtal i Villaskolan 

1 Emil: alltså om de ringer i telefon då brukar de de brukar ofta vara Viveka hon kommer all -
             tid för sent va
2 Veronica: m men nu hon har ju mer samtal så mycke samtal hon har ju haft dom här eleverna  
                    också har varit extra jobbiga kanske hade tagit otroligt mycke tid

                 

Inledande ord och markörer   

Lärarens derivation är ett tydligt försvar av den egna kollegan. Försvaret går ut på att 
rama in kollegans arbete i olika typer av svårigheter som hon inte rår för själv. De svårig-
heter som lyfts fram är de som är orsakade av de besvärliga eleverna.

Upprepningsmönstren ser ut så här:

a) Logiska kluster: men 2
b) Predikativa kluster: -
c) Modala kluster: ju 2, mer (+ mycke) (+extra) (+otroligt) 4
d) Verbprocesser: relationella har (+ hade) 4

Det finns också tre komplexa strängar, ju mer, så mycke och otroligt mycke.
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Logiska strategier

Den logiska strategin är adversativ och sätts in direkt i inledningen av derivationen. Här 
invänder läraren mot den bild som eleven ger av kollegan. Nu konstruerar också eleven 
det problematiska bl.a. med hjälp av två predikativ, ofta och alltid, som skapar bilden av 
notoriska försummelser. Det som läraren vänder sig mot med, men, är att problembe-
skrivningen fokuserar på lärarens beteende istället för orsakerna bakom. Läraren vänder 
alltså elevens fokus från lärarkollegans beteende till den situation som kollegan befinner 
sig i.  

Predikativa strategier  

Det finns ingen predikativ strategi i lärarens derivation. Däremot använder eleven predi-
kativa stöd, alltid och ofta, i sin problemformulering som ger den en mer generell och 
tvingande karaktär samtidigt som predikativet också öppnar för invändningar, t.ex. falsi-
fiering. Det sistnämnda alternativet utnyttjas dock inte av läraren och en sådan strategi 
skulle förmodligen inte heller undanröja problemen även om läraren kunde leda i bevis 
att Viveka faktiskt råkade komma i tid förra veckan. Detta skulle nog i så fall snarare för-
värra det hela eftersom det skulle kunna implicera ett undantag som då bekräftar mönst-
ret. Dessutom skulle läraren själv också kunna riskera kritik för att märka ord i en allvar-
lig fråga. 

Modala strategier

Den modala strategin är däremot desto mer markerad. De två ju anger det självklara i att 
en situation med många samtal hem till jobbiga elever är en orsak till varför mycket av 
tiden går till annat än undervisning. Ju markerar också återigen normativa rationalitetsan-
språk, alltså att man markerar något som man förväntas känna till. De komplexa sträng-
arna, ju mer, så mycke, otroligt mycke, används till att visa graden av problem och också 
till att gestalta lärarens egen känsla inför problemens omfattning vilket sätter de subjekti-
va rationalitetsanspråken om Veronicas egna starka känslor i fokus. Här utgör också mar-
kören extra ett stöd för denna strategi i gestaltningen av problemen som eskalerande. Ge-
nom sin gestaltning visar Veronica att hon också kan identifiera sig med kollegan och 
hennes situation. Det modalt stödjande och epistemiska kanske används här för att signa-
lera ett skifte från de kända svårigheterna till de mer spekulativa konsekvenserna där just 
tidsåtgången lyfts fram. Kanske fungerar här också som ett medel till att neutralisera ele-
vens mer tvärsäkra alltid och får då funktionen av en implicit påminnelse om sådant som
eleven kan ha förbisett. 
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Verbprocesserna

Ett annat markerat drag är den systematiska upprepningen av den relationella verbproces-
sen har. Denna sistnämnda variationsstrategi kopplar samman Viveka med de bevärliga 
omständigheterna, alltså sådant som står utanför den försvarade kollegans kontroll. Ra-
tionalitetsformen är konstaterande av ett objektivt faktum.

Enskilda stödjande markörer

De stödjande markörerna, extra och kanske, bidrar här till att stödja dels den dynamiska 
modala strategin där svårigheter framhålls som stora och där Veronicas eget engagemang 
betonas och dels till att nyansera den kategoriska beskrivningen av problemens orsaker, 
bl.a. läraren Vivekas telefonsamtal och förseningar. Speciellt den multifunktionella kan-
ske är intressant då den både fungerar som en epistemisk markör inom derivationen där 
den anger en viss osäkerhet samtidigt som den också pekar mot svagheten i elevens ar-
gument som inte tar hänsyn till möjliga osäkerhetsfaktorer. Användningen av kanske kan 
därmed ses som en raffinerad teknik från lärarens sida. 

Mer om dilemmat

Det mest iögonenfallande är den tydliga modala strategin. Speciellt intressant är den dy-
namiska variationen som utgörs av en stegrande förstärkning, mer, så mycke, extra, otro-
ligt mycke, som betecknar de allt större svårigheter som drabbat kollegan. Här används 
modaliteten också som ett estetiskt medel för att ge en dynamisk och målande beskriv-
ning av både de svårigheter som skildras och lärarens egen inställning till den situation 
som beskrivs. Läraren Veronica framstår som mycket engagerad och angelägen av att 
förmedla sin bild av den situation som kollegan Viveka befinner sig i. De två inledande 
logiska adversativ i strängen, m, men, som kommer i snabb följd markerar i sin tur också 
ett akut ingripande för att ge en motbild till elevens beskrivning av kollegan. Veronica 
markerar då också med hjälp av ju hur hennes beskrivning av relation mellan orsak (job-
biga elever) och verkan (inte hinna med) utrycker kända förhållanden och samband. Här 
ser vi alltså återigen en snabb och effektiv samordning av strategierna från lärarens sida, 
denna gång för att möta den kritik som drabbar kollegan. Den mest markerade rationali-
serande strategin här är upprepningar av förstärkningsmarkörer som leder till en stegring 
av intensiteten hos de svårigheter som kollegan Viveka mött och som också samtidigt ge-
staltar Veronicas egna starka engagemang. De svårigheter som stegras är sådant som för-
brukar tid, nämligen de många samtalen hem och framförallt de jobbiga eleverna.  
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Även i det här exemplet konstruerar läraren en motbild markerad av adversativ (men) re-
dan i inledningen av turen. Det som placeras i den konstruerade motbilden är elever som 
utgör problem. Här ser vi ytterligare ett exempel på strategin att placera problemet hos
någon annan som inte är närvarande i form av en motbild för att sedan gemensamt ta av-
stånd ifrån denna motbild. Om någon av de utpekade eleverna skulle vara närvarande 
hade konstruktionen av motbilden förmodligen skett på ett annat sätt. I selektionsproces-
sen mellan möjliga alternativ lyfts alltså de besvärliga problemen gärna utanför den egna 
gruppen och de som är närvarande, i det här fallet lärarna som en kollektiv grupp samt de 
övriga närvarande deltagarna (om den här typen av återkommande strategier se också 
Hjörne & Säljö 2004).

Både konstruerandet av motbilden och det gemensamma avståndstagandet från bilden 

sker som vi redan sett genom konträra språkliga strategier. Till detta kommer den modalt 

stödjande upprepningen. 

Avslutande kommentarer

Konstruktionen av motbilden till elevens beskrivning dominerar lärarens derivation. Den 

logiska strategin är adversativ och sätts in redan i inledningen. Det görs klart att det finns 

omständigheter som kan hindra läraren att förverkliga (det också adversativt implicerade) 

idealet att kunna vara i klassrummet, ett krav som inte avvisas av läraren. Derivationen 

utnyttjar den verklighetsstabiliserande markören ju tillsammans med ett antal modala för-

stärkningar, som både lyfter fram graden av svårigheter som kollegan råkat utför och lä-

rarens engagemang i kollegans problem. Den konsekvent genomförda upprepningsstrate-

gin ifråga om verbprocesserna stödjer konstruktionen av en vardagsverklighet som det 

inte går att göra något åt. 

Den modala markören kanske används på ett raffinerat sätt. Läraren visar prov på simul-

tanförmåga genom att låta kanske markera ett möjligt försvar för kollegan och samtidigt 

låta kanske praktiskt visa hur alternativa tolkningar kan försvaga beviskraften i kategoris-

ka beskrivningar. 
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5.7  Den enda garantin

Introduktion av exempel 18

Exempel 18 är en fortsättning på diskussionen om tiden och lärarnas närvaro. Här har lä-

raren Veronica tagit upp kommunens besparingar, som enligt henne leder till en pressad 

situation med många lärarbyten (se exempel 5). De frågor som dyker upp i exemplet är 

vilken typ av lärare som kommer att anställas och vilka garantier som gäller för att elever 

ska ha tillgång till lärare. Här fortsätter Veronica att hänvisa till omständigheter som lä-

rarna själva inte kan påverka. Hon måste ta hänsyn till det som tidigare sagts om situatio-

nen i skolan, om kollegorna och om lektioner utan lärare. Läraren behöver alltså ta många 

hänsyn och balansera många intressen samtidigt som hon ska välkomna nya kritiska frå-

gor. Det är den sista turen som analyseras som en derivation.

Exempel 18. Utvecklingssamtal i Villaskolan

1 Emil: nej jag kom på nu ä ja just de vi får byta lärare vi byter lärare i matte tre gånger tror jag i   
           tyska har vi redan bytt en de är de kommer bli tredje gången efter jul  

           2 Veronica: de enda som 
       3 Fanny: hur blir de nu tänker jag alltså jag nej för jag tänker att       

           4 Veronica: de enda vi är garanterade alltså den enda vi garant de enda som är garanterat de
                            är ju faktiskt att de är ju jätte de är ju helt jätte tragiskt men så är de ju i livet de
                            enda ni är garanterade de är å få en lärare

Inledande ord och markörer

Här hanterar Veronica den implicita kritik som finns i Emils och Fannys funderingar. 
Samtidigt som Veronica är mycket kritisk till situationen låter hon garantin kvarstå just 
som en garanti. Hon låter också att bli att direkt namnge objektet för sin kritik. Här kan 
man säga att Veronica töjer situationens olika ramar, t.ex. hennes roll som lojal tjänste-
man, för att framstå som en trovärdig professionell lärare som kan se problemen men som 
ändå kan hålla sig inom de institutionella ramarna. 

Veronica använder en utpräglad predikativ strategi, som handlar om hur verklighetsbilder 
generaliseras. 

Upprepningsmönstren ser ut så här:
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a) Logiska kluster: -
b) Predikativa kluster: enda 5,
c) Modala kluster: ju 4, jätte 2,
d) Verbprocesser: relationella är 7

Det finns också flera komplexa strängar: alltså den enda, ju jätte, ju helt jätte, ju faktiskt 
och men så.

Logisk strategi

Det finns ingen logisk strategi i den här derivationen. Vi har dock en enskild förekomst 
av en adversativ logisk markör, men, som stödjer den predikativa strategin och samman-
fattar motsatsförhållandet mellan det önskvärda och det faktiska. 

Predikativ strategi

Det problembegränsande och fokuserande enda förekommer fem gånger. Den tolkar jag 
som en starkt implicerad negativ begränsning. Det borde finnas flera typer av garantier än 
den mycket allmänt formulerade garantin, å få en lärare. Denna begränsning upprepas 
tredje gången med det konklusiva alltså som ett ytterligare förtydligande och som fokuse-
ring på det som impliceras, alltså bristen på substantiella garantier. Efter detta upprepas 
enda ytterligare två gånger, sista gången blir en summering. Predikatet den enda implice-
rar alltså i det här fallet ännu starkare det som är det problematiska, nämligen att garantin 
som finns inte är substantiell. 

Modal strategi

Vi har en stark modal markering av angelägenhet i form av en förstärkningsstrategi, jätte,
som i sin tur stöds av ytterligare en stegring, helt. Det modala ju ger legitimitet åt den 
bild som förmedlas genom stegringen genom att appellera till en allmänt förväntad rim-
lighet. Här finns också en normerande dimension i det som man förväntas hålla med om. 
Ytterligare en intressant upprepning är att verbet garantera varieras i olika former. Det 
finns helt enkelt inte tillräckliga garantier. Läraren lägger ner en hel del möda på att lyfta 
fram detta budskap. De modala strategierna lyfter fram både Veronicas egna negativa 
hållning och förutsatta kollektiva förväntningar på garantier.
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Verbprocesser

Den relationella markören är upprepas. Den framställer sakförhållanden som existerar 
som ett faktum. Den relationella upprepningen gör att man inte behöver sväva i ovisshet 
om sakernas givna tillstånd, den förstärker intrycket att det som framställs är existerande 
realiteter. Det intressanta är att är ger både en ”positiv” existens, alltså verklig existens 
till skillnad från en negativ eller saknad existens, samtidigt som det som existerar är
oönskat. Detta ger en realistiskt gestaltad oönskad situation. Här använder läraren språket 
för att töja på de institutionella ramarna. Läraren konstruerar samtidigt genom den predi-
kativa strategin en ansvarskännande professionell lärare som inte kan låta bli att upplysa 
om garantins begränsningar och konsekvenser. Rationalitetsformen här är alltså objektiv 
genom ett konstaterande av ett existerande faktum.

Enskilda stödjande markörer

I den här derivationen finns inga fristående stödjande markörer utan markörerna är bund-
na i olika typer av konstellationer, både strategier, strängar och upprepningar. Detta är ett 
mycket kompakt modallogiskt kluster med koncentrerade hopningar av språkliga verktyg. 
Det tyder på att läraren håller ihop flera disparata institutionella funktioner. 

Mer om dilemmat

Vi ska se på ytterligare några detaljer i hantering av dilemmat med att balansera kritik 
och lojalitet. En intressant detalj är den vändning från det specifika till det mycket all-
männa som sker med hjälp av men så är de ju i livet. Uttrycket modifierar den skarpa kri-
tik, som kan uppfattas som illojal i ett tjänstemannaperspektiv, genom att normalisera si-
tuationen. Veronica utför en manöver som mildrar och tar tillbaka något av det som fram-
ställts som specifikt och exceptionellt i situationen. Denna lojalitetshandling skapar en 
mer alldaglig inramning för den sista och avslutande upprepningen av budskapet. Läraren 
tar alltså inte tillbaka det som hon sagt - de är ju helt jätte tragiskt - bokstavligt utan ger 
istället en ny och mer balanserande inramning. Normaliseringen är viktig för att få lära-
rens olika lojaliteter, t.ex. mot arbetsgivaren och mot professionen på plats inom ramarna 
för samma lärarroll. Man kan också se detta som en konstruktion av en motbild som ska 
visa att varken läraren själv eller hennes kollegor kan påverka denna situation oavsett vad 
de tycker. Denna typ av distansering från negativa omständigheter har vi också påträffat i 
de tidigare exemplen.
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Avslutande kommentarer

Det som konstrueras är en osäker värld. Lärarens hållning är närmast agitatorisk. Hon an-
vänder en tydlig predikativ strategi med starkt fokus på generella begränsningar. Den 
modala strategin används till att förstärka och stegra konsekvensbeskrivningen av be-
gränsningen. Strategin markerar också en stark subjektiv angelägenhetsgrad genom steg-
ringen samt en förväntad kollektiv giltighet hos den självklara kritiska hållningen. 

5.8 Strategier i en längre sekvens

Introduktion av exempel 19

Hittills har vi sett rationalitetskonstruktioner som olika typer av upprepningsstrategier 
inom en enskild derivation. Vi ska nu titta på hur det kan se ut i en längre episod och hur 
de modala klustren kan fånga in flera typer av strategier som delas av flera deltagare. 
Fördelen med klusteranalysen är att den kan ringa in och systematisera många typer av 
förhållanden. 

Nu lämnar vi utvecklingssamtalet på Villaskolan som försett oss med några inledande ex-
empel. Nästa exempel 19 är i stället från ett lärarlagsmöte på Centrumskolan. Där sitter 
fem lärare och diskuterar en händelse på rasten där en elev har sparkat en annan elev. Det 
som diskuteras är: vem som har sett händelsen, vem som har ansvaret för den och vem 
som ska ta hand om följderna. Det är alltså många frågor som kommer upp och en central 
fråga är vem av lärarna har det operativa ansvaret. 

Dilemmat består i att åsikterna går diametralt isär i ansvarsfrågan samtidigt som lärarna 
behöver komma fram till ett beslut utan att den konflikt som uppstår hotar det ömsesidiga 
förtroendet. I det här fallet erbjuder inte paragraferna någon hjälp för att lösa frågan. Av 
det som sägs framgår att den allmänna hållningen verkar vara att den som varit vittne till 
en händelse bör sköta dess vidare hantering. Nu finns det dock, vilket också framgår av 
dialogen, situationer som inte faller under någon i förväg definierad regel som kan till-
lämpas på ett entydigt sätt. Händelsen faller utanför det som förutsätts, nämligen att det 
alltid finns någon person som har sett mer än de andra. Lärarna behöver alltså komma 
fram till ett beslut med hjälp av andra resurser än en enkel tillämpning av en regel, näm-
ligen med hjälp av språket. 

Förhandlingen om ansvarsfrågan upptar sammanlagt 47 turer. De två första turerna, alltså 
exempel 19, återfinns dock redan 55 turer tidigare innan man för andra gången återkom-
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mer till ämnet och innan frågan om ansvar hunnit bli ett akut problem för deltagarna. Vi 
ska nu följa huvudstrategierna i denna förhandling genom att se på kortare sekvenser ur 
exempel 19, 20, 21, 22 och 23 där språkliga strategier både uppstår, byggs ut och åter-
kommer på språknivåer som de modallogiska klustren ramar in.

I exempel 19 befinner vi oss fortfarande i början av arbetslagsmötet och lärarna har just 
lämnat den diskussion kring redovisningen av tiden som vi illustrerat tidigare (i exempel 
4). I det här skedet har också kaffet, som lärarna själva kokar under mötet, hunnit bli 
klart. Det är när lärarna ska förse sig med kaffe som läraren Camilla nämner en händelse 
som inträffat på rasten. 

Informationen leder dock inte till någon diskussion just då utan lärarna tar istället itu med 
kaffebestyren. Det är endast Christina som lite kort kommenterar det som Camilla säger. 
Det visar sig dock längre fram under mötet att delar av det som Camilla nämner dyker 
upp på nytt. Detta sker genom att Camilla upprepar en del av det som hon säger redan 
här. Camilla slår nämligen redan i exempel 19 fast premissen jag vet ju inget som hon 
kommer att hänvisa till också senare. Denna premiss ser ut att accepteras av kollegan 
Christina. Exempel 19 utgår från Camillas tur. 

Exempel 19. Arbetslagsmöte i Centrumskolan

Camilla: så de var ju tråkigt när jag sen tänkte jag avbröt Sven hann ju ta fatt i honom men han  
                 bara gick så tänkte jag är så har jag bett Carla å ringa då ju  
                 de var han som skulle lära sig för han gick där jag vet ju inget om nåt som har hänt un-
                 der dagen eller någonting för enligt vad Kalle sa så var Ville (ohörbart)    
                 så han skulle ge honom stryk så han 
Christina: va roligt de skulle va om de aldrig var nån

d) Verbprocesser: relationella var 3, mentala tänkte 2, materiella gick 3

konflikt 

Inledande ord och excerpt

Camilla refererar till en händelse där en elev har sparkat en annan elev på rasten och där 
Camilla har talat om för eleven att hon har bett kollegan Carla ringa hem till elevens för-
äldrar. Detaljerna kring detta kommer att framgå av de följande exemplen. 

Upprepningsmönstren ser ut så här:

a) Logiska kluster: så 5,
b) Predikativa kluster: nåt (+någonting) 2
c) Modala kluster: ju 3

142



143

Det finns också komplexa strängar: eller någonting för enligt, då ju och ju inget.

Logisk strategi

Den logiska strategin innehåller olika typer av följdangivande så. Camilla konstruerar en 
kedja av händelser, handlingar och hållningar för att ge en sammanhängande bild där 
händelserna följer i logisk ordning. Det verkar viktigt att ge en trovärdig bild av händel-
seförloppet och att beskriva bristen på egna iakttagelser. Trovärdigheten av beskrivning-
en vilar dock delvis på de iakttagelser som är konstruerade som trovärdigt bristfälliga 
(vilket blir ett problem för Camilla längre fram).

Predikativ strategi

Det finns en vag predikativ strategi någonting och nåt samt ett predikativt stöd i klustren, 
och inget, som lyfter fram den ringa kunskap som Camilla har av händelsen, vilket stöd-
jer den logiska strategin.

Modal strategi

Den modala strategin ju lyfter fram normala och förväntade reaktioner och redan kända 
förhållanden. Det ger en bild av att förväntningar på igenkännbarhet är uppfyllda. Även i 
här fallet fungerar ju som normerande.

Verbprocesser

De relationella var tar fasta på de faktiska omständigheterna medan de mentala tänkte ger 
Camillas reaktion och upplevelse av situationen. De materiella gick visar i sin tur elevens 
agerande. De faktiska omständigheterna och de materiella handlingarna har ett objektivt 
rationalitetsvillkor, nämligen att detta kan konstateras. Camillas reaktion inför dem har 
däremot ett subjektivt villkor, nämligen autenticitet i fråga om upplevelsen. 

Enskilda stödjande markörer

Två av de stödjande markörerna, men och för, beskriver elevens reaktion på tillrättavis-
ningen. Den första adversativa markören lyfter fram det olämpliga i elevens beteende och 
det andra lyfter fram orsaken till lärarens handlande. Ytterligare en stödjande markör är 
den modala bara som typifierar elevens beteende som närmast nonchalant.
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Mer om dilemmat

Vi ska se på ytterligare ett par detaljer i lärarens hantering av dilemmat med en oklar an-
svarsfördelning. Det som drar uppmärksamheten till sig ifråga om strängarna är den långa 
eller någonting för enligt som används till att förstärka påståendet jag vet ju inget. Att 
detta påstående backas upp med hjälp av en lång komplex sträng visar att påståendet är 
viktigt och behöver förstärkas för att bli tydligt. Att en del av den modallogiska tyngd-
punkten läggs här är inte någon slump. Det kommer också att visa sig att jag vet ju inget 
är en central premiss för Camilla. Den starka koncentrationen av språkliga resurser kan 
tolkas i det ljuset. Vi kommer längre fram kunna se att premissen jag vet ju inget ingår i 
ett större kluster om vi ser till hela diskussionen.

Avslutande kommentarer

De logiska strategierna används till att binda ihop Camillas beskrivning och motivera 
handlingar som naturliga följder av det som sker. Situationer ses som givna förutsättning-
ar genom relationella verbprocesser och som normala hållningar och reaktioner inför det 
som har hänt med hjälp av mentala verbprocesser och modala markörer. Den centrala 
uppgiften för de modallogiska språkliga resurserna är att rationalisera Camillas beskriv-
ning av det egna agerandet i den här situationen. I detta ingår elevens beteende som be-
skrivs som klandervärt både vad gäller själva händelsen och även beteendet efteråt: han
bara gick. Elevens beteende används sedan till att motivera Camillas agerande: så har jag 
bett Carla å ringa då ju de var han som skulle lära sig för han gick. De predikativa stö-
den, t.ex. inget, får ge en bild av giltighetsomfånget i Camillas kunskaper om händelseut-
vecklingen utöver det som hon återger. Den modala strategin lyfter fram tolkningsbak-
grundens allmängiltighet i form av förutsatta självklara hållningar och redan uppenbara 
faktum. Angelägenhetsgraden är nedtonad. Det finns t.ex. ingen stegring, vilket förstärker 
normaliteten i beskrivningen. 

Introduktion av exempel 20

Nästa nedslag i detta arbetslagsmöte är 55 turer senare, alltså ett avsevärt avstånd, vilket 
dock inte hindrar att det som Camilla försökt slå fast tidigare både kan återanvändas och 
ifrågasättas. Camilla inleder med att rekapitulera det som hon redan sagt. Hon menar att 
hon endast sett den spark som avslutat incidenten och att hon inte sett hela händelsen. 
Carla kommenterar detta genom att säga att hon inte har varit med och därför inte vet nå-
got om händelsen. Då säger också Camilla att inte heller hon har varit med och sett så 
mycket av det hela. Carla begär då ett klarläggande och frågar om Camilla såg sparken. 
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Det är också i det här skedet som vi kommer in i diskussionen. Här protesterar Carla mot 
det som Camilla sagt till eleven, nämligen att det är Carla ska ringa hem till eleven. Vi 
kan i det här sammanhanget också påminna oss om Christinas första reaktion på vad Ca-
milla sade (i exempel 19), nämligen det normaliserande va roligt det skulle va om de ald-
rig var nån konflikt. Idas lugna reaktion på uppgiften om vem som skulle ringa hem kan 
då tänkas bero på att hon inte blev utpekad som ansvarig av Camilla. Helt annorlunda 
förhåller det sig med Carla som nu får höra att Camilla har sagt till eleven att det är hon 
som kommer att ringa hem till eleven om incidenten. 

Exempel 20. Arbetslagsmöte i Centrumskolan

1 Camilla: jag bara såg jag att han sparkade …
2 Carla: såg du att han sparkade …
3 Camilla: Jag såg att han sparkade … å då sa jag till honom att nu får Carla ringa hem sa 
                   jag
4 Carla: nähej de tycker jag inte ärligt talat så tycker jag inte de jag har  
               ju vare sig sett eller hört de skulle ju du göra tycker jag de behöver inte jag göra  
               eller vem är de
5 Camilla: ja jag kan ringa men jag behöver inte sett heller så mycke kan man kan man prata med    
                   honom i telefon kan man prata med honom i telefon 
6 Carla: ja då ringer vi tillsammans

Inledande ord och markörer

Här återger Camilla (i tur 3) först vad hon har sagt till eleven som är anklagad för att ha 
sparkat en annan elev, nämligen att Carla får ringa hem till eleven. Carla protesterar då (i 
tur 4) och menar att det istället är Camilla som ska ringa eftersom hon har varit vittne till 
händelsen. Camilla går då med på detta men förklarar samtidigt att inte heller hon är sä-
ker på hur mycket av händelsen hon har bevittnat (i tur 5).

Man kan även i det här fallet se att de konträra strategierna är tydliga i både Carlas 
och i Camillas turer. 

Upprepningsmönstren (i Carlas tur 4) ser ut så här:

a) Logiska kluster: inte 3, eller 2,
b) Predikativa kluster: -
c) Modala kluster: ju 2
d) Verbprocesser: mentala tycker jag 3

145



146

Det finns också komplexa strängar: ju vare sig eller och inte ärligt.

Logisk strategi

Den negerande logiska strategin är typisk för Carlas hållning och markerar en tydlig in-
vändning. Här finns också en disjunktiv strategi, eller, som anger en valsituation. Den 
första av dessa val utesluter båda alternativen och den andra uttrycker osäkerhet. Den ne-
gerande och disjunktiva strategin stöds också av vare sig som ingår i strängen vare sig el-
ler som markerar uteslutning av både visuella och auditiva vittnesbörd om händelsen, 
samt av den logiska markören så, som bl.a. markerar följden av Carlas ärlighet, nämligen 
hennes avvikande åsikt. 

Predikativ strategi

Det finns ingen predikativ strategi i detta exempel. Det som kanske kan tolkas som ett 
stöd för en sådan strategi är vare sig. Som ett kategoriskt predikativ kan den dock poten-
tiellt falsifieras om det går att leda till bevis att Carla trots allt antingen hört eller sett nå-
got. Predikativ av den här typen kan i princip falsifieras med ett enda exempel på motsat-
sen vilket inte är lika enkelt om man inte generaliserar. Den som använder den här typen 
av strategier behöver alltså vara säker på sin sak och det är denna säkerhet som Carla im-
plicit signalerar här. Hennes vare sig är därmed ett uttryck för en bestämd hållning och 
utgör också ett stöd för en modal strategi.  

Modal strategi 

Stabilisatorn och normalitetsmarkören ju utgör en modal strategi. Här markerar den som 
självklart att det är omöjligt att ta hand om sådant som man inte känner till. De normativa 
rationalitetsanspråken finns som ett stöd till det som anförs. Den modala strategin får stöd 
av det konträra nähej och även ärligt som markerar en konträr och autentisk uppfattning. 

Verbprocesser

De upprepade mentala verbprocesserna tycker jag markerar en tydlig egen uppfattning i 
frågan och ett tydligt anspråk på upplevelsens autenticitet. Verbprocesserna stöder alltså 
den modala strategin att framställa det som sägs som en markerad hållning.
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Enskilda stödjande markörer

Den logiska markören så anger att tycker jag inte är ett resultat av den konträra och upp-
riktiga hållningen, alltså det som är Carlas sammanfattande ståndpunkt. 
Mer om dilemmat

Vi ska se på ytterligare ett par detaljer i lärarnas hantering av ansvarsdilemmat. Det är 
uppenbart vad Carla anser om det som impliceras av Camillas beskrivning av händelsen, 
nämligen att det är Carla som ska ringa hem till eleven. Carla använder den deontiska 
modala formen skulle när hon pekar ut Camilla som den som självklart (ju) är den som 
ska ringa. Det är lätt att se att den modallogiska strategin går ut på att skapa en tydlig 
kontrast till det som Camilla sagt samtidigt som Carla också signalerar en stark angelä-
genhet: ärligt talat.

Avslutande kommentarer

Här framträder framförallt en negerande och disjunktiv logisk strategi. Det finns en mo-
dal betoning på markörer som lyfter fram ett missnöje bl.a. genom den inledande inter-
jektionen nähej, som följs upp av den negerande modala strängen inte ärligt med upprep-
ning av inställningen tycker jag inte. Denna inställning stöds också av det predikativa och 
generaliserande vare sig sett eller hört.

Camillas tur 5 i exempel 20

Om vi jämför Carlas hållning (i tur 4) med Camillas (i tur 5), ja jag kan ringa men jag 
behöver inte sett heller så mycke kan man kan man prata med honom i telefon kan man 
prata med honom i telefon, kan vi se att svaret saknar modallogiska strategier. 

Upprepningsmönstren (i tur 5) ser ut så här:

a) Logiska kluster: -,
b) Predikativa kluster: -,
c) Modala kluster: -,
d) Verbprocesser: mentala kan 4 prata 2

Det finns också komplexa strängar: heller så mycke och behöver inte.
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Logisk strategi

Det finns inga logiska strategier men det finns ett adversativt men och ett negativt stöd, 
inte. Markören heller som en nekande jämförelse kan också ses som ett sådant stöd.

Predikativ strategi 

Det finns inga markerade predikativa strategier i detta exempel.

Modal strategi

Det finns inga markerade modala strategier men det finns ett graderande stöd med en för-
stärkning, så mycke, och en upprepning av det epistemiska kan som en fråga om i vilken 
grad en handling, ringa, är möjlig samt ett enskilt kan som markerar mental beredskap. 

Verbprocesser 

Dessa markerar som sagt övervägande epistemiska möjligheter, förutom den första som 
markerar en mental beredskap och markerar vilja som har ett subjektivt giltighetsanspråk 
som här är uppriktighet, alltså att Camilla är mentalt beredd att ringa, ja jag kan ringa.

Enskilda stödjande markörer

Det som förekommer är men, inte och kan (de övriga stödjande markörerna förekommer i 
kluster eller i upprepningar). 

Mer om dilemmat

Vi kan se på ytterligare detaljer i Camillas hantering av dilemmat med den oklara an-
svarsfrågan i tur 5 i exempel 20. Camilla använder inte några modallogiska upprepnings-
strategier, utan samtliga markörer uppträder som unika förekomster. Avsaknaden av lik-
formiga strategier kan tyda på att Camilla är osäker på hur hon ska hantera situationen, 
kanske t.ex. på grund av att hon är överraskad av det starka motstånd hon möter. Det kan 
också vara så att hon just därför är i behov av multifunktionella logiska verktyg. Tydligt 
är också att hon både behöver blidka Carla som är upprörd, med ja jag kan ringa, och be-
höver försvara sig men jag behöver inte sett heller så mycke. Camilla ställer också den 
upprepade frågan kan man prata med honom i telefon som signalerar hennes avsikt att 
fullfölja sitt löfte. Invändningen jag behöver inte sett heller så mycke är också intressant. 
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Här menar Camilla att inte heller hon har sett hela händelseförloppet. Denna invändning 
är dock nedtonad behöver inte, i jämförelse med Carlas mer kraftfulla protest. Nedto-
ningen får mer funktionen av en påminnelse än en protest.

Camillas inte sett heller är trots denna nedtoning mycket central för hennes hantering av 
hela denna känsliga fråga. Denna premiss har hon ju planterat 55 turer tidigare i föregå-
ende exempel 19: jag vet ju inget om nåt som har hänt under dagen eller någonting med 
stöd av Christina.

Som vi ser är de båda bärande tankarna i Camillas framställning inplanterade redan tidi-
gare och dessutom med ett visst godkännande från Christina med va roligt de skulle va 
om de aldrig var nån konflikt (se exempel 19). Man kan misstänka att Camilla har en 
strategisk hållning redan från början, då hon känner till konsekvenserna av att ha sett 
händelsen, vilket innebär extrajobb och svåra avgöranden. Att Camilla har en strategi för 
att hantera risken att få ytterligare uppgifter är alltså ingen garanti för att strategin kom-
mer att lyckas. Det kan vara sådana kalkyler som gör att man hamnar i ytterligare dilem-
man. Det som stödjer den här typen av tolkning är bl.a. Carlas upprördhet, alltså att hon
genomskådat strategin. Att Camilla väljer att hålla extra låg profil, bl.a. genom att initialt 
godta Carlas de ska ju du göra med det försonliga ja jag kan ringa tyder i viss mån också 
på detta. 

Det blir inte några protester mot resonemanget om att den som har bevittnat händelsen 
ska ta hand om det, utan Camilla påminner endast om vad hon har sagt tidigare, nämligen 
att även hon kan sakna tillräcklig kännedom om händelsen. I det här ljuset blir därför 
hennes accepterande av Carlas begäran också en kompensation för hennes försök att und-
vika uppgiften. Hennes milda invändning implicerar också att hon egentligen gör mer än 
vad som kan begäras. Erbjudandet uppskattas av Carla som då som i motprestation erbju-
der en gemensam lösning: ja då ringer vi tillsammans. Ja då indikerar ett accepterande 
av Camillas erbjudande. 

Vi ser två olika strategier. Den ena är konträr och offensiv medan den andra är mer di-
plomatisk och multifunktionell. De logiska resurserna som kommer till användning av-
speglar detta, eftersom motsättningarna i det första fallet är markerade medan de i det 
andra fallet är nedtonade. Det samma gäller den modala strategin där Carlas tur har logis-
ka negationer stödda av predikativa och modala markörer tillsammans med konativa och 
deontiska verbformer, medan Camillas är nedtonad.
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5.9 Kollektiva strategier i det modallogiska klustret

I exempel (21, 22 och 23) kommer jag inte enbart att söka kluster i enskilda derivationer. 
Jag låter flera turer samtidigt bygga upp det kluster som analysen baserar sig på. Exemp-
len visar att derivationer har en kollektiv uppkomsthistoria i en konkret situation. Exemp-
len 21, 22 och 23 får även visa hur olika typer av upprepningar fungerar i större kontexter 
som kollektiva verktyg för rationalisering. 

Introduktion av exempel 21

I exempel 21 inleder Carla med att upprepa sitt erbjudande om att ringa tillsammans. 
Camilla fortsätter att blidka Carla genom att precisera sitt motiv till att försöka göra Carla 
ansvarig för händelsen redan första gången hon förde det på tal. Carola har samma strate-
gi som Camilla och hävdar att hon har bristande kunskaper om händelsen, vilket automa-
tiskt befriar från ansvar. Camilla upprepar nu också Carlas erbjudna handlingsstrategi att 
ringa tillsammans. 

Exempel 21. Arbetslagsmöte i Centrumskolan

1 Carla: men då kan vi ringa de tillsammans
2 Camilla: jag tänkte ja sa så bara för att han skulle kanske tro å att komma tillbaka å
                   förstår du för att han 
3 Carola: ja de vet inte
4 Camilla: de hjälpte inte
5 Carola: nej 
6 Carla: vi vet inte de heller 
7 Camilla: Han lyssnar mer på dig än vad han lyssnar på mig
8 Carola: jo men de ju man brukar ta till dom fröknarna som har dom när man inte kla-

                  rar
9 Carla: jo men alltså de vi kan ringa tillsammans då

Inledande ord och markörer

Carolas och Camillas turer innehåller successiva upprepningar av den negativa markören 
inte. Carolas vet vi inte de heller är en gemensam sammanfattning som innehåller en ne-
gativ jämförelse heller. Om vi nu betraktar de fyra negerande turerna 3, 4, 5, 6 som basen 
för ett modallogiskt kluster som byggs upp gemensamt kan vi se att den samlade kollek-
tiva strategin är logiskt negerande.

Upprepningsmönstren ser ut så här:

150



151

a) logiska: inte 3
b) predikativa: -
c) modala: -
d) Verbprocesser: mentala vet 2

Lärarna deriverar gemensamt fram logiken som säger att om man inte vet tillräckligt om 
en händelse kan man inte heller pekas ut som ansvarig. I sådana fall handlar det om ett 
kollektivt ansvar, alltså att man kan ringa tillsammans, alltså det som Carla senare kom-
mer fram till i tur 9. Det praktiska i lösningen diskuteras inte utan det viktiga är att legi-
timera principen. 

Logisk strategi

Den gemensamma logiska strategin är tydlig. Den är negerande och stöds också av det 
bestridande nej som visar att Carola håller med om det som Camilla säger. Det som nege-
ras är den epistemiska möjligheten, vilket då också ger ett stöd för en modal strategi. Den 
gemensamma nämnaren inte upprepas och ackumulerar betydelse som Carla på den sista 
raden sammanställer till vi vet inte de heller.

Predikativ strategi

Det finns inga markerade predikativa strategier i detta exempel

Modal strategi

Det finns inga modala strategier utöver negationerna, som visar på en negativ inställning, 
och den bestridande markören nej. Här finns också ett stöd i form av den mentala strate-
gin. 

Verbprocesser 

Den mentala strategin vet markerar den epistemiska inställningen till de bristfälliga kun-
skaperna. Här görs rationella anspråk på vetandet som ett subjektivt tillstånd och på ve-
tandet i form av det yttre bevis som kan anföras. Skulle Erik ha kommit tillbaka till sko-
lan skulle det kunna hävdas objektivt att hotelsen hjälpte. Men eftersom han inte kom 
tillbaka kan vi inte veta vilka effekter hotelsen hade.
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Enskilda stödjande markörer

Den adversativa markören nej och den negativa markören heller har båda en funktion   
som modalt stöd och som stöd för den logiska strategin. 

Mer om dilemmat

Det som är utmärkande för den här sekvensen är den gemensamma logiska strategi som 
man bygger upp tillsammans med den gemensamma modala hållning som uttrycks. Med 
hjälp av en kollektiv förståelse för att hanterar lärarna den oklara ansvarsfrågan. Man 
skapar legitimitet genom möjligheten att delta i proceduren och också, om man så vill, 
invända mot den.

Avslutande kommentarer

Vi ser hur Camilla, Carola och Carla konstruerar en gemensam hållning och en strategi 
bl.a. genom att gemensamt upprepa en negation eller med andra ord genom att låta ett 
kollektivt språkligt verktyg passera från hand till hand. Genom upprepningar deltar lärar-
na aktivt till att befästa den kollektiva legitimiteten. (Att muntlig upprepning har en starkt 
kollektivt bindande kraft kommer också till uttryck i olika ritualer och kan t.ex. före-
komma i juridiska sammanhang där den skapar legalitet i ett komplementärt förhållande 
till skrivna paragrafer.)  

Camillas tur 22 i exempel 21

Jag ska göra en kortare analys av Camillas tur 2 i exempel 21, jag tänkte ja sa så bara för 
att han skulle kanske tro å att komma tillbaka å förstår du för att han, som utgör start-
signalen till den kollektiva handlingen som vi analyserat. Denna gång ser jag klustren 
som individuella bidrag.

Inledande ord och markörer

Vi kan se att Camilla här fortsätter att motivera sitt handlande i samband med händelsen 
på skolgården. 

Upprepningsmönstren ser ut så här:

a) Logiska kluster: för att 2, å 2
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b) Predikativa kluster: -
c) Modala kluster: -
d) Verbprocesser: -

Logisk strategi 

I den här turen finns två logiska strategier där för att markerar avsikter med det som görs 
och där å adderar olika avsikter till en sammanhängande förklaring. 

Predikativ strategi

Det finns inga predikativa strategier men det finns ett stöd i form av bara som i den här 
kontexten kan tolkas som endast, alltså att det inte fanns några andra avsikter än att hota 
eleven med att en lärare skulle ringa hem. 

Modal strategi

Markören kanske anger här graden av visshet i fråga om eleven skulle tro på det som 
Camilla sade och också en implicerad förhoppning om att han skulle göra det.

Verbprocesser

Det finns inga upprepade verbprocesser. Den enskilda mentala processen tänkte markerar 
inre avsikt och har ett subjektivt rationalitetsanspråk.

Stödjande markörer

Kanske är en modalt stödjande markör och ba kan förutom predikativt stöd ses som en 
modal markör som minskar betydelsen av det Camilla avsåg.

Mer om dilemmat

Det är tydligt att Camilla undviker offensiva modallogiska strategier och att hon har en 
nedtonad och ursäktande attityd. Detta tyder på att hon vill förklara sig för att undvika 
konfrontation och för att återskapa sin trovärdighet. Hon har alltså samma handlingstaktik 
som i exemplet innan och arbetar med att skapa trovärdighet för sitt agerande. 
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Avslutande kommentarer

Camilla använder omarkerade logiska tekniker för att skapa trovärdighet. Vi kan påminna 
oss om att det var Camilla som först förde på tal att man skulle ringa hem till eleven och 
att det i den versionen var Carla som skulle ringa. Carla tog sedan över idén om att ringa 
hem till eleven med modifieringen att alla skulle delta. Carola tog i sin tur över Berits
hållning om att sakna kunskap om händelsen och modifierade denna hållning till att gälla 
inte enbart Camilla utan alla. Det som sker är att Carla övertar Camillas idé om att ringa 
och att Carola övertar Camillas hållning om att inte veta tillräckligt. Båda gör detta ge-
nom att införa den viktiga skillnaden att alla inkluderas både i okunskapen och i hand-
lingsstrategin. Samma strategi och samma motiv upprepas och modifieras gemensamt så 
att det som var oacceptabelt för en enskild lärare i sin förlängning blir acceptabelt för alla 
lärarna. De olika upprepningsstrategierna är viktiga för att åstadkomma logik och legiti-
mera de kollektiva handlingsstrategierna. Om vi ser till det kollektiva klustret som vi ana-
lyserade före Camillas derivation kan vi se det som ett stöd för den stora osäkerhet som 
Camilla hela tiden hävdat. När osäkerheten har gjorts till en kollektiv hållning ger den ett 
välbehövligt stöd för Camillas trovärdighet. 

Avslutande kommentarer till hela exempel 21

För att summera både den kollektiva och den individuella dimensionen använder jag ma-
trisen som en analogi. Vi kan då tala om den modallogiska matrisens horisontella och 
vertikala dimension, alltså om rader och om kolumner. Den horisontella dimensionen av-
ser de enskilda bidragen, t.ex. Camillas tur 2. Successionen av turerna 2, 3, 4, 5, 6 blir 
matrisens vertikala dimension.

2 Camilla: jag tänkte ja sa så bara för att han skulle kanske tro å att komma tillbaka ...
3 Carola: ja de vet inte
4 Camilla: de hjälpte inte 
5 Carola: nej 
6 Carla: vi vet inte de heller 

Den modallogiska matrisen visar hur de enskilda derivationerna (eller de horisontella ra-
derna) byggs upp av att markörer upprepas mellan talarna och turerna (den vertikala di-
mensionen). 

Det gemensamma inte upprepas så att negationen ackumulerar betydelser i tur 2, 3, 4, och 
5, som Carla sedan på den sista raden 6 sammanställer till vi vet inte de heller - heller 
markerar en negerande jämförelse som pekar tillbaka på det som sagts innan.
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Markören heller pekar mot de föregående bidragen. I denna dialogiska process får bidra-
gen legitimitet genom att de hela tiden bygger på det som redan sagts tidigare. Den del av 
upprepningen som återkommer håller alltså ihop premissen som successivt byggs på. Den 
premiss som vi så att säga finner fix och färdig i en enskild derivation (i tur 6), har språk-
lig tillkomsthistoria bakom sig. 

Introduktion av exempel 22

Vi ska se mer på kollektiva upprepningsstrategier. I exempel 22 diskuteras samma hän-
delse som tidigare. Men nu dyker det upp nya uppgifter när läraren Charlotta som kom-
mit in senare säger att samma elev som Camilla sett sparka en annan elev också lekt med 
en tändare. 

Exempel 22. Arbetslagsmöte i Centrumskolan

1 Charlotta: … å Erik gick omkring med en tändare å nära jackerna
2 Carla: å då vet inte hur
3 Charlotta: å så att ha Curt ville att vi ringde hem till Eriks föräldrar nu med en gång

                     å ja å han var liksom lite granna att ni måste ta tag i de här så de lika bra att de
                      sker snabbt
4 Carola: a vi kan vi inte göra de
5 Carla: nej men de är de ingen ja vet ingenting jag vet bara 
6 Camilla: för jag såg ju bara att han sparkade honom å jag visste ju

Jag sammanfattar Carlas och Camillas sista turer. Carla har en predikativ strategi där va-
riationen mellan ingen och ingenting beskriver det som hon vet om händelsen. Denna 
strategi stöds av det konträra nej, det adversativa men och det i det här fallet predikativa 
bara i betydelsen ’endast’. Nej och men signalerar en invändning mot eventuella krav på 

ingenting

Inledande ord 

Charlotta kommer i exempel 22 med nya uppgifter. Det blir återigen frågan om att ringa 
hem till eleven, men denna gång aktualiseras önskemålet av Charlotta som talat med 
andra personer som har sett händelsen. Carola undrar om de inte ska sätta den gemen-
samma planen i verket. Både Carla och Camilla upprepar samma motivering som tidiga-
re, vet ingenting. De nya uppgifterna gör att saken kommer i ett annat ljus och att proce-
duren med ansvarsfördelningen behöver genomföras på nytt. Här kommer alltså Camillas 
initiala jag vet ju inget (se exempel 19) åter till användning. 

Kort resumé av modallogiska strategier i Carlas och i Camillas turer
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att Carla ska ringa, vilket ger dem modala egenskaper tillsammans med bara. Den kon-
trära strategin är tydlig och generell i Carlas invändning och innebär ett implicit avsägan-
de av ansvar. Camillas avsägande av ansvar är inte heller denna gång offensivt utan bör-
jar med en motivering där hon i stort sätt upprepar det hon hävdat hela tiden, nämligen att 
hon endast sett en liten del av händelsen. Eftersom hon redan medgivit en viss kunskap 
kan hon inte vara lika kategorisk som Carla utan behöver använda andra tekniker. Hon tar 
hjälp av det som Carla sagt och placerar sin inledande förklaring i anslutning till Carlas 
kraftfulla invändning. Att Camilla inleder med en förklaring, för, implicerar att hon inte 
är säker på att hennes hållning är lika trovärdig som Carlas. Camilla har inte heller några 
modallogiska strategier utan använder komplexa strängar, ju bara och ju ingenting, som 
stöd. 

Camillas och Carlas hållning bygger alltså på argumentet om okunskap. Uppgiften om 
okunskapen realiseras med olika modallogiska resurser som också relaterar till de två lä-
rarnas olika utgångslägen. Deras modallogiska profil har samma karakteristika även när 
det dyker upp nya omständigheter. 

Man kan se det modallogiska klustret både i en horisontell och i en vertikal dimension el-
ler som rader och kolumner i ett rutnät. Carlas vet ingenting och vet bara varieras i Ca-
millas såg ju bara och visste ju ingenting där modallogiska kluster uppstår både i en hori-
sontell (individuell) och i en vertikal (kollektiv) dimension. Den individuella dimensio-
nen i Camillas bidrag utgörs bl.a. av de två ju som hon lägger till och som utnyttjar drag-
hjälpen från Carlas föregående yttrande. Om vi anlägger detta synsätt på de två premisser
som Camilla hela tiden hävdat, nämligen jag vet inte och att någon (initialt Carla) får 
ringa är det just dessa som upprepas och utvecklas till gemensamma överenskommelser.
Användningen av modallogiska resurser visar då hur dessa överenskommelser föds ge-
nom rationaliseringen av hållningar och handlingar i lärarnas derivationer. Detta belyser
inte endast derivationers inre uppbyggnad utan också derivationers funktion i kollektiva 
processer, där språkliga strategier skräddarsys för rationalisering och hantering av di-
lemman.

Introduktion av exempel 23

Vi ska titta på ytterligare ett exempel på dessa kollektiva processer. I exempel 23 har 
även den farliga tändaren som Charlotta informerat om inkluderats i de problem som be-
höver redas ut. Den nytillkomna Charlotta som inte varit med i de tidigare diskussionerna 
om slagsmålet på skolgården, invigs i det som Camilla hade bevittnat och de andra lärar-
na diskuterat. Eftersom vi redan sett flera exempel på modallogiska ska jag i det här ex-
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emplet endast visa hur de två premisserna, jag vet ingenting och vi kan ringa tillsam-
mans, genljuder i lärarnas repliker. I exempel 23 analyseras turerna 2, 6, 11, 13, 18, 19, 
20, 23, 24, 25, och 26. (I det här exemplet använder jag kursiv och fetstil endast till att 
visa vilka delar som hör ihop)

Exempel 23. Arbetslagsmöte i Centrumskolan

1 Charlotta: men tändarn är ju liksom
2 Camilla: men du hade hade detta hänt innan eller jag vet ingenting
3 Charlotta: nej de var på lunchen 
4 Camilla: jaha 
5 Charlotta: å sen så nu efter elevens val de på å jag tror att de är båda Kalle å Ville är som 
                     magneter på Erik på Erik nu när de händer saker
6 Camilla: ja vet ingenting annat än att de skriker 
7 Charlotta: så att de är men vem man än är är de helt fel de ska ju bort
8 Charlotta: å sen så var de väl att han hade skrapade sina händer också så nu är de väl dags
9 Camilla: så ja 
10 Carla: ja för när vi ringer sen alla tre då
11 Charlotta: en i taget
12 Carla: nej men jag kan ringa men att jag har er bakom ryggen för jag vet ju ingenting
13 Charlotta: absolut 
14 Camilla: nej 
15 Carla: jag tycker att den som har varit med om för kan ringa
16 Carola: ja men vi kan sitta vid telefonen
17 Laila: å jag säger att jag vet bara att jag såg de å att jag inte har Erik
18 Carola: ja
19 Carla: för jag har ringe så många gånger jag kan jätte gärna ringa till han hade inge
20 Charlotta: ja men jag kan ringa så de blir nåt annorlunda de är helt okej för de här handlar  
            ju bara om en tändare å att han ju
21 Carla: han ju han har sparkat också
22 Camilla: han har sparkat Ville
23 Charlotta: å sparkat å sparkat Ville
24 Carla: men de sa inte Ville någonting till pappan
25 Charlotta: nej nu var de mest tändarn som han var mest orolig för å de förstår jag för de

är ju faktiskt allvarligt så man se å
26 Carola: Speciellt när de är täck täckjacka 
27Charlotta: å han hade nylonjacka på sig då
28 Camilla: å de säger bara schvish 
39 Carola: ja uh ja
30 Charlotta: de är ju jättefarligt
31 Carla: ja men de vi kan ringa om de

Samtalet vilar på två typer av premisser. Det finns för det första outtalade premisser som 
är så självklara att de inte ens behöver verbaliseras. Till dessa hör att lärarna har ansvaret 
och är förpliktade att efter bästa förmåga hantera de vardagsproblem som uppstår. Till an-
taganden hör också att lärarna behöver vara lojala mot både arbetsgivare och sina kolle-
gor samt att de också ska kunna visa solidaritet och förståelse för andra gruppers och in-
dividers eventuella problem och intressen. Detta ligger i arbetets sociala förutsättningar 
både vad gäller lärarnas egen arbetssituation och de resultat som de förväntas att uppnå. 

Det finns för det andra premisser som måste tillverkas och skräddarsys för specifika situ-
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ationer. Även här kan man se både mer generella premisser och mer specifika sådana. Det 
är just tillverkningen av dessa situationsanpassade premisser (som är helt nödvändiga för 
att kunna realisera de tysta förutsättningarna) som blir synlig i exempel 23.

Den viktigaste premissen är att den som har den bästa kunskapen om de specifika om-
ständigheterna är den som är mest lämpad för att agera i en akut situation. Att det säkerli-
gen inte är första gången som lärarna kommer fram till denna viktiga slutsats betyder inte 
att slutsatsen infinner sig fix och färdig. Vi har i de tidigare exemplen sett att denna pre-
miss blir ett ungefärligt recept men ingen färdiglagad anrättning, vilket blir tydligt i ex-
empel 23.

Den huvudpremiss har spunnits ihop under de 47 turerna finns i det här exemplet bl.a. i 
tur 15, den som har varit med. Till denna huvudpremiss har det också tillverkats en un-
derpremiss, nämligen jag vet ingenting som finns i tur 2, 6, och 12. Det som faller ut som 
ett resultat av den tysta premissen, den språkliga huvudpremissen och den språkliga un-
derpremissen är det som står i tur 10, nämligen vi ringer sen alla tre.

Om vi ser till förutsättningarna lämnar lärarnas kollektiva logik knappast mycket övrigt 
att önska. Det som sedan sker i tur 20 visar att även den mest eleganta och innovativt 
framarbetade lösningen inte kan tillämpas rakt av utan behöver justeras ytterligare. I tur 
20 erbjuder nämligen den nytillkomna Charlotta en lösning som redan provats och för-
kastats ett par gånger, jag kan ringa. Då behövs det ytterligare arbete för att också Char-
lotta ska bli insatt i situationens förutsättningar och lösningens logik. Initieringen sker 
genom upprepningar.

21 Carla: han ju han har sparkat också
22 Camilla: han har sparkat Ville
23 Charlotta: å sparkat å sparkat Ville

Här ser vi återigen hur man gemensamt kommer fram till det som är den bärande tanken 
och som Charlotta summerar: å sparkat å sparkat Ville. 

Charlotta upprepar både Carlas uppgift har sparkat också och Camillas uppgift sparkat 
Ville och sammanställer den kollektivt ihopsamlade informationen å sparkat å sparkat 
Ville. Här kan man göra en jämförelse med hur barn i sin språkutveckling genomgår ett 
stadium där syntetiseringen sker genom samma typ av metod och där tvåordsmeningar 
som Erik sparka och sparka Ville med tiden utvecklas till treordsmeningar som Erik 
sparka Ville. Med detta menar jag givetvis inte att vi ska jämföra lärarna med barn som 
lär sig tala utan enbart att upprepningsmetoden är universell och effektiv om man vill få 
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saker att hänga ihop, vilket ju är rationaliseringens syfte. I och med denna sista justering 
är de tre lärarna fyra nu när Camilla, Carla, Carola och Charlotta gör sig beredda att skri-
da till verket med den gemensamt utmejslade och för den här situationen utprovade stra-
tegin. 

Faktiskt har denna lilla skara av fyra lärare i exempel 21 förvånansvärt många likheter 
med en framstående grupp av litterära hjältar. Den bestod också av fyra medlemmar av 
vilka den fjärde invigdes i en redan existerande grupp på tre. Lägger vi nu också till den 
gemensamma devisen ”en för alla och alla för en” blir likheten med de fyra musketörerna 
närmast förvillande. I de skönlitterära hjältarnas värld skulle vi redan ha hunnit fram till 
epilogen i ett storslaget äventyr. Så är det inte i vardagshjältarnas värld. Problemen med 
de praktiska detaljerna återstår att lösa. I det här fallet kan vi i stället för dilemma använ-
da en nära synonym, nämligen trängt läge. Av det bildmaterial som jag har samlat kan 
man se att telefonhytten i personalrummet dit lärarna på denna skola går för att ringa 
känsliga samtal är mycket trång och på sin höjd rymmer två personer. Att de känsliga 
samtalen sker från en gammaldags telefonhytt har sin förklaring i att lärarna delar kon-
torsutrymmen som finns i öppna kontorslandskap där t.ex. oanmälda besökare kan dyka 
upp när som helst. Frågan blir hur man får in fyra lärare i en liten telefonhytt.

5.10 En pigg och glad elev skriver stor bokstav och sätter punkt

Introduktion av exempel 24

I exempel följer vi med Camilla till ett utvecklingssamtal i hennes femte klass på Cent-
rumskolan. En känslig situation uppstår när mamma Frida berättar om dottern Emmas 
bekymmer. Det som analyseras är Camillas två turer 4 och 6. 

Exempel 24. Utvecklingssamtal i Centrumskolan

1 Frida: jag ha faktiskt också varit å prata me me rektorn Camilla å sagt att
              också att de är bra eller ja att de är bättre så att säga är Emma  
              är mer harmonisk när hon kommer hem å hon är lugnare när hon   
               kommer hem de är inte dom här utbrotten 
2 Emma: får jag hålla för örat här
3 Frida: de när jag inte ens kan säga hej till henne så att hon inte kunde explodera
4 Camilla: jo men de klart då att då har hon ju fyllt på hela dan vad som hade hänt men
                   jag tycker att de är mycke lugnare ja de är de även om de är  
                  fortfarande hela klassen är pratiga så har de blivit lugnare på nåt sätt
5 Frida: skönt … 
6 Camilla: de är ju väldigt intensiva måste jag säga men de har ju hoppat så mycke
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             hopprep å alla vart med om å alla har tyckt de har vart kul eller hur  
                   Emma så de känns ju jätte bra å är de nåt som är dumt vi skriver ju då i våran  
                   lilla tankebok å så måste vi ju berätta för dej å mej ibland vet du kan man göra i  
                   den boken om de är nåt som händer men jag tycker hon verkar all-

                                     tid pigg å glad nu 

Inledande ord och modallogiska excerpt 

Mamma Frida inleder med att referera till ett besök hos rektorn och tar upp problemet att 
dottern får utbrott när hon kommer hem men att detta har blivit bättre. Att dottern inte 
verkar vet hur hon ska hantera situationen framkommer av hennes fråga. Hon verkar an-
tingen osäker på om det som sägs är avsett för hennes öron eller så vill hon inte lyssna på 
det som hon förstår att mamman tänker prata om. Mamman Frida (i tur 3) förtydligar sig 
på ett sätt som inte verkar ta så mycket hänsyn till elevens utsatta situation. Det är här 
som läraren Camilla griper in i mammans redogörelse (i tur 4).

Upprepningsmönstren ser ut så här:

a) Logiska kluster: men 2, då 2
b) Predikativa kluster: hela 2
c) Modala kluster: -
d) Verbprocesser: relationella är 4 (+ blivit)

Logisk strategi

Här finns en tydlig logisk strategi med två adversativa men och två orsaksangivande då.
Den logiska strategin stöds dessutom av det implikativa om och det konklusiva så.

Predikativ strategi

Den predikativa strategin hela generaliserar situationen till hela dagen och hela klassen. 
Beviskraften ökas genom predikativen.

Modal strategi

Det finns inga markerade modala strategier. Camilla undviker starka normerande uttalan-
den vilket tonar ned stereotyper som kan finnas bakom markörer som ju. Camilla lyfter 
inte fram sina egen subjektiva känslor annat än med det enskilda stödet mycke.
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Verbprocesser

Det finns relationella är, som varieras med blivit och framställer existerande förhållanden 
där klassen och situationen ges olika egenskaper, t.ex. fortfarande pratiga. I det sist-
nämnda fallet är rationalitetsanspråket objektivitet. Men det finns också ett subjektivt ra-
tionalitetsvillkor och det är tycker. Detta subjektiva villkor kan ifrågasättas genom att 
tvivla på uppriktigheten hos den som talar. Camillas bedömning tycker får alltså sin gil-
tighet genom hennes trovärdighet som lärare. Camilla konstruerar trovärdighet genom att 
hänvisa till objektiva kriterier, pratiga, och subjektiva kriterier, tycker, där hennes trovär-
dighet som bedömare av vad som kan anses som pratigt är viktig.

Enskilda stödjande markörer

Markören ju betecknar kända förhållanden och appellerar till förväntade gemensamma 
kunskaper. Det mentala tycker kan också ses som ett enskilt modalt stöd. 

Mer om dilemmat

Vi kan se ytterligare några exempel på Camillas hantering av dilemmat med att avfärda 
mammans kritik av dottern utan att såra mamman. Camilla intar en adversativ inställning 
till mammans problembeskrivning som endast pekar ut eleven. Camilla intar också en 
tydligt resonerande hållning där orsakerna markeras tydligt och pekar ut den långa skol-
dagen och den pratiga klassen som orsaker istället för eleven. Denna beskrivning mildrar 
effektivt mammans mindre nyanserade utpekande av dottern som den enda källan till 
problemen. Camilla återupprättar elevens självkänsla genom att förklara problemens or-
saker utan att skuldbelägga eleven eller mamman, t.ex. genom att direkt kritisera mam-
mans framställning. 

Camilla använder alltså adversativa och moderat konträra strategier tillsammans med lo-
giska förklaringar för att vända fokus från eleven som ett problem till de förhållanden 
som kan ge en elev problem. I och med detta återupprättar hon elevens självkänsla. Ele-
ven demonstrerar ju tydligt sin osäkerhet: får jag hålla för örat här. Camilla balanserar 
varligt flera känsliga relationer och intressen och lägger tyngdpunkten i argumentens tyd-
lighet och förklaringskraft. Hon lägger också sin lärarauktoritet i vågskålen till dotterns 
fördel. Det gäller att inte exkludera mamman men att samtidigt inkludera och återupprätta 
eleven, till en fullvärdig samtalspartner. Denna uppgift är både mycket delikat och myck-
et angelägen. För att realisera detta behöver Camilla också, om än tillfälligt, offra en del 
av den ideala bilden av en lärare vars klass fungerar oklanderligt. 
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Innan vi gör någon summering ska vi också se på Camillas tur 6: de är ju väldigt intensi-
va måste jag säga men de har ju hoppat så mycke hopprep å alla vart med om å alla
har tyckt de har vart kul eller hur Emma så de känns ju jätte bra å är de nåt som är 
dumt vi skriver ju då i våran lilla tankebok å så måste vi ju berätta för dej å mej ibland
vet du kan man göra i den boken om de är nåt som händer men jag tycker hon verkar 
alltid

De predikativa strategierna är kraftfulla. Den kategoriska generaliseringsstrategin alla
stöds också av det kategoriska alltid. Här finns också ibland som kommer till användning 
när Camilla talar om det som kan vara problematiskt. Nåt kan också tolkas som en vag 

pigg å glad nu.

Inledande ord och modallogiska excerpt

I tur 6 återupprättar Camilla elevens status som samtalspartner och stärker hennes själv-
känsla. Hon passar även på att korrigera bilden av klassen och bilden av sig själv som lä-
rare. Camilla pekar på sådana konstruktiva lösningar till problemen som kan ge henne 
själv bättre kunskaper om det som sker även utanför skolan. 

Camilla ger en mer positiv bild av eleven och situationen i skolan. Eftersom vi redan är 
bekanta med exemplet kan vi se på hennes strategier:

Upprepningsmönstren ser ut så här:

a) Logiska kluster: så 2, å 6
b) Predikativa kluster: alla 2, nåt 2
c) Modala kluster: ju 4, väldigt (+ jätte) 2
d) Verbprocesser: relationella är 3, deontiska måste 2, mentala tycker (+ tyckt)

Det finns också komplexa strängar, å alla 2, ju jätte, ju väldigt 2.

Logisk strategi

De logiska strategierna är mycket tydliga. Det som präglar den logiska framställningen är 
den massiva additionen av lyckliga omständigheter å alla vart med, å alla har tyckt de
har vart kul tillsammans med konklusioner av dessa omständigheter så de känns ju jätte 
bra. 

Predikativ strategi
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predikativ strategi.

Modal strategi

Även de modala strategierna är kompakta. Ju appellerar här till både förälderns och ele-
vens förmodade förkunskaper eller hjälper till att skapa typiska förväntningar kring om-
ständigheter som Camilla tar upp: de är ju väldigt intensiva, skriver ju då i våran lilla 
tankebok och de har ju hoppat så mycke. Här finns också den modala försträkningsstrate-
gin jätte och väldigt. Hit hör också den deontiska modala strategin måste. Den markerar 
förpliktande skäl till att verbalisera åsikter och erfarenheter man har. Också den mentala 
verbprocessen tycker kan räknas till de modala stöden: men jag tycker hon verkar alltid 
pigg å glad. Här framhåller Camilla sin subjektivitet genom de förstärkande markörerna. 
Hon är angelägen att förmedla sin tydliga uppfattning på ett engagerat sätt.

Verbprocesser

Verbprocesserna är relationella, är, och markerar problematiserade förhållanden. Det 
finns mentala tycker, tyckt, som autentiska upplevelser samt lugnande åsikter. Till de lug-
nande åsikterna hör den i utvecklingssamtalssammanhang typiska jag tycker hon verkar 
alltid pigg å glad, som dessutom både upprepas och varieras under utvecklingssamtalet.
Här får det subjektiva rationalitetsanspråket, uppriktig upplevelse, en betoning. 

Enskilda stödjande markörer

Det finns rikligt med enskilda markörer, bl.a. men, alltid, eller, om, vilket också stärker 
intrycket att Camilla använder så gott som samtliga typer av modallogiska resurser i den 
här derivationen. Till detta bidrar de mentala och modala verbprocesserna tycker och ver-
kar. De är viktiga för att det som Camilla hävdar ska få den avsedda effekten, nämligen 
att återupprätta eleven både inför mamman och inför eleven själv. 

Avslutande kommentarer till tur 5 och 6

Camillas två turer visar ett av de mest raffinerade sätten att hantera dilemman som jag har 
sett.

Camilla inleder sin derivation i tur 5 genom att möta mammans oro utan att varken non-
chalera den eller underblåsa den. Här försöker Camilla samtidigt ta ner diskussionen till 
en saklig nivå från mammans mer livliga illustration av problemet. Camilla är noga med 
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att inte provocera utan visar en återhållsam saklighet. På detta sätt kritiseras inte mam-
mans sätt att framföra budskapet trots att det är tydligt att eleven inte känner sig bekväm 
med sättet som det framförs på. Camilla balanserar varligt flera känsliga relationer och 
intressen och väljer först att lägga tyngdpunkten på argumentens tydlighet och förklar-
ingskraft genom att både använda logiska och predikativa strategier. De modala reserva-
tionerna är tydligt nedtonade. Relationen mellan dottern och mamman är inget som Ca-
milla kommenterar. Hon vänder sig inte direkt till dottern då detta skulle av mamman 
kunna tolkas som att läraren inte har förtroende för hennes bedömning om att dottern bör 
hållas utanför. Som vi redan beskrivit är de modallogiska strategierna här resonerande 
med betoning på logiska förklaringar. När Camilla sedan märker att mammans oro är 
lugnad lägger hon i en ny växel för att återupprätta eleven som en fullvärdig diskussions-
partner.

Nu tar Camilla till hela den modallogiska arsenalen och utnyttjar snart sagt alla tillgäng-
liga resurser för att bygga en trovärdig bild av situationen i klassen. Den framställs som 
mycket aktiv. Eleven trivs och deltar i aktiviteter som är roliga och stimulerande. Camilla 
ställer också frågor direkt till eleven som då får bekräfta bilden samtidigt som Camilla vi-
sar att det inte är meningen att eleven ska hålla för öronen under utvecklingssamtalet. 
Eleven blir hennes huvudsakliga samtalspartner, och använder t.ex. logiska konnektiver
som å för att inkludera eleven till den lilla intima gruppen dej å mej.

Summeringen gör hon med hjälp av omdömet men jag tycker hon verkar alltid pigg å
glad där vi ser att många av orden är modallogiska markörer. Camilla konstruerar en be-
stämd invändning, men, mot bilden som mamman målat upp. Därefter lägger hon sin pro-
fessionella auktoritet bakom det hon säger genom jag tycker. Den gardering som hon se-
dan gör med verkar lyfter fram insikten om att bedömningen är komplex men inte ut-
tömmande. Camilla visar alltså sin medvetenhet om situationens komplexitet men fram-
håller också att alla tecken ändå pekar i samma riktning, vilket markeras av alltid. Camil-
la bäddar in pigg å glad i ett komplext argument genom de modallogiska resurserna, i det 
här fallet genom de tätt placerade stöden men, tycker, verkar, alltid. De används till att 
neutralisera mammans utpekande av dottern som orsaken till problemen, till att återupp-
rätta eleven som en fullvärdig samtalspartner, till att ge eleven en positivare självbild och 
till att demonstrera Camillas yrkesmässiga trovärdighet. 

Den sista garantin ges genom en typisk lärarkommentar i ett utvecklingssamtal hon ver-
kar alltid pigg å glad (jfr Hofvendahl 2006). Här underlättar alltså Camilla för samtliga 
att känna igen en professionell lärare genom ett typiskt professionellt omdöme. 
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Introduktion av exempel 25

I exempel 25, som också sätter punkt för de språkliga analyserna, tar Camilla upp de na-
tionella proven och det som eleven Emma behöver träna på inför dem. Camilla menar 
bl.a. att Emma behöver koncentrera sig på de moment som bedöms på provet, medan det 
som inte bedöms inte är lika akut utan kan få mogna fram. Det som impliceras är att man 
inte har tid att vänta på mognadsprocesser när det gäller de moment som bedöms på pro-
vet. Camilla konstruerar alltså två scenarier, ett för de moment som kommer på provet 
och ett för de moment som inte kommer på provet. Vi ska se hur hon gör det i tur 7 och 
tur 9.

Exempel 25. Utvecklingssamtal i Centrumskolan

1 Camilla: … som jag skrivit här nu de är att du glömmer å skriva stor bokstav efter punkt
                 titta de tycker jag å de ska vi träna på du glömmer å sätta 
2 Frida: a just de så är de där har du skrivit 
3 Camilla: punkt
4 Frida: punkt måste stå stor  (osäker transkription)
5 Camilla: men sen inte stor bokstav där 
6 Emma: ja just de
7 Camilla: a: å de har jag sagt att vi ska skriva mer å rätta då att du visar mig å
                  så säger jag till nej här är de inga stora bokstäver å så rättar vi dom å
                  de är ju ditt å mitt ansvar här för att du ska målet är ju då för jag vet när vi 
                  har diag dom har individuella nej vad heter de nationella provet då tittar dom 
                  kanske inte så mycke på stavning utan dom tittar på mer på grammatiken om man  
                  skriver å stor bokstav å punkt då tycker jag vi ska träna på de å så är den här dub-
                  bel tecknat som är lite fel när de gäller stavningen
8 Frida: ja de också ett problem
9 Camilla: ja men de är ju jag menar de ju mognadsfråga å sen finns ju något som heter 
                  ordlista får man ta upp den naturligtvis som vuxna för ibland är jag också trött å

           tänker hur stavas de är de så för alla

Camilla tar upp frågan om stor bokstav och punkt som hon framhåller som viktigt att 
kunna. Hon nämner att Emma också behöver träna på att stava rätt. När mamman Frida 
då menar att stavningen är ytterligare ett problem lugnar Camilla henne med att säga att 
stavningen är en mognadsfråga och att det dessutom finns ordlistor som man kan använda 
vid behov (i tur 7).

menar jag även om man jobbar med  
                  orden så finns de ordlista Emma då får man leta rätt på den så får man rätta
20 Frida: ja har faktiskt ordlista hemma så du kan gå träna hemma om du vill 
21 Emma: nej
22 Frida: vadå inte

Inledande ord och modallogiska excerpt
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Upprepningsmönstren ser ut så här:

a) Logiska kluster: å 7, så 2, för 2, då 3
b) Predikativa kluster: -
c) Modala kluster: ju 2, nej 2, mer (+ mycke) 2
d) Verbprocesser: relationella är 5, verbala säger, sagt 2, materiella skriva 2, och   

mentala tittar 2

Det finns också komplexa strängar ju då för, inte så mycke, och så och mer å.

Logisk strategi

Den dominerande logiska strategin är å. Upprepningarna används till att addera handling-
ar och moment som ingår i processer skriva, visa och rätta samt att till att fördela ansvar. 
Så används till att markera följd, vilket också stöds av strängen å så. För markerar avsik-
ter och orsaker i relation till skivprocessen. Då markerar orsak till träningen och tidpunk-
ten för resultatets bedömning. Den logiska strategin är tydlig.

Predikativ strategi

Det finns inga predikativa strategier men det finns ett inga som är ett stöd för en logisk 
negerande strategi. Inga markerar avsaknaden av stora bokstäver. 

Modal strategi

Markören ju används till att normera och att lyfta fram det självklara i vems ansvar det är 
att nå målet och det självklara i de kriterier som de nationella proven mäter. De bestri-
danden, nej, som finns gäller objektiva förekomster av stora bokstäver och misslyckade 
försök att benämna de prov som ska komma. Mer och mycke förekommer i anslutning till 
skrivning och stavning, alltså att Emma ska skriva mer och att de nationella proven mest 
handlar om annat än stavning. Den modala strategin är normerande.

Verbprocesser

Verbprocesserna domineras av relationella är som markerar rådande och konstaterbara 
förhållanden med objektiva rationalitetsanspråk. I ett av fallen finns det en tydlig kopp-
ling till ett normativt anspråk med attributet fel. De övriga markerar materiella processer, 
skriva, och mentala processer, titta. Här finns också både objektiva och normativa ratio-
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nalitetsvillkor. Säger och sagt refererar till det som Camilla sagt med objektiva rationali-
tetsanspråk, nämligen att Camilla har sagt och säger något, och implicita normativa an-
språk, nämligen att Camilla har gett en rekommendation eller en order om hur man bör 
göra. 

Enskilda stödjande markörer

Det finns några enskilda stödjande markörer: kanske, utan, om och lite. Kanske stödjer 
den modala strategin epistemiskt ifråga om hur säkert det är att de nationella proven fo-
kuserar på det som Camilla säger. Den adversativa utan markerar att de nationella proven 
tar upp andra saker än stavning. Det implikativa om markerar villkor för det som de na-
tionella proven tar fasta på. Förstärkningen lite markerar graden av fel i fråga om dubbel-
teckningen.  

Mer om dilemman

Två komplexa strängar, ju då för och inte så mycke, förekommer när de nationella proven 
kommer på tal. Vi har också tidigare noterat att dessa strängar förekommer när det dyker 
upp något som komplicerar bilden. Vi kan också lägga märke till de upprepningar och 
försök till reparationer (jfr Hofvendahl 2006) av benämningen på de nationella proven, 
diag dom har individuella nej vad heter. Med hjälp av de komplexa strängarna bäddas de 
nationella proven in som en motivering för en viss typ av strategi i skrivträningen.

Låt oss se på den andra delen av derivationen i Camillas tur 9: ja men de är ju jag me-
nar de ju mognadsfråga å sen finns ju något som heter ordlista får man ta upp den na-
turligtvis som vuxna för ibland är jag också trött å tänker hur stavas de är de så för alla
menar jag även om man jobbar med orden så finns de ordlista Emma då får man leta 
rätt på den så får man rätta.

Inledande or och modallogiska excerpt 

Camilla menar att stavfelen ska ses som en mognadsfråga, en motivering som inte gäller 
stor bokstav och punkt. Här motiverar Camilla alltså varför det är mer angeläget att lägga 
energi på att träna på att sätta punkt och att skriva stor bokstav. Det blir ännu tydligare att 
detta är en derivation som ska förklara prioriteringen av den angelägna träningen inför de 
nationella proven om vi tar med i bilden att Camilla som utbildad och erfaren professio-
nell lärare givetvis vet att hela skrivprocessen i en mening är en mognadsfråga. 
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Att även användningen av punkt och stor bokstav är en mognadsfråga har dessutom sla-
gits fast i vetenskapliga undersökningar. Ledin (1998) visar i sin undersökning att barn i 
tidiga skrivarstadier använder satsradning för textuella funktioner och att satsradningen är 
rationell ur ett barns egen synvinkel. Att satsradningar är funktionella visar sig genom att 
de får olika uppgifter i olika typer av texter. Temporala satsradningar uppträder i berät-
tande texter, medan komparativa satsradningar uppträder i utredande texter i form av 
mini-stycken där de markerar en koherent del av texten. Dessa textuella strategier för-
svinner när barnen med tiden anammar den syntaktiskt motiverade ”vuxna” interpunktio-
nen. Ledin (1998) visar att statsradning förekommer fortfarande i årskurs fem, där t.ex. 
Emma hör hemma. 

Camilla föreslår ordlistan för att få ordning på stavningen och hon ger i samband med 
detta också en med Emmas problem solidariserande beskrivning av vuxnas problem. Ord-
listan är ett tips som tacksamt tas emot av Frida men inte av Emma. Vi gör en analys av 
Camillas modallogiska strategier (i tur 9).

Upprepningsmönstren ser ut så här:

a) Logiska kluster: så 2,
b) Predikativa kluster: -,
c) Modala kluster: ju 3,
d) Verbprocesser: deontiska får 3, relationella är 3, och mentala menar 2

Det finns också tre komplexa strängar ju något, för ibland och även om.

Logisk strategi

Här finns endast två så som anger här en logisk följd i en händelse- och handlingskedja. 

Predikativ strategi

Det finns inga predikativa strategier. Det finns dock två stöd av vilka alla är den tydligas-
te medan något är försvagat som predikativ markör och används här för att markera en 
ironiserad motsats, alltså inte opreciserade förhållanden som man inte förutsätts känna till 

utan tvärtom det självklara som man borde ha vetat eller ha kommit ihåg. 
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Modal strategi

Den modala strategin ju får stöd av ibland och naturligtvis och den modala verbprocessen 
får som står för det man förväntas göra. Det finns alltså flera markörer för den normativa 
hållningen att ordlistor bör användas.

Verbprocesser 

Verbprocesserna är får, i betydelsen bör, tillsammans med tre relationella är och två 
mentala menar. Det man får eller snarare bör göra är att leta reda på ordlistan, läsa i ord-
listan och rätta stavningen. Det som är sakernas tillstånd är att mognadsprocesser ligger 
bakom skrivutveckling och att trötthet ligger bakom osäkerhet. Den mentala upprepning-
en av menar markerar Camillas åsikt. Här finns det alltså ett normativt rationalitetsvill-
kor, att saker bör göras. De normativa rationalitetsvillkoren prövas mot accepterade nor-
mer, vilket tyder på att Camilla menar att hennes rekommendation är i samklang med de 
normer som råder. 

Enskilda stödjande markörer

Det finns enskilda markörer som men, alla, något, ibland, och naturligtvis. Det adversa-
tiva men markerar invändning mot Fridas problematisering av stavningen. De predikativa 
stöden alla och något har redan kommenterats. Markören ibland betecknar frekvensen av 
lärarens trötthet och naturligtvis betecknar det sannolika i att även vuxna behöver lexikon 
ibland.    

Mer om dilemman

Både stavning och interpunktion är en mognadsfråga. Läraren väljer mognadsargumentet i 
fråga om interpunktion men inte i fråga stor bokstav och punkt. I sin rationalisering behöver
läraren offra problemets nyansering för argumentets tydlighet. 

Avslutande kommentarer till tur 7 och 9

Camilla ger ett allmänt råd där det som föreslås är nästan så självklart att det inte ens be-
höver sägas. Användningen av ordlistan för att korrigera stavningen framställs som 
oproblematisk. Stavningen i sin tur kan utgöra ett problem men det är inget att oroa sig 
för eftersom det är en mognadsfråga och eftersom det finns goda hjälpmedel. 
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Modallogiskt använder Camilla återigen två olika strategier i sin derivation. Aspekter 
som mäts i de nationella proven lyfts fram som viktiga och mer akuta problem samtidigt 
som andra saker som inte mäts i de nationella proven skjuts mer i bakgrunden. Att de na-
tionella proven framstår som problematiska ur Camillas synvinkel markeras av de modal-
logiska resursernas användning. Camilla använder komplexa strängar i stället för marke-
rade upprepningsstrategier (se exempel 19 -25) när hon ska hantera komplexa problem. 
Att det är just denna modallogiska strategi som hon väljer också här är tydligt. När hon 
talar om stor bokstav och punkt i tur 7 använder hon flera olika strategier innan hon 
kommer in på ämnet nationella proven som är motivet som hon anger. Det är just i sam-
band med detta som de båda längre komplexa strängarna uppträder. Camilla använder 
komplexa strängar i komplexa situationer. Med andra ord har olika personer olika modal-
logiska fingeravtryck. Carla lägger t.ex. betoningen på en viss strategi som då blir marke-
rad. Att olika lärare har olika strategier är givetvis inget som förvånar och samtidigt falsi-
fierar en typ av profil inte en annan typ. Det som dock är genomgående är att de modal-
logiska resurserna anpassas till situationer och uppgifter. 

I den andra delen av derivationen i tur 9, där Camilla tar upp ordlistan, är den modallo-
giska profilen en annan än i tur 7. Det är tydligt att Camilla varierar användningen av re-
surser beroende på de situationer som uppstår. En planerad framförhållning skulle knap-
past vara möjlig. Även när Camilla lägger upp en strategi har hon ingen kontroll över hur 
händelserna kommer att utveckla sig. Det såg vi tydligt när hon överraskades av Carlas 
reaktion i exempel 20. 

5.11 Resultatsammanfattning 

Jag ska avsluta med att teckna Veronicas och Camillas modallogiska profiler.

Veronicas starka trådar

Veronica hade ett utvecklingssamtal där hon träffade en elev och en mamma. Vi följde
Veronica när hon för det första förklarade att hon inte hade med sig de andra lärarnas 
omdömen, när hon för det andra redde ut situationen efter att eleven sagt att mamman 
aldrig hjälpte till med läxorna, när hon för det tredje berättade om kollegan Vivekas job-
biga elever och när hon för det fjärde gav uttryck för vad hon ansåg om garantin för att 
eleverna skulle ha tillgång till lärare.

I det första fallet hade Veronica en mycket tydlig logisk handlingsstrategi med tre olika 
logiska upprepningsstrategier, å, så att och men som gick ut på att i detalj beskriva hur 
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det hade gått till när hon blev av med de andra lärarnas omdömen och hur besviken hon 
var över detta. Den komplexa strängen, nej men nej men, som fick markera den ovälkom-
na överraskningen och hennes egen besvikelse samtidigt som hon också markerade med 
ju att hennes reaktion är något som man normalt kan förvänta sig. Vi kan se att Veronica 
använder fler olika rationaliseringsstrategier och gör bruk av flera olika typer av resurser 
när hon konstruerar sig som en rationell och trovärdig lärare. Hennes rationalitetskon-
struktion bygger både på logiska och modala resurser. Den har också tydliga modallogis-
ka konturer i det att den tar rikligt med resurser i bruk. Verkligheten får i Veronicas värld 
tydliga konturer eftersom den hålls uppe av flera starka strategier. 

Om vi ser på de andra situationerna kan vi se samma mönster. Veronica bygger så att 
säga på två fronter samtidigt och har alltid minst två tydliga strategier samtidigt. Det här 
ser ut att vara Veronicas sätt att hantera dilemman, alltså att hon ger verkligheten en tyd-
lighet genom logiska konstruktioner som backas upp av de modala strategierna. Veronica 
hänvisar till förväntningar som förutsätts vara kända och tydliga egna subjektiva håll-
ningar, ofta med laddade känslouttryck och tydliga värderingar. Den egna identiteten och 
de egna hållningarna åstadkommer Veronica med olika typer av förstärkande modala 
markörer, som ju helt jätte tragiskt och hade tagit otroligt mycke tid.

Veronicas logik och modalitet har hållfastheten som ett mål, och hon sparar inte på de 
språkliga resurserna för rationalisering. Att hennes konstruktioner är avsedda att hålla 
även när det uppstår slitningar i den egna lärarrollen kommer bl.a. fram när hon byter 
strategi och väljer endast några få rationalitetstrådar. I dessa fall syr hon gärna dubbelt 
genom upprepningar. Detta blir tydligt när hon behöver töja på de institutionella ramarna. 
Veronica har även i detta fall en stark och tydlig strategi även om den endast består av en 
upprepad resurs. När hon är upprörd över de garantier som ska borga för att eleverna all-
tid har tillgång till lärare, väljer hon alltså inte verktyg från den logiska lådan. Hon väljer 
istället verktyg för starka generaliseringar och mer riskfyllda rationalitetsstrategier ur den 
predikativa verktygslådan när hon fäster budskapet om den enda garantin. Här spinner 
Veronica för säkerhets skull fem varv av den predikativa tråden enda och förstärker se-
dan med fyra varv av legitimitet genom den modala ju och förtydligar med två varv av 
den välsynliga förstärkningen jätte. 

Ett tydligt drag i Veronicas modallogiska profil är att hennes rationalitetskonstruktioner 
har en betoning på den interpersonella sidan av modalitet, alltså värderingar och förstärk-
ningar. När det gäller verbprocesserna använder hon gärna objektiva rationalitetsanspråk 
när hon inte vill tematisera frågor om förtroende. I stället för att diskutera sin eller någon 
annans trovärdighet gör Veronica sig själv, eller någon annan, trovärdig med hjälp av 
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språkliga strategier där händelser och handlingar beskrivs på ett sådant sätt att aktörerna 
framstår som trovärdiga. Veronica har alltså flera olika strategier och kan välja det som 
för tillfället passar bäst för situationen, även om det finns en bas i den egna trovärdighe-
ten och subjektiviteten. Veronicas tre grundstrategier är att framställa objektiva fakta, att 
uttrycka subjektiva hållningar samt att framhålla normativa självklarheter.

De problem som inte verbaliseras men som finns i bakgrunden kan identifieras som kom-
ponenter i de dilemman som Veronica hanterar. Där har tiden, lojaliteten och paragrafer-
na en viktig roll. För att sy ihop de sprickor i den lokala verkligheten som uppstår har Ve-
ronica flera modallogiska trådar i sin verktygslåda och anpassar valet av t.ex. den predi-
kativa tråden för den specifika situationen. Samtidigt som Veronica väljer bland dessa al-
ternativ ser hon också till att de olika strategierna, strängarna och stöden kompletterar 
varandra. I de exempel som vi tittat på använder Veronica t.ex. alltid modala medel me-
dan de två andra strategierna, den logiska och den predikativa, får ersätta varandra. Mo-
daliteten är den viktigaste språkliga resursen för Veronica när hon ska konstruera rationa-
litet och trovärdighet.

Camillas skräddarsydda konstruktioner

Vi har sett Camillas modallogiska profil i ett utvecklingssamtal och i ett arbetslagsmöte. I 
jämförelse med Veronica saknar Camilla ett betonat drag i sin profil. Camillas profil är i 
stället mångfacetterad och mer komplex. Vi kan se att hon inte använder några tydliga 
modallogiska strategier i exempel 20 medan hon i exempel 24 vänder upp och ner på hela
den modallogiska verktygslådan och använder samtliga strategier. Hon har dessutom fle-
ra komplexa strängar och flera extra stöd. Nu är visserligen exempel 24 något kortare i 
jämförelse med exempel 20. Men även jämfört med ett annat liknande exempel (21) är 
olikheterna i hennes tillvägagångssätt tydliga. Ibland försvinner hon nästan ur sikte för 
min analysmetod när hennes modallogiska markörer uteblir. Till detta finns det en för-
klaring och den är att Camilla gör figursydda verklighetskonstruktioner för varje enskilt 
behov. Det gör givetvis också Veronica men hennes grundmodell är alltid väl synlig.

I exempel 20 är Camilla satt under stark press av kollegan Carla vilket då resulterar i en 
verklighetsbeskrivning med mycket vaga konturer. Denna vaghet är skräddarsydd för att 
ge Camilla handlingsutrymme och för att inte provocera Carla ytterligare. När Camillas 
trovärdighet står på spel väljer hon gärna nedtonade och vaga konstruktioner. De ger möj-
ligheter till senare preciseringar och även inbjudan till andra deltagare att fylla i sin ver-
sion. Detta kan vi se som den ena sidan av Camillas profil som tydligast kontrasterar mot 
Veronicas mer kraftfulla verklighetskonstruktioner. Vi kan också kontrastera den vaga 
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sidan hos Camillas profil mot hennes andra sida, som är ett fyrverkeri av modallogiska 
markörer. När Camilla bestämt sig för att vara övertygande är all vaghet som bortblåst. 
Vi kan t.ex. påminna oss om när hon väver ihop elevens verklighet som ser ut att ha kol-
lapsat när mamman lämnar ut sin dotter i ett utvecklingssamtal. Camilla möter först 
mamman med en invändning som har en tydlig betoning på logik. Invändningen, men,
sker utan modala reservationer som skulle kunna göra poängen diffus. När hon sedan ser 
att mamman är med på noterna lägger hon i en ny växel och inbjuder mamman att få en 
inblick i det arbete som pågår i klassrummet. Camilla lyfter fram eleven både som delta-
gare i klassrummets dynamiska aktiviteter och som en fullvärdig samtalspartner i ett ut-
vecklingssamtal. Genom denna tvåstegsraket lyckas Camilla med att invända mot mam-
man utan att exkludera henne ur gruppen förståndiga och kompetenta vuxna och med att 
samtidigt inkludera dottern i samtalet. Detta är en virtuos uppvisning i hur man hanterar 
en känslig och komplicerad situation. 

Att Camillas tillvägagångssätt ibland endast ger svaga signaler i mitt mätinstrument beror 
alltså på att hon bedömer att situationen kräver delikata strategier. Camillas breda reper-
toar visar på en begränsning hos mitt analysinstrument. Det är givetvis en strategi att inte 
markera sin strategi. Jag kan visserligen observera den här typen av mer osynliga strate-
gier men analysen blir inte lika detaljerad.

Om vi jämför Camilla med Veronica kan vi se att Camilla vid flera tillfällen avstår från 
värderingar och förstärkningar och att en viss typ av resurs i den modala verktygslådan 
inte har någon prioritet över de andra. Det är som sagt avsaknaden av denna bestämda bas 
som skiljer Camilla och Veronica. 

De modallogiska verktygen är känsliga indikatorer på hur olika lärare konstruerar sin yr-
kesverklighet. De olika skikten hos rationaliteten kan byggas och justeras finkänsligt ge-
nom att markörer i ett av skikten t.ex. det predikativa skiktet och generaliseringar som 
t.ex. alltid, kan användas samtidigt som de står i relation till andra markörer i andra ratio-
nella skikt. Markörerna kan kombineras till konstruktioner som men jag tycker hon ver-
kar alltid pigg å glad.

I en logisk strategi kan en lärare välja mellan så och men i det logiska skiktet. När man 
sedan relaterar sådana till valmöjligheter i andra skikt, t.ex. mellan ibland och alltid i det 
predikativa skiktet eller mellan vill och verkar i det modala skiktet, uppstår en rationell 
väv som kan uttrycka subtila nyanser. Hur dessa skikt uppkommer och byggs på i kollek-
tiva upprepningsprocesser har vi också sett exempel på när t.ex. den logiska negationen 
inte upprepas som en kärna som samlar på betydelser. Här är det alltså ett speciellt verk-
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tyg för rationalisering som går runt bland lärarna. I min terminologi heter en sådan en-
skild markör ett stöd. I de kollektiva processerna kan ett enskilt stöd byggas ut till en stra-
tegi genom att upprepas. Vi har sett rationaliseringsprocesser där bl.a. vet inte upprepas 
så att det uppstår en negerande strategi som byggs ut till en komplex sträng: vet ju inte 
heller. Vilken realitet dessa val som resulterar i de synliga klustren har för lärarna fram-
går inte av min undersökning. Det jag kan utgå ifrån är att det för Veronica och Camilla 
varken är nödvändigt eller ens möjligt att medvetet reflektera över valen när de konstrue-
rar rationalitet och trovärdighet.

De tre formalpragmatiska rationalitetsanspråken är objektivitet, subjektivitet och norma-
tivitet. Det finns språkliga resurser som svarar mot denna indelning. Utgår vi från att den 
bild av rationella strata som Popper, Habermas och flera andra teoretiker ger kan vi ge en 
mer allmän beskrivning av t.ex. Veronicas derivation i fråga om de glömda omdömena. I 
det fallet är det alltså frågan om ett kompensatoriskt handlande där hon gör sina språkliga 
val för att kompensera för de rationalitetsformer som för tillfället är fastlåsta genom olika 
omständigheter, bl.a. medier och den mänskliga faktorn. 

När en del av de rationella möjligheterna är låsta, t.ex. genom medier och andra omstän-
digheter, behöver låsningen kompenseras med hjälp språkliga resurser för rationalitet. I 
Veronicas fall finns det flera sådana låsningar som gör att vissa språkliga resurser an-
vänds rikligare. Denna kompensering kan också ske mycket subtilt, som i Camillas fall,
där vaghet i verklighetskonstruktionen blev en typ av kompensationsstrategi. 

Derivationer är alltså multifunktionella och ständigt pågående kollektiva konstruktioner 
av hållbar och trovärdig verklighet. Att man överger sanningen och den oklanderliga lo-
giken som måttstockar för rationalitet behöver inte betyda att rationaliteten blir godtyck-
lig. Det visar lärarnas användning av språkets rationella resurser, där resultatet knappast 
är godtyckligt utan snarare har bestämda mål och konsekvenser. Frågar man om huruvida 
detaljerna i en derivation är sanna eller inte upptäcker man mycket snart den gamla san-
ningen att man inte kan vada över samma flod två gånger. Rationaliteten framstår alltså 
som ett ständigt flöde eller en pågående konstruktion i realtid där sanningar kan snabbt 
förvandlas till banaliteter och osanningar till oväsentligheter. 

Dilemma är alltså något som uppstår plötsligt i en situation och på samma sätt uppstår 
också strategierna för att hantera dilemman. Man kan t.ex. se att Camilla har en stor verk-
tygslåda men att hon inte alltid riktigt vet vilket verktyg hon kommer att behöva innan 
behovet har uppstått. Det blir tydligt i dialogen med Carla som inte vill ringa hem till ele-
ven som har sparkat en annan elev. Det är alltså föga meningsfullt för Camilla att plocka 
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upp ett verktyg för att sedan upptäcka att det inte passar för uppgiften. Camilla måste hela 
tiden språkligt anpassa sig till situationen. Det är i den här processen som strategier upp-
står även om lärarna själva knappast uppfattar användningen av t.ex. tre inte i rad som en 
medveten strategi. Det jag kallar modallogiska strategier är alltså analytiska konstruktio-
ner som utifrån anhopningar av språkliga markörer frilägger strategier.
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6 Lärarens dilemman i det senmoderna samhället

Jag inleder detta kapitel med en kort rekapitulering av hur min undersökning är upplagd. 
Sedan låter jag de initiala frågorna rama in redovisningen av resultaten. Sist i kapitlet ger 
jag en kort sammanfattning av de dilemman som behandlats. 

6.1 Teoretiska och metodiska utgångspunkter

Jag ramar in lärarens dilemman genom styrmedier, lokala förväntningar och språkande. 
Det är i relation till varandra som mina tre ingångar, medier, förtroende och språk, får sina 
funktioner. I det här perspektivet utgör språket en viktig resurs för lärarna i hanteringen av 
vardagens dilemman.  Jag hämtar inspiration, teorier och metoder från olika håll. I fråga 
om lärarnas situation har jag funnit intressanta ingångar i Falkner (1997) och i Hofvendahl 
(2006). Den centrala teoretiska analysenheten är sociologen Paretos (1966) begrepp deri-
vation. Min syn på rationalitet och medier utgår från systemteoretikerna Habermas (1988) 
och Parsons (1977). Ifråga om lokala förväntningarna utgår jag från Garfinkels (1963) och 
Giddens (1991) begrepp trust. I analyser av språkliga markörer har jag lutat mig mot Le-
dins (1994) analyser av konnektiver och deras funktioner.

I min inledande hypotes utgick jag från att förtroende skapas som en nödvändig förutsätt-
ning för lärarnas handlande och att lärarna behöver skapa tillit i relationer till andra aktö-
rer. Hypotesen besannas i mina analyser. 

Jag går nu över till att redovisa mina svar till de frågor som jag ställt.

6.2 Vad konstituerar dilemman 

Jag har kommit fram till att dilemman utmärks av drag som:  

ambivalenser och spänningar hos identiteter,

avsaknad av enkla patenterade lösningar,

personliga sociala konsekvenser,

samhälleliga motsättningar mellan värdesystem, 

tvingande val där även passivitet är ett val, 
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överrumplande och förbryllande situationer.

Ytterligare en iakttagelse som jag gör är att det sker en fragmentering av den lokala för-
ståelsen i de dilemman som jag har analyserat. Fragmenteringen är ett fenomen där kon-
kurrerande integrationsprinciper är verksamma samtidigt. I min undersökning ser jag hur 
denna fragmentering manifesterar sig i den lokala praktiken, bl.a. som motsättningar mel-
lan globala styrmedier och lokalt förtroende. När jag jämför dilemman med risker och pa-
radoxer ser jag att det finns skillnader mellan dessa fenomen. Skillnaden mellan risker och 
dilemman är att dilemman uppstår som valsituationer där konsekvensanalysen ger samma 
resultat oavsett vad man väljer medan risk uppstår i relation till förstående val mellan spe-
cifika alternativ. Risk refererar alltså till konsekvenserna av ett specifikt val medan di-
lemma beskriver en situation där val mellan olika alternativ inte löser problemet. Dilem-
man uppstår som en oväntad kollision mellan handlingsalternativen medan riskbedöm-
ningen handlar om kalkyler av alternativens framtida konsekvenser. Ifråga om paradoxer 
hamnar ansvars-, handlings- och riskdimensionen mer i bakgrunden medan de logiska och 
kognitiva dimensionerna hamnar i fokus. Här handlar avgränsningen mellan paradoxer 
och dilemman framförallt om att paradoxer har betoning på kognitiva problem medan di-
lemman har betoning på personliga och sociala konsekvenser. 

6.3 Hur kan dilemman avgränsas metodiskt 

Den typen av egenskaper som jag listat upp som svar på föregående fråga är potentiella 
horn till dilemman. Detta beror på att dilemman är subjektiva fenomen. För att beskriva 
faktiska dilemman krävs analyser av situationer och av handlingar. Dilemman har både 
globala och lokala dimensioner och konstrueras i aktörernas handlande. Det krävs alltså 
flera ingångar för att beskriva och analysera dilemman. Jag ska rekapitulera några av de 
teoretiska metodiska diskussionerna.  

Under arbetets gång har jag vidareutvecklat Paretos (1966) begrepp derivation till att ska-
pa förutsättningar för min analys. Det gäller beskrivningen av derivationers rationalitet där 
Paretos icke-rationalitet uppdateras till komplex rationalitet. Detta har framstått som nöd-
vändigt då Pareto fortfarande håller fast vid den logiska empirismens rationalitetskriteri-
um, vilket bl.a. leder till en kontraintuitiv terminologi. Att Pareto använder beteckningen 
icke-rationell implicerar ett perspektiv som gör den formella logiken och objektiva ratio-
naliteten till en normativ utgångspunkt. Hans beteckning, icke-rationell, är en konsekvens 
av detta. I min egen användning låter jag det icke-rationella beteckna rationalitetsformer 
som bl.a. Habermas (1988) tar upp, nämligen subjektiv, objektiv och normativ rationalitet. 
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Jag graderar upp Paretos icke-rationalitet till komplex rationalitet samtidigt som jag gra-
derar ned den av Pareto favoriserade vetenskapliga logiken till endast en bland rationali-
tetsformerna. Termen komplex rationalitet markerar alltså breddningen av rationalitetsom-
rådet. Jag bevarar dock den viktigaste hörnstenen i Paretos teori nämligen att alla rationa-
litetsformer är funktionella för handlandet. Denna bild av komplexitet får en illustration i 
analyser av lärarnas språkliga hantering av dilemman där det visar sig att lärarna konstrue-
rar en komplex och flerdimensionell rationalitet i hanteringen att hålla ihop den fragmen-
terade verkligheten i dilemman.

Att den lokala språkliga absorberingsförmågan (att kunna hålla samman perspektiven) är 
en grundläggande förutsättning för mediernas funktion som effektiva styrmedel, bekräftas 
också i min undersökning. Ifråga om dilemman där medierna utgör ett av hornen blir den 
språkliga hanteringen synlig i form av modallogiska kluster av komplex rationalitet. Dessa 
relationer mellan medier och språk utgör en konkretisering av det scenario som Habermas 
(1988) beskrivit som livsvärldens fragmentering, vilket alltså bekräftas i de exempel som 
jag analyserar.  

Det centrala analysbegreppet derivation, som står för en språklig rationalisering, ser ut att 
uppfylla det validitetskrav som jag ställer, nämligen en observerbar systematik. De teore-
tiska resonemangen och de empiriska tillämpningar ger svar som är konsistenta. Mina ex-
empel och analyser bör ses som illustrationer av de dilemman som lärarna möter i sin var-
dag. Systematiken som jag talar om handlar inte om kvantitativ representativitet. När det 
gäller generaliserbarheten har det inte varit min avsikt att generalisera utan att ge beskriv-
ningar av lärarnas dilemman så som de framträder genom min metod i mitt empiriska ma-
terial. 

I de avslutande analyserna av modallogiska markörer beskriver jag språkliga resurser i lä-
rarnas rationaliseringar. Förekomster av en viss typ av markör ses här som ett tecken på en 
rationell strategi. Enstaka markörer kan i sin tur kopplas ihop med upprepningar och kan 
då utgöra stöd för upprepningsstrategierna. Jag undersöker också klungor där markörer 
uppträder i komplexa strängar. Det visar sig att lärarnas användning av de modallogiska 
verktygen ger beskrivningar på hur lärare konstruerar sin yrkesverklighet. De markörer 
som ingår i klustren framstår som komplexa verktyg för att utföra komplexa uppgifter. De 
olika skikten hos den verklighet som konstrueras kan justeras finkänsligt genom att varie-
ra användningen av markörer, t.ex. i det predikativa skiktet där olika typer av generalise-
ringar kan användas. 
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Det jag alltså kan se är att lärarna konstruerar en rationalitet som låter sig analyseras i oli-
ka strata och som ger en bild av lärarnas språkliga hantering av dilemman. Här kan man 
bl.a. relatera lärarnas modallogiska strategier till olika rationalitetsformer. Metoden som 
jag utvecklar i den här avhandlingen ser alltså ut att fungera så som det var tänkt. De fyra 
momenten som består av definitioner av begreppet dilemman, utveckling av den derivati-
va metoden, analysen av rationalitetsformer och medier samt den modallogiska kluster-
analysen ger intressanta beskrivningar av dilemman och deras hantering. 

Om jag summerar den rationalitetsdiskussion som pågår genom hela avhandlingen kan jag 
säga att medier är rationellt motsägelsefulla och utgör ett hinder för den lokala rationalite-
ten. De empiriska exempel som jag analyserar ger samma bild. Med tanke på att skolan 
och lärarnas vardag i stor utsträckning är reglerad genom medier kan man räkna med att 
dessa finns i bakgrunden som motsägelsefulla resurser även när deras närvaro inte temati-
seras och verbaliseras. Det här betyder att medierna alltid ingår i lärarnas dilemman i form 
av bakgrundsfaktorer. Tillsammans med den andra givna förutsättningen nämligen beho-
vet av att skapa lokal förståelse och trovärdighet utgör medierna grundläggande motsätt-
ningar som läraren behöver hantera. Hur denna trovärdighet sedan konstrueras är i stor ut-
sträckning en empirisk fråga i det enskilda fallet. Men medier och konstruerandet av tro-
värdighet ingår dock alltid som bakgrundsförutsättningar i de dilemman som jag har ana-
lyserat. 

Ytterligare ett resultat i den här delen av undersökningen är att dilemman har tysta dimen-
sioner, nämligen medier och tillit. Speciellt den första av dessa kan vara förrädiskt likt en 
oproblematisk resurs för rationalitet. Detta betyder att det motsägelsefulla i dilemman 
också utgörs av självklarheter som inte behöver verbaliseras. Det innebär att det kan fin-
nas andra typer av dilemman än de som jag funnit. De dilemman som blir synliga i min 
undersökning ramas in av styrmedier, förtroende och språklig hantering. 

6.4 Hur realiseras dilemman språkligt

Ett resultat av analyserna av de modallogiska klustren är att hanteringen av dilemman är 
känsliga för den kontext där handlandet sker. Detta framkommer som variationer i de stra-
tegier och behov som möter varandra i lärarnas derivationer. Lärarna visar olika profiler i 
fråga om de resurser som kommer till användning. Jag gör en kort beskrivning av lärarna
Veronicas och Camillas olika modallogiska profiler i de dilemman som de hanterar i mina 
exempel. 
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Veronicas starka rationella trådar

Veronica gör bruk av språkliga resurser när hon konstruerar sig som rationell och trovär-
dig lärare. Hennes rationalitetskonstruktion bygger både på logiska, predikativa och mo-
dala resurser. Verkligheten i Veronicas fall får tydliga konturer och konstruktionen hålls 
uppe av flera starka strategier. Den egna identiteten och de egna hållningarna framträder 
genom förstärkande modala markörer i konstruktioner som: ju helt jätte tragiskt och hade 
tagit otroligt mycke. De subjektiva rationalitetsanspråken som visar Veronicas egen håll-
ning och trovärdighet markeras genom modala förstärkningar. När hon är upprörd över 
arbetsgivarens substanslösa garantier väljer hon verktyg för starka generaliseringar ur den 
predikativa verktygslådan. Ett tydligt drag i Veronicas modallogiska profil är att hennes 
rationalitetskonstruktioner har en betoning på den interpersonella sidan av modaliteten, 
alltså värderingar och förstärkningar. När det gäller verbprocesserna reser hon objektiva 
rationalitetsanspråk när hon, i stället för att tala om förtroende, konstruerar det genom an-
vändningen av språket. I fråga om de tre rationalitetsformerna, att framställa objektiva 
fakta, att uttrycka subjektiva hållningar och att framhålla normativa hållningar får markö-
ren ju sin viktigaste funktion i hennes konstruktion av förväntade normer. I de exempel 
som jag tittat på använder Veronica alltid modala medel medan de två andra, logiska och 
predikativa, får ersätta varandra. Modaliteten ser ut att vara den viktigaste språkliga resur-
sen för Veronica när hon ska konstruera rationalitet och trovärdighet, vilket får en stark 
prägel av de subjektiva rationalitetsanspråken autenticitet, engagemang och personlig tro-
värdighet. 

Camillas skräddarsydda rationella konstruktioner

I jämförelse med Veronica saknar Camilla ett konstant drag i sin profil. Camillas konturer 
är istället mer mångfacetterade. Om vi ser på hennes användning av modallogiska strate-
gier kan vi t.ex. se att hon ibland inte använder några tydliga strategier alls medan hon i 
andra fall gör bruk av hela modallogiska verktygslådan och använder samtliga strategier 
som min metod registrerar. När hon nästan försvinner ur sikte för min analysmetod beror 
det på att Camilla skräddarsyr med varsam hand konstruktionen av verkligheten för varje 
enskilt behov. I ett av mina exempel är detta extra tydligt. När hon är under press från kol-
legan Carla resulterar detta i verklighetsbeskrivningar med mycket vaga konturer. Denna 
vaghet är dock som sagt skräddarsydd för att ge handlingsutrymme och för att inte provo-
cera, vilket som vi kanske minns, var viktigt i denna situation. 

I den här typen av situationer där hennes trovärdighet står på spel väljer Camilla gärna 
dessa nedtonade och vaga konstruktioner. De ger då möjligheter till olika typer av senare 
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preciseringar och fungerar även som inbjudan till andra deltagare att fylla i med sin ver-
sion. Detta kan man se som den ena sidan av hennes profil. Den andra sidan av Camillas 
profil utgör raka motsatsen till detta. När Camilla bestämt sig för att vara övertygande gör 
hon det med besked. I ett av dessa dilemman som uppstår i ett utvecklingssamtal lyckas 
Camilla t.ex. med konststycket att invända mot en mammas beskrivning av sin dotter utan 
att ställa mamman i dålig dager samtidigt som hon på ett föredömligt sätt lyckas inkludera 
den av mamman exkluderade dottern i samtalet. Här lyckas Camilla alltså att lyfta fram 
svårigheter som elevernas pressade situation i skolan utan att glömma de positiva möjlig-
heterna som skolans aktiviteter erbjuder samtidigt som hon också hanterar de känsliga so-
ciala relationerna. Camilla håller alltså i många rationella trådar samtidigt när hon väver 
en begriplig verklighet där det finns plats för alla deltagare i ett utvecklingssamtal. Att 
Camilla ibland väljer handlingsstrategier som endast ger svaga signaler i mitt analysin-
strument beror alltså på att hon bedömer att situationen kräver detta.  

Om vi då jämför Camilla med Veronica kan vi se att Camilla vid flera tillfällen avstår från 
värderingar och förstärkningar och att en viss typ av resurs i modala verktygslådan inte 
har någon prioritet över de andra. Det blir tydligt att hanteringen av dilemman är situerade 
i den lokala kontexten och beroende av lärarens tillvägagångssätt. Man kan också se att si-
tuationer kan lösas på olika sätt och att det knappast går att göra exakta förutsägelser om 
vilka dilemman som kommer att dyka upp och hur dessa kommer att hanteras. Lärarna 
hanterar motsägelser och komplexa situationer genom att konstruera rationalitet i realtid. 
Den mångfald av språkliga resurser som kommer till användning visar lärarnas kompetens 
att hantera dilemman. 

6.4.1 Några språkliga resurser

Av de analyserade exemplen framgår det bl.a. att förstärkningar markerar de egna håll-
ningarna t.ex. otroligt och jätte. Det samma gäller egna värderingar som kan markeras 
med t.ex. bra och hemskt. Kollektiva värderingar kan i sin tur aktualiseras med ju och väl
som då tillsammans med de andra markörerna kan ge komplexa strängar som ju jätte 
hemskt som markerar negativa värderingar som förutsätts vara kända och gemensamt de-
lade. Logiska argument markeras i sin tur med t.ex. om och så. Det här visar att verklighe-
ten som byggs upp genom språkets rationella resurser innehåller olika rationella skikt. Hur 
dessa skikt uppkommer och byggs på i kollektiva upprepningsprocesser har vi sett exem-
pel på när den logiska negationen inte upprepas som en kärna som ackumulerar betydel-
ser. Här är inte ett av de specialverktyg som går runt bland lärarna. I min terminologi heter 
en enskild markör ett stöd. Denna benämning förtjänar den just i de kollektiva processerna 
där ett enskilt stöd byggs ut till en strategi genom att upprepas. Jag har också sett i mina 
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exempel att i dessa rationaliseringsprocesser där bl.a. vet inte upprepas uppstår det en ne-
gerande strategi som gemensamt byggs ut till en sträng t.ex. vet ju inte heller. I det här 
perspektivet får också de synliga klustren som uppstår en mer intuitiv funktionsbeskriv-
ning. 

Genom analyser av modallogiska kluster i lärarnas derivationer kan man alltså fördjupa 
förståelsen av både dilemman och deras språkliga hantering. Derivationer framstår som 
multifunktionella och ständigt pågående kollektiva konstruktioner av hållbar och trovärdig 
verklighet. Rationaliteten framträder i sin tur som en dynamisk konstruktion vars funktio-
ner knappast kan beskrivas vare sig genom den formella logiken eller genom den korre-
sponderande sanningens punktmarkerade giltighetsanspråk. Att man överger sanningen 
och den oklanderliga formella logiken som primära måttstockar för rationalitet behöver 
inte betyda att rationaliteten blir godtycklig. Det sistnämnda visar lärarnas användning av 
språkets rationella resurser där resultatet knappast är godtyckligt utan snarare har både be-
stämda mål och konsekvenser. Rationaliteten framstår som ett ständigt flöde eller som en 
pågående konstruktion av verklighet i realtid. Dilemma är något som uppstår i realtid i en 
situation. 

Som en avslutning gör jag en lista på dilemman som jag funnit i min undersökning. 

6.5 Några dilemman i lärarens vardag

Förtroende och lojalitet 

Läraren möter dilemman där hon behöver hantera komplicerade relationer med intresse-
konflikter. Lärarens relationer till aktörer i skolan har trådar som löper utanför skolans och 
klassrummets väggar och hamnar utanför lärarens kontroll. Exempel 1 visar ett sådant di-
lemma där läraren genom en skrivuppgift i den egna klassen dras in i elevens komplexa 
relationer till sina föräldrar och där lärarens handlingar griper in i dessa relationer. Läraren 
saknar handlingsalternativ utan negativa konsekvenser. 

Pengar, tid, och effektivitet

Styrmedierna ställer läraren inför situationer där läraren behöver prioritera resurser som 
stjäl fokus från andra viktiga frågor. I exempel 2 behöver läraren framstå som effektiv 
både i ett ekonomiskt och i ett pedagogiskt perspektiv. Läraren har köpt begagnade och 
billiga Kalle Anka tidningar för att få ro i klassen under den sista timmen. Samtidigt som 
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pengar besparas och lärarens arbete underlättas vrids det pedagogiska perspektivet mot in-
strumentell effektivitet, vilket läraren är medveten om.

Tid, betyg och förtroende

Oförutsägbarheten hos lärarens vardag kan ställa läraren inför omöjliga uppdrag. I exem-
pel 3 tvingar situationen läraren att informera eleven och föräldern om sådant hon inte 
känner till. I den akuta situationen med de glömda omdömena utgör språket en resurs som 
är omedelbart tillgänglig för läraren. Hanteringen av situationen vilar på lärarens förmåga 
att kunna utnyttja språkets resurser för rationalisering. 

Tid och paragrafer

Diskrepansen mellan det föreskrivna och det verkliga ställer läraren inför paradoxala di-
lemman. I exempel 4 försöker lärarna redovisa tider genom ett redovisningssystem som 
inte stämmer med verkligheten. Alla sätt att hantera situationen har negativa konsekvenser 
för lärarna. I rationaliseringsarbetet hjälps lärarna åt att finna sätt att förhålla sig till mot-
sägelsen mellan uppriktighet och föreskrift. Den gemensamma lokala resursen för att han-
tera motsägelsen är språket.

Tid och lojalitet 

Lärarens olika lojaliteter ställer läraren inför dilemman. I exempel 5 behöver läraren ba-
lansera känsliga relationer och lojalitet. Läraren försvarar en kollega samtidigt som hon 
måste försäkra sig om att förtroendet för henne själv, skolan och dess verksamhet inte 
äventyras. Hon måste även kunna försvara sin kollega utan att äventyra relationer till dem 
som angriper kollegan, i det här fallet eleven och föräldern. 

Tid och trovärdighet

Samma typ av problematik finns också i exempel 6 där läraren säger att hon inte har några 
lösningar på problemet med elevernas sena ankomster. Att erkänna problemet är i det här 
fallet ett sätt att hantera dilemmat med att framstå som en trovärdig lärare.

Lojalitet och trovärdighet

Det finns dilemman som uppstår i relation till olika lojaliteter i den egna yrkesrollen. Lä-
raren har en lojalitet som tjänsteman samtidigt som hon också har det professionella an-
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svaret. I exempel 7 och 18 kritiserar läraren sin arbetsgivare inför en förälder. Kritiken går 
ut på att arbetsgivaren inte säkerställer tillräkliga garantier i fråga om bemanningen av lä-
rartjänster på skolan. Lojaliteter och förtroenden gör att angreppen inte kan drivas så långt 
att lojaliteten till arbetsgivaren hotas samtidigt som det som sägs behöver vara professio-
nellt trovärdigt. 

Tiden som en organisationsprincip

Tiden är en motsägelsefull resurs i lärarens vardag och ställer läraren inför dilemman där 
svåra avgöranden behöver göras mellan det som kan inkluderas och det som måste exklu-
deras. Tiden utgör både ett styrmedium och en bristvara. I exempel 8 (och exempel 10, 13 
och 14) rationaliserar läraren tidsbristen till en organisatorisk princip som får ange vad 
som inte kan inkluderas i en övning. Lärarens motiveringar visar att tiden är en problema-
tisk resurs som behöver förklaras och bäddas in språkligt i de aktiviteter som den styr.

Att inte underminera andra aktörers självkänsla

Det är svårt att förutsäga hur situationer utvecklar sig och dilemman kan därför uppstå 
utan förvarning. I exempel 9 demonstrerar läraren ett räknesätt för att föräldern ska kunna 
hjälpa eleven med hemläxorna i matte. Dilemmat uppstår när föräldern inte kan följa med 
i uträkningen. Förälderns självförtroende och vuxenauktoritet står helt plötsligt på spel 
och läraren försöker att reparera skadan genom språkliga konstruktioner som ska normali-
sera förälderns misslyckande. Detta visar sig dock vara svårt utan att orsaka ännu mer 
skada.

Att leva upp till föreskrivna planer

Den reglering av den dagliga verksamheten som sker genom mediet paragrafer är motsä-
gelsefull. I exempel 11 och 12 försöker lärarna hantera problemet med anpassningen av 
läroplanen till lokala förhållanden. Dilemmat här är att den globala läroplanen är motsä-
gelsefull i ett lokalt perspektiv. Den påbjuder en lokal heterogenitet samtidigt som den 
som global reglering har en homogeniserande funktion. Lärarna försöker att lösa detta 
problem genom att kopiera läroplanstexten för att därigenom komma ifrån problemet med 
tolkningar som hotar homogeniseringen. I och med detta kan lärarna dock inte leva upp 
till det andra kravet som är lokal anpassning. Dilemmat består här av läroplanens dubbla 
budskap i form av det som sägs (heterogen anpassning) och det som medieras (homogen 
reglering).
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Att hantera andra aktörers trängda lägen

Läraren kan dras in i dilemman i hanteringen av andra aktörers trängda lägen. I exempel 
15 försöker läraren rädda en förälder i ett utvecklingssamtal där sonen pekat ut föräldern 
som ovillig att hjälpa till med läxorna. Exemplet visar att dilemman uppstår oväntat och 
läraren utnyttjar de resurser och strategier som står till buds i den specifika situationen. I
det här fallet är föräldern lärare till yrket vilket ger en möjlighet att utnyttja den kollegiala 
lojaliteten till att rädda föräldern. Denna operation slår tillbaka i form av ett dilemma för 
läraren. Dilemmat består i att föräldern senare utnyttjar den erbjudna kollegiala positionen 
i egna syften. Genom att skifta till föräldrapositionen kan föräldern förhålla sig kritisk till 
det som läraren i förtroende sagt om en lärarkollega. Dilemman är oförutsägbara. Delta-
garna i ett samtal kan inte veta vad som kommer att sägas och inte heller hur information 
kommer att användas. 

Ansvarsdilemman

Att lärarna har ett pressat schema där händelser som innebär extra arbete behöver fördelas
rättvist framkommer i exempel 19 - 23. Här är det oklart vem som har ansvaret att reda ut 
en incident på rasten där en elev har sparkat en annan elev. Här ställs den kollegiala lojali-
teten på prov när ansvarsfrågan inte går att reda ut. Lösningen blir att man beslutar sig för 
att agera kollektivt. Denna lösning visar att det trots oklarheter, individuella strategier och 
missförstånd är viktigt för lärarna att komma fram till en lösning som bevarar förtroendet 
för både de enskilda lärarna och det kollegiala samförståndet. I det här arbetet utgör språ-
ket den resurs som binder ihop de luckor som den generella regleringen av ansvaret inte 
kan fylla i en specifik situation. 

Att argumentera och att inkludera utan att exkludera

Lärare måste hantera situationer där sociala ojämlikheter och komplicerade beroendeför-
hållanden utgör dilemman. I exempel 24 gör läraren en annan bedömning än föräldern. I 
ett utvecklingssamtal berättar föräldern om elevens problem på ett sätt som helt exklude-
rar eleven som en deltagare i utvecklingssamtalet. Dilemmat är att läraren behöver inklu-
dera eleven utan att exkludera föräldern som hon dock behöver överbevisa och vars stöd 
och förståelse är avgörande för att lärarens strategi ska kunna lyckas. I det här komplexa 
scenariot använder läraren en språklig strategi i fler steg. Hon invänder först neutralt och
informativt mot förälderns uppfattning för att sedan mer personligt rehabilitera dottern 
som en fullvärdig samtalsdeltagare. Därefter entusiasmerar läraren både föräldern och dot-
tern genom en animerad beskrivning av klassen och dottern. Här använder läraren flera 
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typer av språkliga resurser för att överbevisa föräldern, rehabilitera dottern och för att en-
tusiasmera alla. 

Exempel 25 från samma samtal visar att läraren behöver hantera samma typ av dilemma 
när elevens skrivutveckling diskuteras. Mamman ser stavningen som ett problem medan 
läraren anser att stavningen inte utgör något större problem, till skillnad från när eleven 
missar att sätta punkt och att skriva stor bokstav. Läraren motiverar sin hållning bl.a. med 
att de nationella proven lägger större vikt vid interpunktion än vid stavning. Proven utgör 
ett effektivt argument för läraren samtidigt som de medierar styrning som läraren behöver 
förhålla sig till. Läraren behöver argument för att guida förälderns förståelse av problema-
tiken i den riktning som hon vill utan att föräldern känner sig ifrågasatt. 

Ett annat dilemma är att tydliga argument lämnar mindre utrymme för problematisering. 
Det framkommer när läraren använder argumentet att stavningen är en mognadsfråga. 
Som Ledin (1998) visat är också interpunktionen en mognadsfråga. Läraren kan dock inte 
använda mognadsargumentet också i fråga om interpunktion utan att komplicera frågan. I 
rationaliseringen behöver läraren balansera mellan argumentets tydlighet och problemets 
nyansering. 
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Summary

Teachers often end up facing dilemmas consisting of contradictions between global 
steering and local expectations in their daily work. The global steering is evident in 
various regulations mediated by steering media such as time, money and paragraphs. But 
when the global regulations are comprehensive, the local understanding is easily frag-
mented. This dilemma scenario suggests that teachers need to deal with the local frag-
mentation to be able to act as trustworthy professionals. Teachers use linguistic res-
ources to create rationality and trust worthiness in order to cope with dilemmas.

The method in the present dissertation is based on theoretically informed induction. This 
means combining sociological system theories, action oriented linguistic theories and 
empirical data. I have used this theoretical understanding as a starting point to analyze 
teacher’s everyday dilemmas. My empirical data consist of observations of teachers at 
work. My methodological approach is presented in three main Chapters. 

In Chapter 2 my departure is recent Swedish sociological and linguistic research, for ex-
ample Höjer, Lidskog and Uggla (2006) and Hofvendahl (2006). Other starting points are 
philosopher Quine (1976) and anthropologist Lave (1988). Theoretical methodological 
issues are discussed in Chapter 3 and 4 by comparing sociological theorists such as Pare-
to, Parsons, Habermas, Alexander, Popper and Luhmann, and linguistic theorists such as 
Garfinkel, Austin, Clark, Slob, Verschueren, Bublitz, Lenk and Ventola. The results of 
these readings are primarily methodical. The first step consists of developing analytical 
tools by using Pareto’s derivation as a key concept. The second step consists of develop-
ing the theoretical framework of the key concept in the light of the sociological systems
theory and the linguistic pragmatic theory, together with empirical illustrations. The last 
step consists of a gradual deepening of the methodological perspective and analyses of 
empirical data to illustrate my reasoning. More comprehensive descriptions and analysis 
of the use of language are made in Chapter 5, but linguistic examples appear in all chap-
ters. 

Three questions are central for my analysis of dilemmas:
1 What constitutes dilemmas?
2 How can dilemmas be demarcated theoretically and methodically?
3 How do dilemmas manifest themselves in language?

I have a working hypothesis guiding my search for theoretical and analytical tools. My 
hypothesis is based on an assumption that system media, local practices and language are 
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closely related to each other in teachers’ daily work. This means that the interrelatedness 
of system mediation and the local practice need to be dealt with in a way that does 
not jeopardize the local understanding and the confidence in the teacher as a trust-
worthy institutional actor. Trust is a prerequisite for the functioning of social insti-
tutions (see Giddens 1991 and Garfinkel 1963). Trust has to be created in situations 
where actors need to justify their actions in the ongoing activity. The resource for creat-
ing trust is language, because language is a heterogeneous and "elastic" medium. 
Dilemmas leave their imprint in the language that is used for creating trust in these situa-
tions.

In Chapter 2 I describe some characteristics of dilemmas and compare dilemmas with 
other related concepts, such as risks and paradoxes. Results show that dilemmas have 
characteristics such as premises and contradictions. The term “horn” appears in descrip-
tions of dilemmas. “Go between the horns”, means that there are other options than those 
initially considered. “Take the dilemma by its horns” means that we reject one of the 
premises (Encyclopedia Americana 1966:119). 

In Chapter 3 I give a general description of Paretos (1966) concept derivation. I also dis-
cuss how the concept is relevant for my inquiry. An important category of actions in Pa-
retos social systems are actions classified as non-rational, that is, acts that cannot be 
judged on the basis of objective rationality. Characteristic for this kind of non-rationality 
is that all subjective intentions are rational by definition. The non-rational perspective 
contradicts with the rationality of objective means and ends. Our constant social need to 
demonstrate rationality leads to a conflict between idealized expectations of objective ra-
tionality and our ordinary subjective non-rational actions, says Pareto (1966). Because of 
this, language is used to bridge gaps between our different and contradictory expecta-
tions.

In Chapter 4 I discuss rationality and the function of trust. My departure is Habermas 
(1988), Giddens (1991) and Garfinkels (1963) descriptions of trust. Central concepts are 
trust, truth, logic and rationality. I also deepen the discussion about media, derivation and 
dilemmas. The results of this discussion show that global steering media is contradictory 
in the local context where all types of rationality are made relevant. It also becomes evi-
dent that the concept of complex rationality better corresponds with my analytical tasks 
than the concept of non-rationality. A recurrent pattern is to divide the reality of three 
worlds: the physical, mental and social. The expectation of rationality also differs in these 
three worlds. The results of the discussion about rationality show that both Paretos mod-
ern and Habermas high modern models of rationality, despite different starting points, in-
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dicate the same results. The global steering media is a contradictory obstacle for local ra-
tionality. My analysis of the empirical data confirms this picture.

Chapter 5 is a linguistic analysis of dilemmas and derivations. The starting point is the 
observation that teachers use specific linguistic resources in their derivations aimed to 
darn together the fragmented expectations. The resources in question are what Ledin 
(1994) labels as connectives, negatives, epistemic and evaluative markers. I consider the 
clusters of modal logical markers as linguistic resources to construct complex rationality 
when facing complex dilemmas. The replication of specific resources marks rational 
strategies. I identify three kinds of strategies: logical strategies, predictive strategies and 
modal strategies. The logical strategy shows how reality is linked together. The predictive 
strategy is based on how reality is generalized to apply to different situations, whereas the 
modal strategy is based on how convincing or urgent it is to construct reality in specific 
ways. 

Examples of logical markers are: conjunction (and), disjunction (or), negation (not) and 
the implication (if). These markers show how the world is held together. Examples of 
predicative markers are: everyone, none, often, never, only, same and equal. These mark-
ers show how the world can be generalized. Examples of modal markers are: perhaps,
sure, apparently, expressions of values (good, bad), markers of amplification (very, ex-
tremely). These resources marks the speakers own beliefs and attitudes.  I also examine 
mental, material and verbal verb processes. The analyzed examples show that reinforce-
ments such as shit and huge are used to mark speakers feelings and attitudes. Values hold 
by the speaker is marked by, good and terrible. Collective values are marked by of 
course. Markers can also appear in complex strings like really awful of course, which 
marks the negative values that are presumed to be known and jointly shared. Examples of 
logical markers are if and then. Reality created through linguistic resources contains ra-
tional layers. In a deeper sense these layers are a result of collective communicative 
processes. In one of my examples the logical negation not is repeated as a nucleus that 
accumulates collective meaning. The marker not is only one example of the linguistic 
tools that teachers use collectively. In my terminology, a single marker is called a sup-
port. My examples show that a negation is built up to a complex string such as of course 
we don’t know that either, when it is collectively repeated by teachers. In this perspective 
the clusters of modal logical markers appear to have important functions when dealing 
with complex dilemmas.

The dilemmas teachers face in my examples can be labeled by their horns. Here is a short 
inventory of them.
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Trust and loyalty

Example 1 shows a teacher who is drawn into the pupil’s complex social relationship with 
her parents, and the teacher's actions affect these relationships. The teacher is left with no 
alternatives without negative consequences. 

Money, time and efficiency

In example 2 three teachers appears to act effectively both from an economic and an edu-
cational perspective. One of the teachers has bought couple of secondhand comic maga-
zines to get the class quiet during the last hour of the week. While money is saved and the 
teacher's job made easier the perspective of time and money over shadows other perspec-
tives. 

Time, grades and confidence

In example 3 a teacher is about to read the other teacher’s evaluations during a develop-
ment conference when she realizes that she doesn’t have the necessary papers with her. In
this sudden dilemma language becomes an important resource to the teacher when she is 
constructing herself as a trustworthy professional. 

Time and paragraphs

In example 4 teachers are trying to account for time by an accounting system that does 
not correspond with reality. The joint local resource to deal with the contradiction is lan-
guage. 

Time, money and loyalty

In example 5 a teacher needs to balance delicate relationships to parents and pupils with 
her own loyalty to colleagues. In defending a colleague a teacher must make sure that the 
confidence in herself, in the school and in the school activities aren’t compromised. She 
is forced to defend a colleague who always arrives late to her class without jeopardizing 
the relations to those who criticize the colleague, in this case the student and parent. In 
example 7 and 18 the teacher criticizes her employer in front of a parent and a pupil. 
Loyalty to the employer and the professional interests collide and has to be dealt with in 
front of a critical audience.
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Time and trustworthiness

In example 6 the teacher admits that she has no solutions to the problem of students' late 
arrivals. To acknowledge the problem publicly is one way of presenting oneself as a 
trustworthy teacher. However the dilemma does not disappear.

Time and pedagogy

In example 8 (and example 10, 13 and 14) the teacher has to handle the shortage of time 
while teaching. The teacher's reasoning shows that the time is both a problematic steering 
media and a valuable resource that needs to be carefully embedded in the local activities. 
This is done by the aid of language. Though the handling still leaves new problems.

Self-esteem of other actors

In example 9 a teacher demonstrates a mathematical method to a parent. A dilemma oc-
curs when the parent is unable to understand the calculation. The parent’s self-confidence 
and authority as an adult are suddenly at stake. The teacher is trying to repair the damage 
through linguistic strategies aimed to normalize the parent's failure. This proves to be dif-
ficult. 

To live up to the prescribed plans

In examples 11 and 12, teachers are trying to deal with the problem of adapting the global 
curriculum to local conditions. The dilemma here is that the global curriculum as a steer-
ing media is contradictory in a local perspective. It assumes local heterogeneity while the 
global regulation also has a homogenizing function. The teachers are trying to solve this 
contradiction by copying the national curriculum in an effort to get rid of the problem of 
interpretations that contradicts homogenization. As a result the teachers cannot live up to 
the explicit requirement of the local adaptation of the global curriculum. This dilemma is 
made up of the global curriculums dual message in the form of what is said (heterogene-
ous adaptation) and what is mediated (homogeneous regulation).

Dealing with parent’s problems

In example 15 a teacher is trying to save a parent’s face. The parent is pointed out by her 
son as unwilling to help with his homework. The example show that dilemmas arise un-
expectedly. The teacher is using all available resources to deal with these kinds of situa-
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tions. In this case the parent is also a teacher by profession which gives the teacher in of-
fice an opportunity to take advantage of the collegial loyalty to rescue the parent. This 
operation eventually strikes back in the form of a dilemma for the teacher herself. This
happens when the parent takes advantage of the position as college for her own purposes.
By shifting from collegial position to the parent position the parent can make use of what 
the teacher said in confidence and as a colleague to criticize the teacher. This example 
shows that dilemmas are unpredictable. 

Responsibility

In examples 19 - 23 it is unclear who is responsible to sort out an incident that occurred 
during a recess. One of the pupils has kicked another pupil in the head and the teachers
are obliged to phone the pupils parents. The problem is that none of the teachers are will-
ing to make the call. This is a delicate situation and puts the collegial loyalty to the test 
when the responsibility is difficult to sort out. The teachers’ solutions show that despite 
uncertainties, individual strategies and misunderstandings, it’s important for the teachers 
to come up with a resolution that preserves the confidence in the individual teachers and 
to reach a collective consensus. This task requires language resources that can bridge 
the gaps in the general regulations that are not adapted to specific situations. 

To argue and to include without excluding

In example 24 a teacher makes a different evaluation than the parent. A parent is talking 
about her daughters problems in a way that completely excludes the pupil as a participant 
in her development conference. The teacher’s dilemma is that she needs to include the 
pupil in the conversation without excluding the parent who needs to be convinced and 
whose support and understanding is crucial. In this complex scenario, the teacher uses a 
linguistic step by step strategy. First she objects in a neutral and informative way against 
the parent's view, and then makes more personal rehabilitation of the pupil. Then the 
teacher enthuses and motivates both parent and daughter by an animated description of 
the work in her class and of the daughter’s situation. Here the teacher uses several lin-
guistic resources to convince the parent and to rehabilitate the pupil. Example 25 from the 
same development conference shows that the teacher needs to deal with the same type of 
dilemma when the student's skills in writing are discussed. The mother sees her daughters 
spelling as a problem while the teacher argues that spelling does not constitute a major 
problem, as opposed the pupil’s difficulties in using punctuation marks and capital letters. 
The teacher justifies her stance with the argument that the national tests put more empha-
sis on punctuation than on spelling. The tests are used as effective arguments by the 
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teacher while they also mediate more silent global control. The teacher needs effective 
arguments to guide the parent's understanding in the right direction. The dilemma here is 
that the need for effective arguments leaves less room for important distinctions. This be-
comes clear when the teacher says that spelling is a developmental matter. But as Ledin 
(1998) has shown this is also true concerning the ability to use punctuation marks and 
capital letters. To convince the parent that skills measured by the national tests are more 
important than other skills the teacher is forced to use simplified arguments and hold 
back her professional knowledge.
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