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Abstract 
Agneta Knutas (2008): Mellan styrning och moral. Berättelser om ett lärarlag. 
(Between governing and teachers’ morality. Narratives around a team of 
teachers). Örebro Studies in Education 25, 205 pp. 
 
Earlier research on teacher teams has found that the dominant model for the 
governance of schools is a leadership dominated by a rational organization and 
an individual leadership model. It has also found that school managements 
interfere with teacher teams and their decisions. This study explores the tension 
between governance, in the context of the Swedish school system, and the moral 
principles of a teacher team. In an empirical study, a teacher team was followed 
at their weekly meetings. Inspired by Hannah Arendt’s political philosophy, parts 
of her theories of human action have been focused upon. Proceeding from the 
concept of ‘inter-est’, what principles are expressed in the actions of teachers in a 
team at the upper level of the nine year compulsory school?  

In the narratives used to present the empirical findings, figuration, action and 
webs of relationships say something about the team and their cooperation. The 
teachers in the study sometimes worry that their task is not a worthwhile one. 
They are also concerned about their scope to respond to each student’s 
uniqueness. One principle manifested in the inter-est emerging from the stories is 
that the team are striving to do their best. At other times, the teachers protest by 
refusing to take responsibility, revealing a principle of mistrust of the 
management’s ideas on cooperation with parents. When teachers discuss a theme 
of war and peace, the principle emerging is that they want to enable each student 
to perform their best. The results illustrate how management and organization 
work against variation and diversity. The teachers are concerned with their 
honour as teachers and protest against the local authority by not accepting the 
task handed to them. When the team discuss their resources, too, the 
management denies them their right to decide. Being part of a teacher team also 
involves consideration of the goals of the school. The narratives about this team 
and their protest at the school management and local authority interfering with 
their task, contribute to a possible discussion about the responsibilities of teachers 
from a moral perspective. The results demonstrate that the local authority and 
management hinder the creativity, imagination and judgement of teachers 
through the precedence they give to procedural rules. 
 
Keywords: Teachers’ work, teacher team, school governance, narrative research, 
Hannah Arendt, political philosophy, educational theory. 
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Förord 

Jag har så länge jag minns alltid varit nyfiken på livet och vad som kan finnas 

bortom nästa hörn. Nyfikenhet och en drivkraft att lära mig har bidragit till att 

jag nu befinner mig i en situation där jag skrivit en monografi inom ämnet 

pedagogik. Intresset för högre studier fick sin inledning då jag läste till lärare. Jag 

fann efter min utbildning ett intresse för att fördjupa mig i pedagogiska frågor, 

något som i förlängningen förde mig in i forskarutbildning.  

 Det är vid Örebro universitet som jag varit verksam sedan 2003. Jag vill tacka 

min handledare Agneta Linné som stadigt bistått mig i mitt framskridande arbete. 

Hon har haft en orubblig tilltro till mitt projekt och uppmuntrat mig till fortsatt 

skrivande. Ett tack riktas även till min biträdande handledare Carsten Ljunggren 

som har varit ett gott stöd i diskussioner rörande Hannah Arendts politiska 

filosofi. Inom ämnet pedagogik har jag även deltagit i forskargruppen Utbildning 

och Demokrati, som leds av Tomas Englund, vilket givit inspiration och 

sammanhang i mitt projekt. Ytterligare har högre seminariet i pedagogik funnits 

som en samlingspunkt för att utmana, vidga och bidra till sammanhang. Här har 

jag också lagt fram delar av mitt pågående arbete. Tack, Moira von Wright som 

kommenterade och diskuterade mitt arbete innan jag påbörjade mitt sista år, och 

som även kommenterade min text i slutskedet. Ett tack till Bo Dahlin, Karlstad 

universitet som bidrog med många goda frågor och infallsvinklar till mitt manus 

under sista året. Ett tack även till Bernt Gustavsson som i inledning av mitt 

skrivande bidrog med diskussioner inom området hermeneutik. Tack, till det 

lärarlag som så generöst öppnade dörren för mig och bidrog till min empiri. 

Ytterligare riktas ett stort tack till Sveriges allmänna folkskollärarförenings 

fonder som generöst bidragit med forskningsmedel till mig och mitt 

forskningsprojekt. I slutskedet har Louise Lindgreen och Ylva Knutas granskat 

och korrekturläst mitt manus. Ett stort tack till er båda. Tack, Martin Naylor för 

det engagemang som du lade ner på att språkgranska abstract och summary. 
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 Ett tack riktas även till Pedagogiska institutionen som har erbjudit ett gott 

sammanhang för mig som doktorand. Vid Pedagogiska institutionen har jag även 

kunnat diskutera framsteg men även mina motgångar i skrivprocessen främst med 

andra doktorandkollegor. Ett tack riktas till Charlotta Pettersson som jag träffade 

tidigt i min utbildning. Vi har diskuterat både i stort och i smått och tid har alltid 

funnits för att samtala. Tack riktas även till Karolina Österlind vid Stockholms 

universitet som också funnits med under min doktorandtid. Tack, Marianne 

Öberg Tuleus som delat mitt intresse för fenomenologi. Tack, Marianne Skoog, 

Britt Tellgren, Ulla Ohlsson och Anne-Marie Johansson vilka som doktorand-

kollegor bidragit med stöd och uppmuntran. Tack, Karin Löfström för alla goda 

promenader och fikastunder. 

 

Örebro i november 2008 
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1.  Prolog  

En berättelse om mitt intresse för lärarlag och styrning 

Under mina uppväxtår gjorde studenterna i Sverige uppror. Åren kring 1968 

präglades av ungdomar vilka hade en tro på att det fanns en möjlighet att 

påverka politiska frågor i den närmaste omgivningen, i det egna landet men också 

frågor som berörde vår gemensamma värld. Jag påverkades av dessa influenser, 

och när jag ser tillbaka kan jag konstatera att de följt mig under mitt 

yrkesverksamma liv. Det politiska har funnits med mig, jag har burit med mig en 

tro på möjligheten att få vara med och påverka mitt arbete. Jag syftar nu inte 

enbart på möjligheter i form av anställning. Jag menar även som medborgare i 

form av inflytande i en demokrati. En ytterligare upplevelse som har influerat mig 

är att jag under åren fram till jag bildade familj reste utomlands och arbetade. 

Livet i ett annat land bidrog till att öppna mina ögon för att det kan finnas andra 

regler (eller inga regler alls) på min arbetsplats än de jag var uppfostrad med i 

Sverige (tidsreglering, semester, uppsägning). Jag fick uppleva ett annat sätt att 

umgås med kamrater och familjer. Det blev för mig en ytterligare förståelse av att 

demokratiska frågor, umgänge och relationsformer, kan skifta beroende på kultur 

och vanor utgående från var i världen jag befinner mig. 

 I mitt fortsatta yrkesverksamma liv har jag som medborgare engagerat mig i 

samhällsfrågor. Bland annat då jag arbetade som småföretagare under 10 år. 

Verksamheten som jag drev i en liten bygd var avhängig ett engagemang (för 

bygdens existens) och att jag som företagare och medborgare tillsammans med 

andra var villig att engagera mig. Med blicken riktad mot den tiden kan jag idag 

säga att jag kände entusiasm över möjligheten att vara engagerad i bygdens och 

kommunens nutida och framtida frågor. Jag födde under den här perioden barn 

och var i behov av ”dagisplats” till mina söner. Kommunen hade inga platser att 

erbjuda i sin kommunala verksamhet. För att lösa behovet av kommunala 
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dagisplatser vände jag mig till den kooperativa rörelsen. Jag startade en 

studiecirkel under temat ”att driva kooperativt dagis” och såg möjligheter även 

om vi som arbetsgrupp stötte på hinder under arbetets gång. Efter ett års arbete 

så omvandlades arbetsgruppen till ett kooperativt daghem i bygden. Som 

kooperativt daghem blev Kongron1 efter några år en samarbetspartner till den 

kommunala verksamheten. 

 Frågan om inflytandet och medborgare i demokratiska frågor väcktes åter i 

början av 1990-talet då jag valde att utbilda mig till gymnasielärare. Under 

utbildningen väcktes min nyfikenhet dels inför läraryrket men också inför de 

institutioner (lärare och elever samt administrativ personal) som jag mötte under 

min praktik. Cirka tjugo år hade passerat sedan jag själv hade lämnat skolan. När 

jag gick i gymnasiet tilltalade vi lärarna med efternamn. Vi utgick från ”boken” 

och i just den stod allt som vi behövde veta. Lärarna förmedlade sitt stoff och vi 

förhördes på detsamma. I gymnasiet gick jag på gamla läroverket och i skolan 

bredvid gick teknisterna. Verkstadsskolan var lokaliserad i en annan del av 

staden. Det jag förundrades över som blivande lärare var att inom flera områden 

skiljde sig mitt möte med skolan inte mycket från min egen skoltid. Som exempel 

kan nämnas föreläsningsliknande lektioner med passiva ungdomar (lärarna 

förmedlade stoff). En ytterligare reflektion jag hade var att det fanns en 

traditionell uppdelning mellan yrkesutbildning och universitetsförberedande 

studier. Det trots att utbildningarna flyttats till samma skola i syfte att alla 

ungdomar skulle få ”högskoleförberedande studier”.  

 Jag funderade över det jag mötte och såg under min utbildningstid en möjlighet 

i den läroplan (Lpo 94) som introducerades.2 Möjligheterna utifrån mitt synfält 

var att lärare fick ett uppdrag som innebar samarbete i form av ett gemensamt 

lärarlag. Det förväntades av lärare att de skulle utveckla relationer och 

samarbete/samtal inom det egna området likaväl som i relation till andra 

discipliner. Samarbete/samtal och relationer hade jag under mitt yrkes-

verksamma liv upplevt som en positiv möjlighet. Jag ställde mig frågan: hur såg 

lärare i skolan på sitt uppdrag? Vilket utrymme skulle kunna skapas för att 

                                                          
1 Kongron betyder spindel och daghemmet som startade 1988 är 2008 fortfarande 
verksamt. 
2 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Stockholm, 1998). 
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samtala och ta ställning till läroplanen? Från mina tidigare upplevelser hade jag 

också en uppfattning om möjligheten att få verka i en demokrati. Jag visste också 

att demokratiska frågor och relationsformer kunde skifta. Skulle läroplanen 

kunna fungera som en brygga mellan traditioner och som en gemensam nämnare 

för lärare (laget) för att kunna tala om sitt arbete utifrån flera skilda synpunkter? 

Vad skulle det kunna innebära när det relaterades till lärares uppdrag? Det här 

var frågor som jag bar med mig. Dessa frågor var influerade av mina tidigare 

upplevelser som berörde möjligheten till deltagande i en demokrati. Frågor om 

demokrati var och är för mig sammanvävda med hur vi förstår vår relation till 

andra. Vad skulle frågan om deltagande i en demokrati innebära om jag flyttade 

fokus mot lärare i skolan. Inte rent generellt utan med fokus på det uppdrag som 

lärare har givits av staten?  

 I inledningen har jag tagit utgångspunkt i egna upplevelser vilka präglat mitt 

liv. Jag har också förmedlat hur jag engagerade mig som medborgare i den bygd 

där jag levde då jag bildade familj. Från livet som egen företagare återvände jag 

till utbildning och kom där i kontakt med frågor om lärares uppdrag med 

införandet av Lpo 94.3 Det som fångat mitt intresse är problem som anses finnas 

rörande lärares inflytande i sin egen situation. Utifrån frågor om lärares 

inflytande är jag nyfiken på lärare, relaterat till förändringen i styrningen av 

skolan utifrån perspektivet att vi delar en värld i vilken vi agerar och interagerar.4 

Vi reagerar på varandras handlande, tolkar, och nytolkar, vi berättar och 

återberättar, något som sammantaget gör oss till politiska varelser. Jag vänder 

mig till Hannah Arendt och hennes politiska filosofi om handlande för att bistå 

mig i mitt projekt.5 

 För att utveckla mitt resonemang säger jag i det följande avsnittet något om 

hur förväntan om samarbete i skolan presenteras i styrdokumentet.6 Min 

                                                          
3 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-
hemmet. 
4 Jag instämmer med William F. Pinar m.fl. att ”curriculum research must include 
developing insight into the character of our daily lives ‘as lived”. Se kapitlet 
“Understanding curriculum as phenomenological text”, i William F. Pinar m.fl., Under-
standing Curriculum. An introduction to the Study of Historical and Contemporary 
Curriculum Discourses (New York, 2000/1995), s.420. 
5 Hannah Arendt, Människans villkor. Vita activa (Göteborg, 1998/1958). 
6 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-
hemmet. 
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intention är att problematisera uppdraget och förflytta fokus från frågor som rör 

inflytande till att studera fenomenet styrning med fokus på handlande i en 

empirisk studie av ett lärarlag.  

 

Förändrad styrning av skolan 

I läroplanen (Lpo 94) fastslås att skolan förväntas utveckla en verksamhet så att 

den svarar mot uppställda mål. Det påpekas att det är den pedagogiska ledningen 

av skolan och lärares ansvar som ligger till grund för att skolan ska kunna 

utvecklas kvalitativt. Därför måste undervisningsmålen prövas, resultat följas upp 

och utvärderas, förutom att nya metoder utvecklas. Skrivningen i läroplanen 

förtydligar att det innebär ”ett aktivt samspel mellan skolans personal och 

elever”.7 Med den senaste läroplanen har lärare ett formellt uppdrag där de ska 

tillse att alla elever når målen i sina ämnen. Därtill förväntas de utforma 

verksamheten i skolan ”i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.8 Skrivningen 

innebär att lärare (i skolan) har ett ansvar för att fostra nästa generations 

demokratiska medborgare. Ett uppdrag som även innefattar moraliska – etiska 

ställningstaganden då lärare behöver ta ställning till vad det innebär att leva och 

verka i en demokrati. 

 Uppdraget fick 1999 uppmärksamhet genom värdegrundsåret, i ett projekt 

som drevs av utbildningsdepartementet.9 Även demokratiutredningen har 

problematiserat skolan och dess betydelse för demokratin. Där betonas ansvaret 

för att förbereda de uppväxande medborgarna för ett deltagande i demokratiska 

frågor.10 Också i regeringens skrivelse Utbildning för kunskap och jämlikhet – 

regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxen-

utbildning ligger fokus på kvalitén i skolan, precis som demokratifrågan betonas. 

                                                          
7 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem-
met, s.9. 
8 Prop.1992/93:220, En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för 
grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan, s.94, samt SFS 
1993:1679 Lag om ändring i skollagen (1985:1100). 
9 Gunilla Zackari & Fredrik Modigh, Värdegrundsboken. Om samtal för demokrati i 
skolan (Stockholm, 2000). 
10 SOU 2000:1, En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Demokrati-
utredningens betänkande, s.242. 
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Det påtalas i skrivelsen att eleverna har bristande förtroende vilket visar sig i 

attityder mot den representativa demokratin i samhället. Påståendet förtydligas, 

det som åsyftas är elever och deras misstro mot den formella demokratiska 

beslutsgången i skolan. Skrivelsen relaterar även till betydelsen av att lärare i 

skolan ska kunna påverka förutsättningarna för sitt arbete: ”Om inte personalen 

är en del av en demokratisk organisation får de svårt att fungera i förhållande till 

eleverna och deras inflytande”.11 Frågan om lärares inflytande i sin egen 

organisation kan också ställas i relation till förväntningarna på lärare med Lpo 

94. Lärare har ett ansvar dels att eleverna når målen men även att eleverna fostras 

till en demokratisk värdegrund. Med en förväntan på demokratiska former för 

fostran, måluppnåelse samt med organiseringen i lärarlag, kan en förflyttning 

sägas ha skett där kommunikation och relationer kommer i fokus. Lärare har ett 

gemensamt uppdrag att omformulera målen i styrdokumenten till en lokal nivå, 

det vill säga till den skola där lärare arbetar. 

 Uppdraget från regeringen ger kommunen och skolorna ansvaret för att 

eleverna når målen i läroplanen och att eleverna fostras till en demokratisk grund. 

Samtidigt påpekas det i regeringens skrivelse rörande kvalitén i skolan att det 

finns problem med inflytande. Det är svårigheter för lärare att få verka i de 

demokratiska organisationer som skolan ingår i. Sammantaget kan 

förväntningarna på lärare i Lpo 94 bidra till en förståelse av att lärare i skolan 

under senare delen av 1990-talet har organiserats i lärarlag. Mitt 

forskningsintresse riktas mot hur det ser ut i praktiken i ett lärarlag. 

 Skolverket lyfter i skriften Med demokrati som uppdrag fram frågan om 

målstyrning och demokratiuppdraget. Myndigheten slår fast att skolans 

verksamhet vilar på demokratisk grund (värdegrund). Skolverket förtydligar sig 

genom att poängtera att grundläggande värderingar inte är en skolformsfråga. 

Istället anser man att värdegrundsfrågor måste löpa genom all skolverksamhet. 

Det räcker inte att förmedla demokratiska värderingar utan undervisningen ska 

bedrivas i demokratiska arbetsformer. Skolverket förväntar sig att arbetet ska 

organiseras enligt demokratiska principer (öppenhet för skilda uppfattningar, 

personliga ställningstaganden). Samtidigt medger myndigheten att det främst är 

                                                          
11 Regeringens skrivelse 2001/02:188, Utbildning för kunskap och jämlikhet – regeringens 
utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning, s.41. 
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kursplaner och betygskriterier som styr skolans verksamhet. Skolverket 

konstaterar att betygskriterierna saknar koppling till mål att sträva mot i 

läroplanen, något som bidrar till att värdegrundsfrågor inte finns med i lärares 

arbete på den lokala nivån.12 Verket anser ändå att det är kommunen och skolans 

personal som är ansvariga för värdegrundsfrågor. Myndigheten diskuterar även 

utvärderingsinstrument för att mäta elevernas kunskap i demokrati (exempelvis 

ska eleverna kunna identifiera etiska problem). Samtidigt säger Skolverket att 

frågan om demokrati i relation till bedömning handlar om demokratiska värden, 

och en bedömning av verksamheten som sådan.13 

 Denna studie fokuserar fenomenet styrning i en skolkontext. Det som fångat 

mitt intresse är lärare i skolan som med uppdraget att nå målen och att fostra 

nästa generations medborgare numera gemensamt förväntas finna lösningar. För 

att belysa lärares gemensamma ansträngningar vänder jag mig till Hannah 

Arendts politiska filosofi om handlande. Arendt bistår mig med begrepp för att 

tolka min empiri, förutom att hennes förståelse av handlande ger mig möjlighet 

att belysa spänningen mellan styrning och lärares moraliska ställningstaganden. 

 Med den senaste läroplanen är det kommunerna och enskilda skolor som har 

ansvar för att resultat uppnås. Förändringen bidrar också till en förklaring till att 

lärare numera är organiserade i lärarlag. Vad är argumenten bakom en förändrad 

styrning? Kapitlet två inleds med en presentation av läroplanerna från och med 

införandet av grundskolan i relation till den senaste. Därefter följer en bakgrund 

till den förändrade styrningen. Ytterligare redovisas tidigare forskning om skolans 

styrning och tidigare forskning om lärarlag. Men först gör jag en presentation av 

avhandlingens disposition. 

 

Avhandlingens disposition 

I det inledande kapitlet har jag redogjort för den nyfikenhet som under mitt 

yrkesverksamma liv väckts i frågor som rör deltagande och inflytande i ett 

demokratiskt samhälle. När jag läste till lärare aktualiserades frågorna. Med 

decentraliseringen rörande styrningen av skolan har jag klargjort att jag fokuserar 

på fenomenet styrning och spänningen mellan styrning och lärares moraliska 

                                                          
12 Skolverket, Med demokrati som uppdrag (Stockholm 2000), s.48. 
13 Skolverket, Med demokrati som uppdrag, s.49. 
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handlande. Som människor reagerar vi på varandras handlande, vi tolkar och 

nytolkar, vi berättar och återberättar. Det är något som sammantaget gör oss till 

politiska varelser. Ytterligare redogör jag i kapitel ett för den förändrade 

styrningen som bland annat inneburit att lärare har ett uppdrag där de ska se till 

att alla elever når målen som finns angivna i läroplanen samt fostra elever till 

demokratiska medborgare. Den förändrade styrningen bidrar till en förståelse för 

att lärare numera är organiserade i lärarlag. En fråga som jag ställer är hur det ser 

ut i praktiken i ett lärarlag.  

 Kapitel två Tidigare forskning – styrning och lärarlag inleds med en kort 

genomgång av tidigare läroplaner från och med grundskolans införande i relation 

till den senaste, där styrdokumenten är grunden för lärares formella uppdrag. 

Samtidigt medger uppdraget utrymme för handlande då dokumenten är 

tolkningsbara. Ytterligare redogörs för bakgrunden till den förändrade styrningen 

och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Därtill presenteras tidigare 

forskning om skolans styrning samt tidigare forskning om lärarlag. Avslutningsvis 

placeras min egen studie i relation till denna forskning. 

 I kapitel tre Teoretiska utgångspunkter redogör jag inledningsvis för det 

teoretiska perspektiv som jag valt utgående från Hannah Arendts politiska filosofi 

samt andra uttolkare av Arendts perspektiv på handlande. Ytterligare gör jag en 

genomgång av Arendts bärande begrepp arbete, tillverkning och handlande samt 

det avstamp som jag tar med Arendts begrepp handlande, inter – esse och 

moralregler för att i ett tolkande och berättande perspektiv förstå ett lärarlag. Sist 

presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

 I kapitel fyra Studiens metodologiska utgångspunkter inleder jag med att 

reflektera över forskarens roll och berättande som erfarenhet och politiskt 

handlande. Ytterligare beskriver jag tolkningens utgångspunkter och den 

förflyttning som sker till en sociologisk nivå med Norbert Elias14 förståelse av 

sociala processer för att relatera till den komplexitet som lärarlagets möten 

innefattar. I förflyttningen bär jag med mig vissa av Arendts begrepp: handlande, 

inter – esse och moralregler. Därtill redogör jag för studiens narrativa analys och 

för hur jag fick tillträde. Jag infogar även en berättelse om skolans landskap. 

Vidare redogör jag för forskningsetiska överväganden, samt hur jag gått från 

                                                          
14 Norbert Elias, What is Sociology? (London, 1978). 
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insamlande av material, till transkribering, omarbetning och hur berättelser och 

analys tagit form.  

 I kapitel fem Berättelser om ett lärarlag redovisas nio berättelser. I 

introduktionen får läsaren en inblick i när jag första gången besöker skolan för 

att börja insamlingen av mitt material. Sedan följer berättelserna: Tillverkning 

och handlande; Visa sig i tal och handlande; En rationell gemenskap – ett Vad 

och den andra gemenskapen – ett Vem; Väven av relationer – Vad eller Vem; 

Gemenskap – en möjlighet att agera solidariskt; Kultur och konst – att fullborda 

sitt vara; Dialektik och vänskap; I öppningen mellan dåtid och framtid; Förnuft, 

önskan och vilja – att använda sitt omdöme. För att tydliggöra berättelserna har 

transkriberingar lagts in. I slutet av varje berättelse finns en rubrik där jag 

sammanfattar och analyserar inter – esse och moralregler. Till stöd i analysen 

vänder jag mig till skilda författare som kan bistå mig i mitt resonemang. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande tolkning där jag redovisar mina centrala 

resultat.  

 I kapitel sex Diskussion sker en återkoppling till undersökningens 

frågeställningar samt reflekteras över Arendts bidrag till studien. Inledningsvis 

sammanfattas inter – esse och moralregler som framkommit i studien. En 

diskussion förs om lärares uppdrag i syfte att problematisera lagar och regler. 

Därtill diskuteras betydelsen av att förstå figurationer med dominans och intresse 

i relation till institution och system. En återknytning sker även till tidigare 

forskning.  
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2.  Tidigare forskning – styrning och lärarlag 

Bakgrund – tidigare läroplaner 

Lärare har sedan 1960-talet haft tydliga direktiv från staten om innehållet i 

undervisningen men frihet i utövandet av innehållet. Sedan 1990-talet är 

innehållet endast angivet i termer av mål utan innehållsliga genom-

förandedirektiv. För lärare har det förutom detta tillkommit samarbete i lärarlag 

och ett gemensamt ansvar i utövandet av innehållet, planerandet och i viss mån 

undervisningen. Samarbetet i lärarlag indikerar en förändring för lärare. De hade 

tidigare sin egen klass som de ansvarade för. Innehållet i undervisningen fanns 

angivet i läroplanen. Lärare sammanställde sin egen planering utifrån 

instruktionerna i läroplanen. De behövde inte i någon större utsträckning samtala 

eller interagera med andra lärare för att utföra sitt uppdrag. Jämfört med tidigare 

läroplan i relation till den senaste så har läroplanerna i Sverige sedan 1960-talet 

samtidigt influerats av en tro på att utbildning kunde lösas med visst stöd av 

teknologi. Teknologi som betonades var exempelvis audiovisuella hjälpmedel. 

Samtidigt lades stor vikt vid planering och ett framgångsrikt pedagogiskt 

handlande, men också på de anvisningar och det material för inlärning som 

kombinerades med skilda hjälpmedel.15  

 Frågor om utbildning kan å andra sidan ses som tillämpningen av vetenskaplig 

kunskap på problem inom utbildning. Kunskap transformeras till regler eller 

medel för ett handlande mot vissa mål. I den tidiga modellen som introducerades 

                                                          
15 Tankarna var även knutna till det moderna projektet och byggandet av välfärdstaten. 
Staten (samhället) skulle försäkra om gemenskap, men det handlande även om 
människors välfärd och trygghet. Den svenska modellen bestod av en expansiv offentlig 
sektor samt reformer på skilda områden. Modellen kan beskrivas som en styrningskedja 
med beslut som tas i riksdag och regering. Därifrån sker implementering genom en 
hierarki från central myndighet till den lokala nivån baserat på regler och direktiv. Se 
Karl-Georg Ahlström & Erik Wallin, Reflektioner över didaktikbegreppet i Sverige, i 
Carl-Anders Säfström & Per Olov Svedner red. Didaktik. Perspektiv och problem (Lund, 
2000), s.32 f. 
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med läroplanen för grundskolan på 1960-talet var relationen mål-medel 

instrumentell och regler för handling visade lärare vägen. Den senare modellen 

som introducerades på 1980-talet hade en reflektiv ansats som var mål-

medelstrategisk. Det vill säga mål transformeras till strategier för handling i 

stället för regler. Strategin bestod av en handlingsplan som gjorde det möjligt att 

ta hänsyn till sammanhanget (något som var frånvarande i den instrumentella 

modellen). Förändringen indikerar att praktiken (den handlande) måste relatera 

till situation och sammanhang. Samtidigt krävde det förståelse av den kunskap 

som ligger till grund för vald strategi för att kunna motivera ett visst handlande 

både i termer av teori samt värdebas. Förändringen går att förstå i perspektivet av 

en övergång från industrisamhälle till ett internationellt samhälle och med det en 

nedmontering av den så kallade svenska modellen, vilket kommenteras av Karl-

Georg Ahlström och Erik Wallin. Författarna konstaterar att den svenska 

modellen med en stark social sektor baserat på en kompromiss mellan arbete och 

kapital, social ingenjörskonst och central planering har nått vägs ände. För 

skolans del har förändringen inneburit standardiserande och centralt utarbetade 

lösningar på skolans och undervisningens problem. Det finns förväntningar på att 

kommuner, skolor och lärare ska finna lösningar inom läroplanens ramar, något 

som skolverket själv i en antologi16 ger titeln ”Från regler till eget ansvar”.17 

 Med Lpo 94 kvarstår en idé om att mål kan nås med vissa medel. Bland annat 

genom den styrning av skolan som sker för att skolor ska förbättra sina 

prestanda. Läroplaner med innehållsdirektiv, måluppnåelse och ansvar kan ses 

som ett sätt att utöva påtryckningar.18 Ytterligare utövas styrning genom 

nationella prov för att mäta skilda skolors resultat. Resultatet som staten försöker 

mäta genom nationella tester anses påvisa elevernas kunskapsnivå. Något som 

också kommer till uttryck i resultaten är i vilken mån lärare i skolan producerar 
                                                          
16 Skolverket, Från regler till eget ansvar. En antologi om förutsättningar för skolans 
styrning (Stockholm, 1997). 
17 Se Ahlström & Wallin, Reflektioner över didaktikbegreppet i Sverige, s. 39. 
18 Forsberg och Wallin säger i förordet i sin bok om styrning att målstyrningen som 
innefattar tolkning i förhållande till elevsituationer och lokala villkor borde innefatta en 
förståelse av lärares uppdrag i termer av respekt och tillit till läraren. Men de konstaterar 
att de senaste tio åren medfört att resultatstyrning tagit över. Målen har ersatts av 
centrala och entydiga kriterier för vad lärarna ska uppnå som resultat av sin 
undervisning. Lägg därtill centralt formulerade kvalitetskriterier och att en tät 
kontrollregim har etablerats. Se Eva Forsberg & Erik Wallin, Skolans kontrollregim – ett 
kontraproduktivt system för styrning? (Stockholm, 2006). 
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de resultat som staten förväntar sig. Det vill säga om de gör det som finns 

beskrivet i styrdokumenten.19 

 Skolan i ett historiskt perspektiv kan å ena sidan beskrivas som en historia om 

symboliskt våld, makt och underordning. Skolan kan också förstås som kulturell 

reproduktion och disciplinering. Agneta Linné påpekar att i relation till 

lärarutbildning så kan det i ett pedagogiskt perspektiv å andra sidan berättas en 

historia som rör reform och upplysning samt framsteg. Någon större vikt har i 

utbildningens historia inte givits åt interaktionen mellan jaget och omvärlden. Det 

har medfört att fokus uteblivit för att få syn på individen som handlande, 

tänkande och kännande.20  

 I denna studie utgår jag från att styrdokumenten är grunden för lärares 

formella uppdrag. Styrdokumentens status medger samtidigt ett 

handlingsutrymme då lärares uppdrag med målstyrningen inte är detaljstyrt. 

Anders Fredriksson beskriver det som att lärare befinner sig bland 

frontlinjebyråkraterna. En frontlinjebyråkrat befinner sig mitt emellan den 

offentliga institutionen och de medborgare som institutionen är inrättad för att 

stödja. När det gäller lärares arbete i frontlinjen beskriver Fredriksson att lärares 

möjlighet till handlingsutrymme samtidigt öppnar upp för andra aktörer att 

påverka, exempelvis medborgare och överordnade. Skolans styrdokument anser 

Fredriksson är en faktor bland flera som ramar in och påverkar lärares uppdrag. 

Förutom styrdokumenten står lärare i sitt uppdrag i ett spänningsfält av 

                                                          
19 Gert Biesta kommenterar decentraliseringen av styrningen och påpekar att den 
innehåller allt från målrelaterad utbildning, mätbarhet, kategorisering till frågor som rör 
vad som kan anses normalt men också frågor som rör rationalitet. Gert Biesta, Om att-
vara-med-andra. Pedagogikens svårigheter såsom politikens svårigheter, Utbildning & 
Demokrati 9 (3) (2000), s.79. 
20 Agneta Linné har studerat hur lektioner tog gestalt som skriven text i lärares 
utbildning. Katekesen var först den modell som vägledde frågor som hade rätta svar. En 
utveckling skedde där pedagogiska texter ändrade karaktär från att enkelt återge 
meningar och stycken ord för ord till att gestalta en levande berättelse. När en utvidgning 
sker av skolinnehållet som går utöver basfärdigheter och kristendom förväntas läraren 
åskådliggöra. Det sker genom berättarteknik som exempelvis fokuserar okända delar av 
fäderneslandet eller näringsgrenar. Dock är historien inte bara strukturer. Vad händer 
om vi förstår den som levande materia? Vad skulle vi då få syn på undrar Linné. Se 
Agneta Linné, Tid, rum, berättelse – en historia om pedagogik och lärarutbildning, 
Utbildning och Demokrati 12 (1) (2003), s.17 f. Se även Agneta Linné, The lesson as a 
pedagogic text: A case study of lesson designs, i Ian Westbury & Geoffrey Milburn, red. 
Rethinking Schooling. Twenty-five years of the Journal of Curriculum Studies, s.48-77 
(London, 2007). 
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relationer med skolledare, lärarkollegor samt elever och föräldrar som alla har 

betydelse i lärares uppdrag.21 

 

Förändrad styrning och ansvarsfördelning mellan stat och kommun 

Ord som kommunalisering, decentralisering, privatisering, marknadsanpassning 

och friare resursanvändning kännetecknar skolpolitikens förändringar under 

1990-talet. Med mål- och resultatstyrning som infördes med Lpo 94 avses att 

”beställaren” preciserar vissa uppsatta krav, och att ”beställaren” har vissa 

uppfattningar om vilka resultat som skall uppnås. När propositionen 1990/91:18 

Om ansvaret för skolan överlämnades till riksdagen var det mot bakgrund av en 

historik där styrningen som utgått från expertkunskap och enighet i politiska 

frågor fått ge vika för en förändring med bland annat politiska konflikter, men 

också regeringsskifte som krävde förändringar. Den centrala styrningen av 

välfärdslandet övergick till en defensiv strategi. Sedan 1970-talet hade en 

diskussion inom politiska partier pågått om en decentralisering av centralmakten 

med krav på ökat lokalt ansvar.22 Mot denna bakgrund föreslår propositionen en 

klarare ansvarfördelning mellan staten och kommunen.23 En utgångspunkt i 

förslagen till förändring grundas i att medborgarna nu har större krav på den 

offentliga verksamheten. Dessa krav är kopplade till en förväntan om ökad 

tillgång till men också kvalitet på både service och tjänster. Därtill finns också 

krav på ett ökat inflytande över det som presteras. Samt möjlighet att själv få 

välja mellan olika alternativ. I resonemanget kopplas dessa krav till att vi lever i 

ett välfärdssamhälle där medborgarna får mer kunskaper och större insikter i hur 

de förhåller sig till omvärlden. Det medför att de får ökade krav på inflytande 

över sin vardag. I resonemanget sägs även att en förbättring eller ytterligare 

expansion av den offentliga sektorn inte längre står öppen. Därmed kan inte 

längre kraven på tillgång och kvalitet tillgodoses genom en sådan lösning. För att 

nyttja de resurser som finns på ett effektivare sätt behövs en förändring och 

förbättring av den offentliga verksamheten genom att föra ut ansvaret längre ner i 

                                                          
21 Anders Fredriksson, Läraryrket och den politiska styrningen av skolan, i Skolan som 
politisk organisation, red. Jon Pierre (Malmö, 2007), s.172 ff. 
22 Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning 
(Stockholm, 2000). 
23 Prop. 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, s.3. 
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organisationen (till dem som arbetar där). Genom att de som arbetar där får 

större inflytande utgår förslagsgivarna från att verksamheterna kommer att bli 

effektivare: 

 

Prestationerna kan därmed i större utsträckning motsvara medborgarnas 

behov, och kvaliteten kan bli bättre i förhållande till insatta resurser. Detta 

innebär samtidigt att medborgarna både får möjlighet att ta ett större ansvar 

och får ett större utrymme för personligt engagemang.24 

 

I förlängningen framförs tanken om att medborgarna ska bli delaktiga i 

välfärdsfrågor, exempelvis frågor som rör fördelning och utveckling av vår 

välfärd. Eftersom den offentliga verksamheten drivs av kommunerna så anses det 

att det är där som medborgarnas inflytande måste öka. Det gör att staten måste 

avreglera sin detaljerade styrning av offentlig verksamhet. Utbildning framförs 

här också som en stor och viktig del av den offentliga sektorns produktiva resurs. 

Det hävdas att den också är ett medel för att uppnå välfärd och rättvisa. Om vi 

ska delta i den fortsatta utvecklingen av välfärden i en allt hårdare konkurrens 

internationellt så är utbildning och kompetens avgörande. Samtidigt sägs att 

utbildning och kompetens är viktigt för den enskilda personens valmöjligheter. 

Utbildning öppnar möjligheten för ett rikare liv och en bättre framtid: 

 

Allas lika rätt till utbildning är grundläggande för den svenska skolpolitiken. 

Rätten till utbildning skall omfatta alla, oavsett var man bor i landet och 

vilka ekonomiska eller andra förutsättningar man har. Skolan skall ge alla 

samma möjligheter att utvecklas. Utbildningen skall vara likvärdig.25  

 

Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren kommenterar också att decentralisering och 

valfrihet är det som kännetecknat 1990-talet. Det är något som även kan sägas 

vara ett kännetecken för de länder som gränsar mot oss. Med diskussionen om 

valfrihet följde frågor som berörde allas lika möjligheter. Tidigare hade det varit 

jämlikhet som utbildningspolitiskt framförts för att understödja tankar om allas 

lika rätt till utbildning oavsett bakgrund. Problemet med den formen av 

                                                          
24 Prop. 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, s.17. 
25 Prop. 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, s.18. 
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jämlikhet, det vill säga lika rätt oavsett bakgrund, visade sig i verkligheten inte 

vara helt enkelt att övervinna. Hur människor bor, och hur de använder sina 

resurser eller fostrar sina barn är kopplat till liberala värden. Värden som bland 

annat rör den frihet som individer har, och det ingripande som eventuellt skulle 

krävas för att förmå människor att utnyttja sin lika rätt skulle då strida mot dessa 

värden. Diskussionen utmynnade i en idé om lika möjligheter. Lika möjligheter 

medför att de som har utökat behov behöver få utökade resurser. Med detta sätt 

att tänka kring jämlikhet kommer uttrycket likvärdighet in i bilden i diskussioner 

om skolan. Redan i direktiven till SIA-utredningen nämns formuleringar som 

reellt likvärdig utbildning.26 Likvärdighetsbegreppet kan även kopplas till en 

förståelse av skolan i form av investering för framtiden, det vill säga tillväxt (av 

humankapitalet), där utbildningen förstås som att den ska kunna ge ett lika 

värde.27 

 Propositionen 1990/91:18 diskuterar också det ökade lokala ansvaret i relation 

till skolan. Ett ökat lokalt ansvar anses bidra till att skapa förutsättningar för att 

utveckla och upprätthålla god kvalitet. Det framförs därför att verksamheter 

behöver bygga på kompetent och utbildad personal. Det blir lärares 

yrkeskunskaper och lärares inställning till sitt arbete som blir grunden för att 

tillsammans med skolledare samlas rörande mål. Det blir viktigt att stärka och 

utveckla yrkesrollen för att kunna möta de nya krav som ställs på yrkeskåren. 

Det ställs också krav på lärare att organisera sig och gemensamt planera och ta 

ansvar för både insatser och utvärdering. Dessa nya krav medför ökade krav på 

ledare och deras funktioner i skolan. I det avseendet menar propositionen att 

skolan kommer att ställas inför samma krav som andra verksamheter i samhället, 

som exempelvis att nå mål och resultat. Det kommer också att innebära 

utvärdering, det vill säga en rapportering till central nivå.28 

 Arbetet i skolan ska ta sin utgångspunkt i och baseras på elevernas 

förutsättningar och behov. Det påpekas även att eleverna kan ha krav och att de 

har rätt till ett ökat inflytande i sin skola. Propositionen förespråkar att det som 

är viktigt lokalt inte kan lösas på central nivå. Det kommer an på dem som 

                                                          
26 SOU 1974:53, Skolans arbetsmiljö. Betänkande av Utredningen om skolans inre 
arbete-SIA, s.64. 
27 Lindensjö & Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, s.121. 
28 Prop. 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, s.18 f.  
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arbetar på den lokala nivån att lösa lokala problem. Inflytande och 

problemlösning anses vara en demokratisk fråga i perspektivet av fostran till 

demokratiska medborgare, något som anses innebära att de som är verksamma i 

skolan också får inflytande i sin situation. Mål-resultatstyrningen innebär att 

staten anger nationellt giltiga mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Det är något 

som skall gälla för alla skolor i landet. Dessa mål och riktlinjer fastslås i lag och 

författning (läroplan). Läroplanen ska vara klar och tydlig. Det är kommunerna 

som ska besluta hur skolan ska organiseras och administreras samt därtill fördela 

resurser. Som grund för beslut skall de utgå från läroplanens mål och riktlinjer. 

Den kompetens och kunskap som lärare representerar blir avgörande för målen 

som skolan ska uppnå. Lärarutbildning blir grunden för professionalism. 

Fortbildning förutsätts bidra till att lärare kan behålla och utveckla den grunden. 

Genom att lärare och skolledare blir ansvariga för mål och resultat kommer deras 

professionella ansvar att bli tydligare. Det är kommunernas ansvar att tillse att 

skolan får de resurser som behövs för att verksamheten ska kunna ha en 

möjlighet att uppnå nationella mål och uppfylla nationella riktlinjer. Det är 

kommunerna och deras ledning (politiska) som har ett samlat ansvar för att 

verksamheten genomförs, utvecklas samt utvärderas. Genom denna förändring av 

styrningen anser propositionen att föräldrarnas intresse för skolan kommer att 

öka liksom berörd personals engagemang och kreativitet. Det finns också en 

förhoppning om att kommunerna ska vara intresserade av att det lokala 

självstyret ökar – något som ligger i kommunernas händer att utveckla. I 

samband med decentraliseringen av skolan under 1990-talet införs också ett nytt 

ämbetsverk, skolverket, och därmed avvecklas skolöverstyrelsen. Skolverket får 

till uppgift att utveckla, följa upp samt att utvärdera skolan.29 

 Från en genomgång som belyst bakgrunden till den förändrade styrningen av 

skolan fortsätter jag med en redogörelse av vad framkommit i tidigare forskning 

om skolans styrning samt vad som framkommit i tidigare forskning om lärarlag.  

 

Tidigare forskning och skolans styrning 

I boken Styrning med samverkan eller styrning av samverkan – perspektiv på talet 

om skolans styrning så identifierar Bo Nestor olika sätt att förstå talet om skolans 
                                                          
29 Prop. 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, s.107f. 
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styrning och styrningsproblematik. Det är styrningen från regel- till målstyrning 

som står i fokus. Han identifierar i sin diskursanalys likheter och skillnader i talet 

om styrning mellan skola och företag. Nestor ger en bakgrund till den ändrade 

inriktningen på styrningen och redovisar i samband med detta en tolkning utifrån 

skilda forskare där han drar slutsatsen att styrmodellen för skolan egentligen är 

utformad för ”marknaden”, där förutsättningar är mätbara mål. Målen för 

skolan anser Nestor kan uppfattas som tvetydiga och motstridiga. Trots detta så 

formuleras de på lokal nivå i mätbara och precisa uppnåendemål. Det i sin tur 

leder till att mål i kombination med betygskriterier i praktiken kommer att betyda 

mer än värdegrundsmålen. Konsekvensen av modellen är att skolan har blivit mer 

en resultatstyrd skola än en målstyrd skola. Därtill kommer Nestor fram till att 

det finns en bristande kompetens när det gäller uppföljning, utvärdering och 

kvalitetsredovisning i kommunerna. Det finns också en tro på lösningar för 

skolan och på styrningsproblemen som handlar om ökad ”marknadisering” för 

att förbättra effektiviteten, samt samtal, dialog och reflektion för att öka 

medvetenhet och kunskapen om mål och styrsystem.30  

 I en fallstudie av tre skolor med fokus på ledarskap och samarbete (idén var att 

förbättra skolors sätt att fungera) finner Ulrika Tillberg att skolledningens 

möjligheter att förbättra skolors sätt att fungera (med fokus på lärarlag) bestäms 

av positioner, relationer och handlingar – avhängigt skolans organisationstyp och 

struktur. Hon finner också att samarbete inte är en modell som kan införas utan 

det är snarare en fråga om ett komplext organisatorisk fenomen som måste 

kartläggas. Tillberg påpekar att skolledningen generellt inte har utsikter att 

förbättra en skolas sätt att fungera genom att organisera personalen i arbetslag. 

Möjligheten ligger snarare i utveckling av befintliga samarbetsmönster och att där 

uppmärksamma möjliga förändringar. Identiteter och strukturer är med och 

påverkar skolledningens möjligheter men också ledarskapet i sig självt kan genom 

handlingar, positioner, och relationer i viss mån påverka förändring och 

utveckling. Tillberg anser att det finns underliggande idéer om hur ledarskap och 

samarbete i skolan ska betraktas. En underliggande idé som nämns är att 

ledarskap förstås vara knutet till en stark ledare och att lärare ska samarbeta 

                                                          
30 Bo Nestor, Styrning med samverkan eller styrning av samverkan – perspektiv på talet 
om skolans styrning (Stockholm, 2005). 
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ämnesövergripande i arbetslag. Hon anser att detta tenderar att idealiseras och bli 

något som ska känneteckna skolor för att de ska betraktas som legitima. 

Dessutom lyfter Tillberg fram en styrningsparadox. Inbegripet i reformtanken 

finns explicit formulerat en tanke om lokal variation med valfrihet och mångfald. 

Men hon anser att när det gäller skolledning och ledarskap är den 

individcentrerade ledarskapsmodellen och en rationalistisk organisationssyn 

dominerande inom skolområdet. Tillberg betonar att mångfald är en möjlig väg 

för organisation och ledning av skolverksamhet.31 

 Jon Ohlsson fokuserar i sin bok Arbetslag och lärande ett pedagogiskt 

perspektiv på organisation med inriktning på forskning om lärande 

organisationer.32 Ohlsson redovisar att kritiska aspekter när det gäller motstånd 

och organiserande processer kan knytas till den oklara läraridentiteten, den 

komplexa vardagsuppgiften, samt det svåra samtalet. Lärare slits mellan det 

enskilda och det kollektiva. De ger uttryck för att de behöver komma bort från 

rätt och fel. Samtidigt som de inte kan komma förbi att de behöver ta ställning i 

värdefrågor. Arbetet kräver också att de tar gemensamma beslut och en slags 

kollektiv förankring i normer och förhållningssätt. Spänningen mellan frihet och 

tvång, rätt och fel, är en del av de organiserande processernas kärna. Det ger 

möjligheter och det skapar motstånd.33 Styrningens dilemma framträder enligt 

Ohlsson när organiserandet blir ett tvång som lärare upplever att de blir 

intvingade i. Det är formaliserandet av samarbetet som upplevs som 

problematiskt, inte själva samarbetet i sig. Ohlsson redovisar utifrån sina resultat 

att det finns grund och motiv för att försöka utveckla lärarlag. Skolledning och 

beslutsfattare behöver skapa organisatoriska förutsättningar för samarbete. Det 

behövs också gemensamt ansvarstagande av lärare gällande de innehållsliga och 

kommunikativa aspekterna av arbetslagets samarbete. Lärarlaget kan bli en viktig 

länk mellan individ och organisation, ge individen stöd samt utforma struktur, 

gemensamma strategier, erfarenheter samt uppgifter som därmed kan leva vidare 

i organisationen. Ohlsson hänvisar till litteratur om ”human resource 

                                                          
31 Ulrika Tillberg, Ledarskap och samarbete. En jämförande fallstudie i tre skolor 
(Stockholm, 2003). 
32 Jon Ohlsson, red. Arbetslag och lärande. Lärares organiserande av samarbete i 
organisationspedagogisk belysning (Lund, 2004). 
33 Jon Ohlsson, Mål och motstånd i praktiken, i Arbetslag och lärande, s.163-164. 
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management” där självstyrande lärarlag förespråkas som eftersträvansvärt. 

Denna litteratur anser att positiva aspekter kan genereras gällande lärande och 

kompetensutveckling om människor utvecklar mönster för att tänka tillsammans. 

Samtidigt finns risker med att undvika konfrontationer inom en grupp och att 

inrätta sig efter normer. En möjlig utvecklingspotential anser författaren finns i 

det kollektiva lärandet. Något som skulle kunna generera en insikt om den 

uppgift som lärare har och även skapa möjligheter att samordna handlande.34 

 Eva Forsberg och Erik Wallin granskar system för skolans styrning i antologin 

Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system för styrning? Granskningen 

gör de från utgångspunkten att skolans uppdrag vilar på moralisk grund där 

lärare och skolpersonal möter eleverna inom ramen för de värden som läroplanen 

anger. Författarna anser att det bör medföra att uppdraget och skolans mål borde 

ge utrymme för lärares egna tolkningar i relation till elevernas individuella 

förutsättningar och intressen samt lokala villkor. Forsberg och Wallin påpekar att 

målstyrning för dem innebär respekt och tillit till lärare. Det har dock under de 

senaste tio åren skett en förflyttning där målen ersatts av centrala och entydiga 

kriterier för vad eleverna ska uppnå. Detta medför att skolpersonalens 

handlingsutrymme snävats in och en kontrollregim har etablerats. I sin extrema 

form blir eleverna inte mål i sig utan medel för att nå det kriterierna uttrycker.35 

 

Tidigare forskning om lärarlag 

Historiskt sett så är lärarlag (i termer av bestämda sammanslutningar av lärare) 

på en skola en sen introduktion i lärares vardag. I Lgr 69 talas det om 

samverkande grupper i skolan som en möjlighet för lärare.36 Senare i Lgr 80 

benämndes de som arbetsenheter och lagens syfte var att skapa en uppdelning av 

skolan till små skolor inom skolans ram.37 Det var tänkt att arbetsenheter skulle 

underlätta för lärare att samarbeta i lagform. Det framgick inte vad laget skulle 

fylla för funktion – ej heller hur ansvaret skulle fördelas. Idén med att bilda 

lärarlag skulle förstås som en möjlighet för lärare att få hjälp och stöd av 

                                                          
34 Jon Ohlsson, Organiserande i pedagogisk belysning, i Arbetslag och lärande, s.171 f. 
35 Forsberg & Wallin, Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system för styrning, 
s.7. 
36 Läroplan för grundskolan (Stockholm, 1969). 
37 Läroplan för grundskolan (Stockholm, 1980). 
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varandra. I Lpo 94 står det att lärare i sitt arbete ska samverka med andra lärare i 

arbetet för att nå utbildningsmålen. Dock nämns inte ordet lärarlag/arbetslag. 

Men det betonas att det behövs en arbetsorganisation som främjar samarbete. 

Läraryrket anses vara ett ensamyrke med begränsade möjligheter till 

erfarenhetsutbyte. Samtidigt påpekas att lärare i relation till en idé om modern 

organisation (ansvar som flyttas ut från central nivå till dem de berör) och 

professionell utveckling ännu inte fått något genomslag. Som jag tolkar det syftas 

i dessa diskussioner om modern organisation och professionell utbildning till 

teorier om ”management”.38 I den förflyttning av ansvaret för skolan till 

kommunerna som sker så anvisar vissa kommuner i sin kommunala plan att 

lärare ”ska” samarbeta i form av lag.39 

 Det faktum att lärare numera benämns som samarbetande professionella anser 

Peter Woods m.fl. är något som är centralt i talet om lärares arbete. Kapaciteten 

att samarbeta förstås inte som en önskvärd personlig kvalitet som lärare har. 

Istället är det en teknisk nödvändighet i lärares arbete som lärare. Bakom denna 

uppkomna situation anser Woods m.fl. att det finns ledarskap som är inställt på 

reformer. Ett ledarskap som är intresserat av att förflytta ansvaret från 

organisationen (kommun, ledning) ut till lärare. Det sätter lärare i skolan i en 

situation där lärare behöver visa att samarbete existerar då det är införstått som 

en del av den policy om implementering och omstrukturering som reformen 

innefattar.40 

 Andy Hargreaves lyfter fram att samarbete och kollegialitet framställts som 

dygder, särskilt när det gäller lärarutveckling. Han påpekar att lärare kan komma 

längre i sitt arbete när de sträcker sig bortom individuella reflektioner – något 

som kan ske i samtal med andra. När det gäller skolutveckling så är samarbete 

mellan lärare en viktig länk för att åstadkomma förändring. Det har forskning 

som rör effektiva skolor visat.41 Samtidigt pekar Hargreaves på att samarbete kan 

anta många skilda former och inte bör betraktas som positivt i sig. Han anser att 

debatten om samarbete i skolan utgått från ett kulturellt perspektiv. Teorier som 

                                                          
38 Management översatt betyder hantering och förknippas i akademiskt hänseende till 
byråkrati, företagsstrategi, kunskapsutveckling, kapital och kvalitetssäkring. Min anm. 
39 Karin Åberg, Arbetslag i skolan (Solna, 1999), s.26 f. 
40 Peter Woods m.fl, Restructuring Schools, Reconstructing Teachers. Responding to 
Change in the Primary School (Buckingham, 1997), s.46. 
41 Andy Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället (Lund, 1998), s.201. 
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nämns är socialantropologi och företagsledning. Forskningen om kultur är 

problematisk eftersom det inte går att påstå att det existerar endast en kultur i en 

skola. Dessutom påpekar Hargreaves att teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter betonar det som är gemensamt i det som studeras. Därmed får 

inte skillnader och konflikter någon större betydelse, vilket de kanske har i 

praktiken. Det mikropolitiska perspektivet är ytterligare ett perspektiv som 

fokuserar på användningen av makt för att nå resultat i skolmiljön. Där studeras 

skillnader och likheter mellan grupper och hur dessa kan förverkliga sina 

värderingar på bekostnad av andra. Samtidigt visar Hargreaves att forskningen 

om skolkulturer lett till en snedvridning med betoning på konsensus när det gäller 

tolkningar av relationer och åtgärder för att främja kollegiala relationer.42 

 Elisabeth Ahlstrand har studerat lärares samarbete i ett mikroperspektiv. Hon 

kommer fram till att lärare samverkar på två arenor. Hon beskriver dessa i termer 

av en formell och en informell arena. Den informella arenan är en frivilligt vald 

samverkan mellan lärare där de diskuterar eleverna och undervisning i relation till 

det egna arbetet. Den formella arenan innebär att enheten samlas och får 

information. Ahlstrand finner i sin studie att lärare i sina möten för in aspekter i 

sitt arbete som ligger utanför mötets huvudspår, exempelvis elevers hälsa och 

lärares arbetsvillkor. Hon beskriver också att lärare anser att deras professionella 

roll har förändrats och att krav på deras arbetsinsats har ökat. Något som lärare 

också upplever är att de talar mer öppet med kollegor om problem och att de kan 

söka stöd hos kollegor i sitt dagliga arbete. Ahlstrand redovisar också att lärare 

har möjlighet att välja i vilken utsträckning de är villiga att ha kontakt med 

varandra och i vilken grad de väljer att engagera sig i konferenser. Samarbete med 

andra lärare rör pedagogiska frågor i första hand och elevernas välmående samt 

administrativa frågor i andra hand. Resultatet visar att lärare skulle vilja ha ett 

fördjupat pedagogiskt arbete och föra mer fördjupade pedagogiska samtal i 

arbetslaget men att tid saknades.43 

 Jon Ohlsson har studerat kollektivt lärande inom barnomsorgen och 

personalens arbetslagsmöten. Ett kollektivt lärande förstår han som att göra sina 

privata erfarenheter tillgängliga för andra och genom samtal skapa gemensamma 
                                                          
42 Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället, s.202. 
43 Elisabeth Ahlstrand, Lärares samarbete – en verksamhet på två arenor. Studier av fyra 
arbetslag på grundskolans högstadium (Linköping, 1995), s.158 f. 
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uppgifter. Ohlsson redovisar att samtalen kunde beskrivas dels som berättande, 

där lagmedlemmarna rekonstruerade erfarenheter och i berättelser gjorde dem 

tillgängliga för andra. De ägnade sig också åt reflekterande samtal, det vill säga 

uttalande och berättelser ifrågasattes av någon i laget. Därtill så förekom ett 

gemensamt intentionsskapande, där avsikten var att skapa gemensamma 

strategier. Ohlsson beskriver samtalstyperna som skilda sätt att samtala vilka kan 

förstås som olika steg i en kollektiv lärprocess i ett lärarlag. Men även ett 

utvecklande av det som är gemensamt när det gäller det dagliga arbetet.44 

 Finn Calander har i sin avhandling Från fritidens pedagog till hjälplärare 

studerat fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade lärarlag med 

fokus på fritidspedagogernas situation. Hans forskning bygger på Anthony 

Giddens teori om social struktur och utifrån denna teori om strategiska kontexter 

skapas episoder och berättelser. Calander har i sin studie fokus på att analysera 

muntlig interaktion i lärarlag utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Resultatet visar att fritidspedagogerna anpassade sig till en skollogik och att de 

hade svårigheter att få gehör för sina kompetenser som fritidspedagoger. Istället 

visar resultatet att fritidspedagogerna i lärarlagsamarbete fokuserat på 

utbildningens innehåll i (sam)arbetet. Fritidspedagogerna har med införlivandet 

av sitt yrke i skolsammanhang fått rollen som hjälplärare till lärare i skolan.45  

 Zeth Idof Ståhl skriver om Den goda viljans paradoxer i sin avhandling inom 

sociologi med fokus på en högstadieskola.46 Studien fokuserar på det mandat som 

överförs till lärare under 1990-talet i och med införandet av arbetsenheter. Lärare 

som är organiserade i enheter förväntas ta ett större ansvar för planering, 

organisering och genomförande. Intentionerna har enligt Ståhl lett till att beslut 

hos nyckelpersoner har ökat i skolan (huvudlärare, rektorer). Ståhl analyserar den 

goda viljans paradoxer mellan intentioner och förväntningar och lärares 

väletablerade rutiner. Han finner att lärare inte i praktiken får det mandat som 

behövs för att beslutet om decentralisering ska fungera. Enheterna har inte heller 

                                                          
44 Jon Ohlsson, Kollektivt lärande. Lärande i arbetsgrupper inom barnomsorgen 
(Stockholm, 1996). 
45 Finn Calander, Från fritidens pedagog till hjälplärare (Uppsala, 1999). 
46 Zeth Idof Ståhl, Den goda viljans paradoxer. Reformers teori och praktik speglade i 
lärares erfarenheter av möten i skolan (Lund, 1998). 
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lett till att lärare kunnat förändra eller utveckla sitt arbete, sina metoder eller 

skolans organisation.47  

 Glenn Hultman beskriver lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen i den 

hermeneutiska studien Intelligenta improvisationer. Skolan förstår Hultman som 

en minikultur och med hjälp av nätverksmodeller beskriver han relationer och 

arbetskontakter. Han kommer i sina resultat fram till att lärares arbete består av 

improvisationer – de löser uppkomna situationer utan större åthävor. Hultman 

finner en obalans i insikter om den pedagogiska miljön där en rationell logik med 

klara mål, ordning och reda, analys, tänka först och handla sedan samt orsak–

verkan, förväntas styra handlandet. Samtidigt finner han att en interaktiv och 

situerad logik i den pedagogiska miljön dominerar, vilken består av 

vaga/motsägande mål, dagar som är hektiska och varierade, en kontext som styr 

lärares handlande där lärare handlar först och tänker sedan – ofta utifrån 

intuition. Hultman finner att lärare i skolan lär sig nytt i den nya komplexa 

situation som råder. Han anser att det skulle kunna bli mer innehållsrikt om tid 

till reflektion fanns. Den tid som finns går till omedelbara praktiska krav i 

skolsituationer. Den reflektion som ibland sker ligger parallellt med 

vardagsarbete och den är ofta tyst och informell.48  

 Eva Gannerud och Karin Rönnerman har skrivit Innehåll och innebörd i 

lärares arbete i förskola och skola. Studien utgår från en genusteori (genus: social 

konstruktion, genusordning, social, kulturell och historiskt föränderlig) och ett 

samhällsperspektiv där förskolans och skolans historiska traditioner lyfts fram. 

Tre praktiker har studerats: förskola, förskoleklass samt grundskolans första år. 

Datainsamlingen innehåller dokument om de berörda praktikernas organisation, 

skolplan och verksamhetsplan men även observationer och intervjuer. Resultatet 

visar på den mångfald av arbetsuppgifter som ingår i lärares dagliga arbete. En 

mångfald som är nödvändig för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. Alla tre 

praktikerna förstås som samarbetskulturer. Kontinuitet i lärarlag skapar trygghet 

och det framkom att en strävan finns att skapa gemensamma förhållningssätt och 

syn på pedagogiken. Det anser författarna kan skapa krav på konsensus – något 

som försvårar möjligheten till självkritik i den egna praktiken. I en avslutande 

                                                          
47 Ståhl, Den goda viljans paradoxer, s.249 f. 
48 Glenn Hultman, Intelligenta improvisationer (Lund, 2001). 
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reflektion säger Gannerud och Rönnerman att lokaler och materiella 

förutsättningar framstår som goda medan organisatoriska och ekonomiska ramar 

utgör större hinder för pedagogerna i spänningen mellan perspektivet på eget 

arbete och tolkningen av uppdraget. Arbete som knyter an till omsorg och 

välbefinnande (arbetsuppgifter som är genusmärkta som ”kvinnliga”) 

konkurrerar inte med arbete för måluppfyllelse i lärande och prestation utan är 

snarare förutsättningar för dessa uppgifter.49 

 Kjell Granström frågar sig vilka förutsättningar som krävs för att arbete i 

grupp ska fungera på bästa sätt i boken Dynamik i arbetsgrupper – om 

grupprocesser på arbetet. Utifrån gruppsykologiska teorier förklaras företeelser 

som kan upplevas i grupper och/eller sammanträden. Granström beskriver att 

skillnader och likheter i organisationsstrukturer framträder beroende på hur en 

organisation styrs. Om arbetet styrs av regler och bestämmelser eller om det är 

målstyrt, eller om samarbetet är problembaserat och anpassat till materiella och 

personliga villkor. Ytterligare en skillnad är om arbete och ansvarsfördelning 

utgår från enskilda befattningshavare och individer eller från grupper och 

produktionslag. Granström diskuterar gruppers villkor i relation till hierarkiska 

och matrisorganisationer. I en hierarkisk organisation finns befattningsbe-

skrivningar, titlar, behörighetskrav och lönenivåer som underlag för tillsättande 

av personal. I en matrisorganisation anställs personal baserat på vad den sökande 

kan bidra med till organisationen för att öka samlad kompetens och slagkraft. 

Tydliga organisationer oavsett typ av organisation är att föredra när det gäller 

lagarbete. Han diskuterar också beteenden i grupper, både individuella och 

gemensamma, och hur ledare kan fungera beroende på hur gruppen och 

personerna i gruppen förhåller sig.50  

 Karin Åberg skriver om skolans förändring mot målstyrning, införande av 

lärarlag och dess uppgifter i Arbetslag i skolan. Hon redovisar hur arbetsenheter 

kan vara uppbyggda med lärarlag, rektor, ledningsgrupp och delegerat ansvar. 

När det gäller lagets uppgifter nämner hon att lärare diskuterar elevernas 

känslomässiga och sociala utveckling men också att samspelet i laget är av 

                                                          
49 Eva Gannerud & Karin Rönnerman, Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola 
och skola (Göteborg, 2006). 
50 Kjell Granström, Dynamik i arbetsgrupper – om grupprocesser på arbetet (Lund, 
2006). 
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betydelse för den enskilda läraren. Därtill går hon in på psykologiska teorier om 

försvar, normer, grupptryck, roller, utvecklingsfaser i grupp, konflikter och 

kommunikation. Åberg säger med hänvisning till Ahlstrand att lärare inte 

förefaller intresserade av samarbete bortom ämnesundervisning. Hon drar också 

slutsatser att ett lärarlag kan utvecklas bland annat genom att skapa vi-känsla, en 

öppen dialog, lära sig konflikthantering, flexibilitet och kreativitet samt 

kompetensutveckling. Därigenom kan också ett arbetslag fungera effektivare.51  

 Gunnel Colnerud och Kjell Granström redovisar i ett kapitel i sin bok Respekt 

för läraryrket – om lärares yrkesspråk och yrkesetik lärares pedagogiska 

planering i relation till yrkesspråk. Jag kommer här att fokusera på vad 

författarna i sitt kapitel skriver om lärares gemensamma pedagogiska planering. 

Colnerud och Granström framför att skolreformerna med ändrade läroplaner och 

decentraliseringsbeslut samt förändrat huvudmannaskap för skolan (kommuner) 

har inneburit att delar av lärares arbete organiserats i arbetsenheter. Det har skett 

för att möjliggöra för lärare att planera och gemensamt genomföra delar av sitt 

arbete. Lärarlaget förstår författarna som en organisatorisk indelning av lärare 

och elever på en skola – en mer eller mindre självstyrande enhet. Författarna 

konstaterar att det främst är elever med svårigheter som står i fokus i lärares 

gemensamma diskussioner. Den pedagogiska planeringen uppfattar de 

fortfarande är en enskild angelägenhet för läraren. Slutsatsen som författarna 

drar om lärares gemensamma pedagogiska planering är att de huvudsakligen är 

aktivitetsinriktade och inte målinriktade. Den uteblivna diskussionen om mål 

ersätts istället med tid som används till att diskutera och bestämma innehåll och 

ramarna för verksamheten. Det blir enligt författarna en planering som gör det 

möjligt att bjuda eleverna sysselsättning i relation till det som är föremål för 

lärares gemensamma förberedelser (ex. gemensam undervisning). Målinriktning å 

andra sidan anser författarna skulle kunna innebära att lärare tillämpade en linjär 

tankemodell som innefattar precisering av mål, val av inlärningsaktivitet, 

organiserad inlärning samt klargörande av utvärderingsmetod. Men, i sin 

undersökning så kommer författarna fram till att de frågor som möjligtvis rör 

mål i lärares diskussioner istället blir löst kopplade till innehållsliga eller 

metodiska diskussioner. Slutsatsen blir att den mesta tiden ägnas åt innehåll och 

                                                          
51 Åberg, Arbetslag i skolan. 
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aktiviteter och mycket liten tid ägnas åt målfrågor. Svårigheter som det medför 

anser Colnerud och Granström är att lärare får svårt att anpassa undervisningen 

till elevernas behov, idéer och förutsättningar.52 

 Gert Assermark och Katarina Sörensson har givit ut boken Arbetslag i skolan. 

I boken ges förslag på lagutveckling utifrån en studie av ett lärarlag. Författarna 

anger som bakgrund att arbetslivets utveckling, skolans reformer, en förändrad 

syn på kompetens, ligger till grund för en förändrad situation i skolan. 

Författarna anser att det efterfrågas generella och specifika kunskaper 

(yrkestekniska kunskaper och specialistkunskaper) men också baskunskaper (ex. 

grundläggande ämneskunskaper, data, lagarbete, och ekonomi). Därtill social 

kompetens och individuellt ansvar. Sammantaget anser författarna att detta ger 

en bakgrund till bildandet av lärarlag. Assermark och Sörensson anser att samma 

kompetenser som efterfrågas i arbetslivet nu kommer att krävas av lärare i 

skolan. För att samverkan ska fungera anser de att det behövs organisatoriska 

förutsättningar, kunskap och förståelse av varandras ämnesområden och att varje 

skola behöver en klar och tydlig bild av vad som händer utanför skolans värld. I 

det inre arbetet anser de att ett lag behöver en samordnare – en roll som kan 

rotera i laget. Assermark och Sörensson diskuterar även att inom en skola så kan 

det uppstå vattentäta skott mellan lärarlag. I syfte att förhindra detta föreslår 

författarna att lagen utvecklar samarbete över laggränserna samt obligatoriska 

möten för all personal som leds av rektor. Samordnande möten kan ge möjlighet 

till tvärkommunikation och pedagogisk utveckling. Lärarlagen behöver också 

själva genomföra planeringsmöten med tillhörande dagordning. De behöver 

befogenheter för att ta ansvar för sina uppgifter (ex. ekonomi, 

kompetensutveckling, marknadsföring, vikarier, pedagogisk utveckling, rekrytera 

ny personal, samarbete mellan skola och näringsliv). Hinder för utveckling av lag 

anser de kan bero på bristande kunskap om vad arbete i lärarlag innebär. 

Bristande kompetens inom nya ansvars- och befogenhetsområden, men också 

brister i målformulering, samt lokaler som inte anpassats till lagarbete. Ett annat 

problem för lagarbete är lärares tidsstyrda undervisningstid. Ytterligare kan det 

finnas kollision mellan nya och gamla organisationsmönster. Författarna pekar 

                                                          
52 Gunnel Colnerud & Kjell Granström, Respekt för läraryrket – om lärares yrkesspråk 
och yrkesetik (Stockholm, 2002). 
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på att lärarlag arbetar mot uppställda mål för vilka de har fått befogenheter. 

Skolledningen arbetar fortfarande regelstyrt och lägger sig i alla beslut som 

arbetslag försöker att ta.53 

 

Sammanfattning 

Lärare har sedan 1960-talet erhållit tydliga direktiv om innehållet i 

undervisningen och frihet i utövandet. Sedan 1990-talet är innehållet beskrivet i 

form av mål utan direktiv om innehållet. Lärare har numera också ett uppdrag 

som innebär samarbete och gemensamt ansvar för att planera och i viss mån 

genomföra undervisning. Förändringen från 1960 fram till våra dagar beskriver 

jag som en övergång från industrisamhälle till ett internationellt samhälle. Det 

finns numera förväntningar på kommuner, skolor och lärare att de ska finna 

lösningar inom läroplanens ramar. I denna studie utgår jag från att 

styrdokumentens status är grunden för lärares formella uppdrag. Samtidigt är det 

ett uppdrag som medger handlingsutrymme då styrdokumenten inte är 

detaljstyrande. 

 Styrningen av skolan förändrades som tidigare nämnts under 1990-talet. Med 

utgångspunkt i propositionen 1990/91:18 Om ansvaret för skolan redovisas den 

lösning som skett av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Avregleringen 

av detaljerad styrning av offentlig verksamhet kopplades till frågor som rörde 

medborgarnas delaktighet i välfärdsfrågor och utveckling av välfärden. Det 

ansågs att inflytandet måste öka och utbildning framfördes som en stor och viktig 

del i den offentliga sektorns produktiva resurs (och därmed som en del i 

utvecklandet av välfärden). Propositionen diskuterade även ett lokalt utökat 

ansvar och vad detta skulle innebära i relation till att upprätthålla god kvalité. 

För god kvalité skulle det behövas utbildad personal, samt möjligheter för lärare 

att organisera sig, i syfte att gemensamt planera, och att ta ansvar för insatser och 

utvärdering. Mål och resultatstyrning kom att innebära att staten skulle komma 

att ange nationellt giltiga mål och riktlinjer för skolan. Läroplanen skulle vara 

klar och tydlig. Kommunerna hade att besluta hur skolan ska organiseras och 

                                                          
53 Gert Assermark & Katarina Sörensson, Arbetslag i skolan (Stockholm, 1999). 
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administreras. Kommunerna bar ansvaret att fördela resurser utgående från 

läroplanens mål och riktlinjer. 

 I forskningen om styrning framförs att modellen för styrning av skolan 

egentligen är utformad för en marknad med mätbara mål. Det påpekas att målen 

för skolan är tvetydiga och motstridiga. Trots detta formuleras det på lokal nivå 

mätbara och precisa uppnåendemål, vilka i kombination med betygskriterier 

kommer att betyda mer än värdegrundsmålen. I forskningen om styrning påtalas 

även att det i reformtanken funnits en idé om lokal variation och valfrihet. 

Samtidigt framkommer det att i skolutveckling och ledarskap dominerar en 

individcentrerad ledarskapsmodell och rationalistisk organisationssyn. Med 

utgångspunkt i forskningsteorier om lärande organisationer påtalas att 

styrningsdilemmat blir synligt när organiserandet blir ett tvång som lärare känner 

sig intvingade i. Det framgår att formaliserandet upplevs som problematiskt – inte 

själva samarbetet.  

 I forskningen om kollektivt lärande och lärarlag studeras hur lärare 

rekonstruerar erfarenheter och genom samtal skapar gemensamma 

arbetsuppgifter. Lärare ägnade sig åt reflekterande samtal där uttalanden 

ifrågasattes, de ägnade även tid till intentionsskapande där avsikten var att skapa 

gemensamma strategier. Dessa skilda sätt att samtala kan förstås som olika steg i 

en kollektiv läroprocess och ett utvecklande av något som blir gemensamt i det 

dagliga arbetet. När det gäller decentraliseringen och införandet av arbetsenheter 

så framkommer att beslut hos nyckelpersoner i skolan (huvudlärare, rektor) har 

ökat och att lärare i praktiken inte får det mandat som de behöver för att 

decentraliseringen ska fungera. I en studie om lärares relationer framkommer att 

det finns en obalans i den pedagogiska miljön. En rationell logik med klara mål, 

ordning och reda, tänka först och handla sedan förväntas styra handlandet. Men i 

vardagen dominerar en situerad logik bestående av vaga/motsägelsefulla mål, 

hektiska dagar där lärare handlar först och tänker senare. I en studie om innehåll 

och innebörd i lärares arbete i ett genusperspektiv visar resultaten att lärares 

kultur är en samarbetskultur. Det framgår även att lärarlag skapar trygghet och 

att det finns en strävan att skapa gemensamma förhållningssätt och syn på 

pedagogik. Lokaler och materiella förutsättningar framstår som goda medan 

organisatoriska ramar utgör ett hinder. Omsorg och välbefinnande (genusmärkta 
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som kvinnliga) är förutsättningar snarare än hinder i relation till måluppnåelse. I 

en studie om lärarlags pedagogiska planering anges att laget diskuterar elever i 

svårigheter och att de använder tiden för samtal som rör planerandet av 

gemensamma insatser och ramar för verksamheten. Något som medför att mål 

(läroplan) inte får tillräcklig uppmärksamhet och att elevernas behov och idéer 

inte får tillräckligt utrymme. 

 När det gäller dynamik och grupprocesser så diskuteras gruppers villkor i 

relation till hierarkiska organisationer och matrisorganisationer. Tydliga 

organisationer oavsett typ av organisation är att föredra när det gäller lag och hur 

de sammansätts. I diskussionen om målstyrning redovisas hur enheter kan byggas 

upp med lärarlag, rektor, ledningsgrupp. Delegerat ansvar i ett lag kan fungera 

effektivare om en vi-känsla skapas, konflikthantering tränas och om det satsas på 

kompetensutveckling. För att samverkan ska fungera behövs också 

organisatoriska förändringar samt kunskap om vad som händer utanför skolans 

värld. Lagen behöver också en samordnare – en roll som kan rotera i laget. 

Samarbete över laggränser förespråkas, annars kan vattentäta skott uppstå på en 

skola. Samordnande möten föreslås som ett sätt att bygga broar mellan lag. 

Lagen rekommenderas även att genomföra planeringsmöten (med dagordning) 

och de behöver befogenheter (ekonomi etc.). Hinder för utveckling av lag anses 

bero på bristande kunskap om vad det innebär att ingå i ett lärarlag men också 

brister i kompetens inom ansvar och befogenhetsområden samt brister i 

målformulering. Andra problem kan vara att lokaler inte anpassats. Eller att 

delegering skett till lag medan ledningen fortfarande arbetar regelstyrt. 

 

Studiens fokus 

Sammantaget visar tidigare forskning att lärare i skolan befinner sig i ett 

spänningsfält mellan styrning, samarbetsvillkor och lärares intentioner. Detta 

spänningsfält provar jag att utforska med tolkningsredskap från politisk filosofi. 

Med begrepp som inspirerats av Arendts politiska filosofi om människors 

handlande är min ambition att ge ett bidrag till forskningen om lärares uppdrag 

från ett något annorlunda håll. 
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3.  Teoretiska utgångspunkter 

I riktning mot ett teoretiskt perspektiv 

Denna avhandling fokuserar fenomenet styrning i en empirisk studie av ett 

lärarlag. Jag utgår från att styrdokumenten är grunden för lärares formella 

uppdrag. Samtidigt medger uppdraget utrymme till handlande då styrdokumenten 

är tolkningsbara. Handlingsutrymmet bidrar även till att andra aktörer kan 

påverka lärare i skolan då lärare står i ett spänningsfält av relationer med 

exempelvis skolledare, kollegor, elever och föräldrar. Ett problem som 

forskningen fört fram är att styrdokumenten blir en produkt där mål anses kunna 

uppnås med vissa medel. Men även att målen kan kontrolleras med mätmetoder 

som säger något om elevers kunskaper och lärares (skolors) kompetenser. 

Demokratiutredningens påpekande om inflytande indikerar också att lärares 

uppdrag har en politisk dimension. Lärare behöver diskutera, ta ställning till och 

besluta om sitt uppdrag med måluppnåelse samt uppdraget med att fostra nästa 

generations medborgare. Frågor om styrning, ansvar och inflytande – vad kan det 

innebära när lärare i ett lärarlag i relation till andra och i relation till sina 

pedagogiska uppgifter uttrycker sina åsikter?  

 För att bistå mig i mitt intresse för att belysa uppdraget med fokus på 

relationer har jag inspirerats av ett perspektiv som ger mig möjlighet att fokusera 

handlande. Med Hannah Arendts förståelse så är det genom handlande och 

språket som vi visar vår egenart som människor. Arendt påpekar också att som 

människor är vi aktiva och genom det aktiva livet uppstår en gemensam och 

meningsfylld värld, en värld som i sin tur bidrar till att sätta gränser för 

handlingar.54 

                                                          
54 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.21. Inom forskningen har genom åren 
Hannah Arendt ägnats uppmärksamhet utifrån skilda perspektiv allt ifrån frågor om 
politik till frågor om mänskliga rättigheter. Se Jürgen Habermas, Hannah Arendtś 
communications concept of power; Bonnie Honig, Declarations of independence. Arendt 
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Med fokus på handlande och det aktiva livet som bidrar till en gemensam värld 

blir det möjligt att tala om lärares uppdrag i termer av en gemenskap. Närvaron 

av andra och förutsättningen för handlande ger en bild av hur gemenskapen kan 

ta form. Handlande sker just genom närvaron av andra i vilkas sällskap vi gärna 

vill delta, även om det inte är förutsättningen för själva handlandet.55 Impulsen att 

handla uppkommer med Arendts förståelse från den början som är grundad i vår 

födelse. Vi svarar på den början som sker när vi genom födelsen påbörjar något 

nytt på vårt eget initiativ. Det är en skillnad i relation till arbete och tillverkning, 

vilka med hänvisning till Arendt är instrumentella aktiviteter som i första hand är 

medel för att uppnå mål. Handlande precis som födelsen innehåller ett element av 

överraskning eftersom dess utkomst aldrig helt kan förutses i förväg. I handlande 

aktualiseras människans villkor i termer av frihet, det vill säga kapaciteten att 

initiera något nytt.56  

 Handlande och tal ger upplysning om vem någon är. Handlandet ger oss 

visserligen en möjlighet att visa Vem vi är men det är ändå talet som kan besvara 

frågor och ge svar när vi möter andra. Det är talet som ger oss möjligheten att 

besvara hur just jag är unik i relation till andra.57 Hannah Arendt menar att när 

jag framträder för andra framstår jag visserligen som en – annars skulle jag inte 

gå att känna igen. Men benämningen medvetande (bokstavligen att veta med mig) 

ger en antydan om att jag också är inför mig själv. Det är något som innebär att 

en skillnad har införts i min enhet. Att säga jag är jag innebär att göra sig 

medveten om sig själv. Det menar Arendt är något som sker i tänkandet. 

Medvetande är visserligen inte detsamma som tänkande. Men utan medvetande 

skulle tänkande inte vara möjligt eftersom tänkande i sin process aktualiserar 

skillnad som vi får i medvetandet. Det är en handling i vilken jag är både den som 

                                                                                                                                                                         
and Derrida on the problem of founding a republic; Dana R. Villa, Arendt, Aristotle and 
action; Jeffrey C. Isaac, A new guarantee on earth. Human dignity and the politics of 
human rights; Susannah Young-ah Gottlieb, Arendt’s messianism. The Human 
Condition; George Kateb, Arendt and representative democracy; Richard J. Bernstein, 
Rethinking the social and the political; Ronald Beiner, Love and worldliness. Hannah 
Arendt’s reading of Saint Augustine; samtliga i Garrath Williams, red. Hannah Arendt. 4 
vol. I serien Critical Assessments of Leading Political Philosophers (London, 2006). 
55 Arendt, Människans villkor. Vita activa. 
56 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.33-35.  
57 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.241. 
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frågar och den som svarar.58 Sålunda är vi som människor särskilda. Genom att 

handlingen är nära förbunden med språket visar vi som människor det som är 

unikt i relation till andra som också är unika.59 

 Med Arendts förståelse bär vi som individer på erfarenhet, vi talar, tänker, och 

tolkar världen. Som människor existerar vi i plural, och som människor är vi 

likvärdiga. Arendt påpekar att “Handlandet är den enda verksamhet [...] som 

utspelas direkt mellan människor utan något tings eller materias förmedling. Dess 

grundvillkor är pluralitet d.v.s att det är människor och inte Människan som lever 

på jorden och befolkar världen”.60 Med likvärdig menar Arendt att människor 

kan förstå varandra utifrån att de kommer från liknande förhållanden. Till 

exempel att alla har släkter i generationer som levt före. Utan bakgrunden hur 

människor har vuxit upp eller hur generationer före oss levt sina liv skulle det 

vara svårare att planera för framtiden. Eller förutse behov som de vilka ska 

komma efter oss kan ha.61 Arendt argumenterar genom att säga att ”i termer av 

att visa sig”, till skillnad från kroppslig existens, vilar på initiativ, och det 

initiativet är något som sker genom handlande och språket. Vi kan avstå att 

arbeta för det kan andra göra för oss. Vi kan också enbart njuta av den värld vi 

lever i utan att tillföra den ett enda användbart objekt. Men ett liv utan tal och 

handlande är faktiskt en död värld eftersom det enligt Arendt inte längre är levt 

bland människor.62 

                                                          
58 Vi bär skillnaden när vi säger jag är jag. För mig själv om jag säger vara-medveten-om- 
mig-själv är jag oundvikligen två-i-en. Platon använde det när han definierade tänkande 
som en ljudlös dialog mellan mig och mig själv. Sokrates förutsatte att de två-i-en måste 
vara vänner för att vara i harmoni. Se Hannah Arendt, Tänkande och moraliska 
överväganden. En föreläsning, i Ulla M. Holm, Eva Mark, Annika Persson, Tanke känsla 
identitet (Göteborg, 1997), s.66-67. Också Aristoteles talar om vänskap påminner 
Arendt: ”The friend is another self’ – meaning: you can carry on the dialogue of thought 
with him just as well as with yourself.” Hanna Arendt The Life of the Mind (San Diego, 
1978), del 1. s.189. 
59 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.241-242. 
60, Se Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.33. 
61 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago, 1998/1958), s.175. Helgard Mahrdt 
kommenterar och påpekar också att: ”Arendt forstår ikke likhet som <<menneske-
naturens animalske ensartethet>>, og heller ikke som det arbeids-og forbrukersamfunnet 
forstår under konformitet, men som et prinsipp <<som råder i den offentlige sfæren [og 
som] bare kan realiseres av ulike, som ‘tilnærmer’ seg hverandre i bestemte, fastlagte 
hensikter og med bestemte, faste mål>>”. Se Helgard Mahrdt, ”Hannah Arendt: Dannelse 
til humanitet”, i Kjetil Steinsholt & Lars Løvlie, red. Pedagogikkens mange ansikter. 
Pedagogikkens idéhistorie fra antikken til det postmoderne (Oslo, 2004), s. 544. 
62 Se Arendt, The Human Condition, s.176. 
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 Med förståelsen att vi existerar i plural så är jag intresserad av skilda 

perspektiv som träder fram i ett lärarlag. De skilda perspektiven synliggör hur 

gemenskapen kan ta form. För att utforska detta intresse för lärare (som 

handlande i en gemenskap) har jag fokuserat hur lärare i praktiken tar itu med 

sina uppgifter. Jag har under ett läsår följt ett lärarlag när de varje vecka 

genomfört sitt veckomöte. I ett tolkande perspektiv påtalas att mening skapas 

reflexivt i våra liv. Det är genom att tänka och att minnas som förståelse skapas 

av/i den värld i vilken vi lever. Förgrund-bakgrund hjälper oss och drar paralleller 

utifrån det som står i fokus. Till exempel att erfara hur en melodi låter. Att 

minnas en ton är att göra sig medveten om en händelse som inte händer men som 

har hänt. Det innebär att reproducera en melodis ljud inklusive dess 

tidssekvenser.63 Erfarenheten av något samt möjligheten att minnas en händelse är 

något som vi kan berätta om. Min avsikt är att i berättelser återge ett lärarlags 

möten. Inspirerad av Lisa Jane Disch som tolkat Arendts politiska filosofi skriver 

jag i ett kapitel längre fram om forskaren och berättarens roll.64 Med stöd av 

Arendts politiska filosofi om människans villkor, och med bidrag av uttolkare av 

Arendts filosofi, främst Lisa Jane Disch samt Seyla Benhabib, är min föresats att 

ta avstamp med valda delar av Arendts begrepp: handlande, inter – esse och 

moralregler för att i ett tolkande perspektiv förstå ett lärarlags uppdrag.65  

 

 

                                                          
63 ”To see a thing is to see it against a spatial background which extends behind it and 
away from it and from which it stands out. Seeing always ’̀takes in’́ this background as 
well as the particular object seen; that is, corresponding to the horizon is a horizon-
consciousness that belongs to every perception. Just as there is no object without 
background (and no background without object; the two notions are correlative)”. Se 
David Carr, Time, Narrative, and History (Bloomington, 1986), s.22-23. 
64 Lisa Jane Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy (Ithaca, 1994). 
65 Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, Seyla Benhabib, The Reluctant 
Modernism of Hannah Arendt (Lanham, 2000). Andra som vänt sig till Arendt i 
pedagogisk forskning i Sverige är Carsten Ljunggren, Medborgarpubliken och det 
offentliga rummet. Om utbildning, medier och demokrati (Uppsala, 1996), Moira von 
Wright, Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om 
människors intersubjektivitet (Göteborg, 2000) och Gert Biesta, Om att-vara-med-andra. 
Pedagogikens svårigheter såsom politikens svårigheter. Mordechai Gordon har redigerat 
en bok där uppsatser samlats med fokus på Hannah Arendt och utbildning. De skilda 
författarna tar upp frågor i relation till utbildning för ett demokratiskt samhälle med 
fokus på Arendts begrepp, exempelvis natalitet, handlande, frihet, offentlig plats, 
auktoritet och omdöme. Se Mordechai Gordon, red. Hannah Arendt and Education. 
Renewing our Common World (Boulder, 2001). 
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Arbete, tillverkning och handlande 

Med en politisk filosofi om mänskligt handlande som grundar sig i att vi existerar 

i plural ramar Arendt in handlandets osäkerhet i relation till arbete och 

tillverkning. Arendt förtydligar resonemanget och förklarar att människan i 

relation till det aktiva livet kan förstås i relation till tre aspekter: arbete, 

tillverkning och handlande.66 Arbete är knutet till livet självt, vår födelse, vår 

överlevnad och vår bortgång. Det är förhållandet mellan organism och natur som 

gör att det aktiva livet kan förstås i relation till kroppens överlevnad men också 

till handens göromål. Arbete kan därför sägas producera inget annat än livet själv 

eftersom mat, kläder och förnödenheter konsumeras så snart de har producerats. 

Arbete som är knutet till våra liv skiljer sig från tillverkning. Tillverkning är det 

som kännetecknar oss som människor. Vi kan producera saker och ting och det vi 

producerar har en förmåga att överleva oss. Att vi producerar kan sägas vara det 

som bidrar till grunden för våra samhällen. Den tillverkande aspekten ligger till 

grund för existensen av ett politiskt samhälle. De institutioner och platser som 

skapas genom tillverkning lägger en grund för de platser där medlemmar i ett 

samhälle kan komma samman och engagera sig i politiska frågor. Den tredje 

aspekten, handlande, är knuten till vår födelse. Både handlande och födelse bryter 

in i väven av mänskliga relationer och påbörjar något nytt. Målet med 

handlandet finns i själva aktiviteten vilket medför att handlandet kan få 

följdverkningar som vi inte alltid kan förutse. Att handla är att börja, att sätta 

något i rörelse. Samtidigt är det genom talet som vi visar vem vi är.67 

 Paul Ricoeur för ett resonemang om Arendts begrepp arbete, tillverkning och 

handlande. Han argumenterar att Arendts definition av tillverkning visar på en 

värld av artefakter skapad av människan. Arendts framskrivning av handlande 

menar Ricoeur är/blir förutsättningen för politik och tid. Tiden är en fråga som 

har att göra med att människan är den enda varelsen som vet att hon är dödlig 

och tänker, tänker vad som är evigt. Ricoeur menar att Arendt aldrig lämnade 

idén om att evigheten är vad vi tänker och att det är som dödliga som vi tänker 

                                                          
66 I den svenska översättningen av The Human Condition (Människans villkor) använder 
översättaren begreppet arbete vilket motsvarar labour, tillverkning vilket motsvarar work 
och handlande vilket motsvarar engelskans action. Jag har valt att använda dessa svenska 
översatta begrepp. Se Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.33. 
67 Arendt, The Human Condition, s.178. 
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det. I den meningen så är det vita contemplativa som tillåter vita activa att förstå 

sig själv och att reflektera över sitt eget temporala tillstånd. Att göra oss 

ihågkomna är det som utmanar oss så att vi kan bära på vetskapen om vår 

dödlighet. Det politiska blir därför vår största utmaning, det vill säga att i 

handlande genom talet artikulera oss för att vi ska bli kvar i minnet hos dem som 

är kvar.68 Han anser vidare att förmågan att tillverka inkräktar på handlandet, 

eftersom vi som människor har en tendens att generalisera, manipulera och 

kontrollera världen genom medel och mål. Ricoeur påpekar utifrån sin läsning av 

Arendt att arbete är den aktivitet som är knuten till nödvändigheten för vår 

överlevnad. Avsaknad av det som är permanent kännetecknar arbete. Arbetets 

produkter ska konsumeras för vår kropps överlevnad. Produkter av tillverkning å 

andra sidan är avsedda att användas över tid. Hållbarhet är det som 

karaktäriserar tillverkade objekt som används utan att de förbrukas. Det är dessa 

av människan tillverkade produkter som grundar, organiserar en värld. I den här 

betydelsen påpekar Ricoeur är det inte en fråga om en natur som omger vårt 

mänskliga liv. Istället innebär det att världen består av hållbara objekt som står 

emot tidens tand. Skillnaden mellan arbete (för konsumtion) och tillverkning (för 

användning av produkter över tid) berör enligt Ricoeur skillnaden mellan det som 

passerar och det som består, det vill säga mellan förändring och hållbarhet.69 

Förutom det faktum att det som vi tillverkar är beroende av hållbarhet så är det 

genom mediering av verktyg och instrument, som tillverkning görs möjligt. Hus, 

målningar och så vidare är tillverkade av människan i den omfattning som arbete 

producerar, behåller och reparerar dem. Om vi ser till det temporala som 
                                                          
68 Paul Ricoeur, Action, story and history. On re reading The Human Condition (Lon-
don, 2006), s.45. Disch kommenterar tiden och att bli ihågkommen. Hon tolkar att för 
Arendt har tänkande en relation till tiden och är en kamp mellan dåtid och framtid. Men 
för att möjliggöra ett tänkande i tiden (något som sker i nuet) så rekonstruerar Arendt 
den linjära uppfattningen av dåtid, nutid och framtid. Hon placerar förståelsen av tid i en 
L-formation. Dåtid och framtid befinner sig i L-formationen och från var sitt håll pressar 
de sig mot den 90 graders vinkel som uppstår. Där placerar hon nuet. Från denna vinkel 
drar hon en diagonal linje ut från den punkt där dåtid och nutid möts. Den diagonala 
linjen är begränsad till krafterna som pressar från dåtid och framtid och förblir därmed 
knuten till nuet och tänkandet så länge som tänkandeprocessen pågår. Se Disch, Hannah 
Arendt and the Limits of Philosophy, s.166. Arendt kallar detta nuet för ett gap i tiden: 
”at the point where ‘he’ stands; and ‘his’ standpoint is not the present as we usually 
understand it but rather a gap in time which ’̀his’ constant fighting, ‘his’ making a stand 
against past and future, keeps in existence.” Se Arendt, Between Past and Future, (New 
York, 1993), s.11. 
69 Ricoeur, Action, story and history. On re reading The Human Condition, s.46. 
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kännetecknar konsumtion och användning, det sätt på vilket vi relaterar till 

arbete och tillverkning så menar Ricoeur att funktionen hos mänskliga artefakter 

är att erbjuda en plats mer permanent och stabil än människor själva.70 

 Ricoeur argumenterar att handlande innebär något tydligt skilt från arbete och 

tillverkning, eftersom handlande rör människor som visar sig i tal och handlande. 

När politik blir upptaget av socialt ingenjörsarbete, det vill säga arbete och 

tillverkning i termer av mål som anses kunna nås med vissa medel, så blir vi som 

bär på förmågan till handlande, vi som medborgare däremot absorberade av 

arbetets upptagenhet med konsumtion. Därigenom försvinner möjligheten för 

individer att i handlande tillföra något för oss oväntat.71 

 

Handlande och rummet där individer framträder 

Arendt framhåller att handlande alltid ”faller” in i en redan existerande väv av 

mänskliga relationer. Det får konsekvenser påpekar Arendt då vävar av mänskliga 

relationer innebär att viljor, konflikter och önskemål förekommer. Som människor 

kan vi därför aldrig i förväg veta resultatet när vi handlar.72  

 Arendt påpekar att det är villkoren för möjligheten till skilda perspektiv att 

träda fram som synliggör hur en gemenskap kan ta form. Ett handlande 

tillsammans med andra förstås här även som ett offentligt och politiskt 

diskuterande. Det offentliga och politiska uppstår som jag tolkar Arendt med 

människors möjlighet till frihet, handlande och att bli sedd av andra. Det 

offentliga innebär med Arendt som tidigare nämnts också betydelsen av den värld 

som ligger emellan och blir gemensam för de människor som berörs.73 

                                                          
70 Ricoeur, Action, story and history. On re reading The Human Condition, s.47. 
71 Ricoeur, Action, story and history. On re reading The Human Condition, s.48. Richard 
Bernstein är kritisk till Arendts distinktion mellan det sociala och politiska vilket enligt 
Bernstein skapar motsägelser eftersom Arendt inte säger något om hur vi ska skapa eller 
organisera möjligheter för att lösa problemet. Se Richard J. Bernstein, Rethinking the 
social and the political, s.256 f. Dana R. Villa menar att Bernsteins kritik är en fråga om 
social rättvisa. Då behöver vi skilja mellan den minsta möjliga nämnaren som är 
nödvändig för handlande och vad som behövs för genuint likvärdig tillgång till det 
offentliga området. Den frågan menar Villa att samhället ännu inte löst. Därtill går 
likvärdighet som medborgare för Arendt före likvärdighet som åsyftar omständigheter. 
Politiskt handlande rör världen, den värld som vi har mellan oss. Den värld som håller 
oss samman och skiljer oss åt. Se Dana R. Villa, Arendt, Aristotle and action, s.113 f. 
72 Se Arendt, The Human Condition, s.184. 
73 Se Arendt, Människans villkor. Vita activa. Mahrdt påpekar att vi med Arendt bör 
förstå att frihet i sig självt är politisk. Människan föds in i världen med frihetens gåva 
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Makt är det som får det offentliga området, det potentiella 

framträdelserummet mellan de handlande och talande människorna att 

existera […] Varje människa har fått ett mått av styrka att kalla sin egen, 

men ingen besitter makt; den uppstår mellan människor som lever samman 

och den försvinner så snart de skingras.74 

 

Makt menar Arendt kan bara uppstå i en situation med andra där det är tillåtet 

och öppet för ett handlande. Arendt påpekar också att det som håller en grupp 

samman efter det att gruppen skingras är vad vi i dagligt tal benämner 

organisation. Organisation menar Arendt innefattar förståelse av makt genom att 

en grupp inte sprids.75 Seyla Benhabib är i sin läsning av Arendt överens om att det 

politiska uppstår i mellanrummet mellan människor.76 Benhabib anser vidare att 

möjligheten till handlande i en gemenskap bidrar till att förändra/förlägga egna 

attityder till ett bredare delat offentligt och gemensamt intresse. Av engagemang 

påpekar Benhabib kan förväntas ett handlande inspirerat av moralregler, intressen 

och värderingar som har möjlig generaliserbar grund.77 Det som diskuteras 

behöver vara försvarbart, kunna argumenteras för/mot genom att engagera sig i 

och föreställa sig andras åsikter. Benhabib förespråkar även att det behöver finnas 

ett intresse att överföra egenintresse till ett gemensamt offentligt mål.78  

                                                                                                                                                                         

 Carsten Ljunggren läser Arendt och påpekar att handlande innebär en 

bekräftelse på individualitet och offentlighet. En verklighetskänsla samt 

förutsättningar att förhålla sig till ”denna” verklighet är sammanlänkad med att 

det uppstår ett offentligt rum som ger människor möjlighet att dela upplevelser 

men, påpekar Mahrdt, som vi kan läsa i Vita activa kan människor endast erfara denna 
gåva i en organisationsstruktur där handlande och tal etablerar ett rumsligt mellan på ett 
sådant sätt att ”<<menneskene kommer uttrykkelig til syne>>”. Se Mahrdt, ”Hannah 
Arendt: Dannelse til humanitet”, s.544. 
74 Se Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.272. 
75 Se Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.273. 
76 Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, s.146. 
77 Benhabib kommenterar att för Arendt så är inte heller det politiska definierat som 
givna och förutbestämda problem eller länkat till särskilda institutioner. Vad som 
konstituerar politik för Arendt är möjligheten att komma till tals i gemenskap med andra 
som likvärdiga. Se Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, s.145. 
78 Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, s.156. 
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och världen med andra.79 Människors distinkta Vem kommer till uttryck i relation 

till en delad värld och det offentliga samtalet som uppstår. Detta samtal som är 

föremål för handlande blir ett delat Vad. Det offentliga rummet där människors 

tydliga Vem kommer till uttryck kan förstås som en dramatisk situation medan 

den handlande dimensionen motsvarar det offentliga rummet som en diskursiv 

plats.80 

 En tolkning som jag gör, är att en gemensam utgångspunkt för lärarnas 

intressen, tillsammans med de artikuleringar som lärare gör i ”vävar av mänskliga 

relationer”, är den grundläggande byggnadskonstruktion som lärarlaget utgör.81 

Ett annat sätt att beskriva det är att tala om ett offentligt rum som existerar när 

lärarna samlas för att diskutera händelser och problem utifrån flera skilda 

perspektiv och aspekter. Jag menar att ett lärarlag kan förstås som en gemenskap 

som uppstår där/när lärare ser, hör och har en potentiell möjlighet till deltagande 

utifrån att lärare är distinkta individer som visar sig i tal och handlande. Att leva 

tillsammans i en värld som är gemensam innebär här att det som lärare har 

mellan sig – mellanhavanden – är det som skapar gemenskapen. Även om 

perspektiven skiljer sig åt går det att säga att lärarna är upptagna med ett 

gemensamt projekt. 

 

Inter – esse 

Handlande mellan människor samt budskapet i innehållet kan beskrivas som 

”sakligt” och relateras till just den situationen och det inter – esset.82 Det är 

intressen som lägger grunden för ordet inter – est. Ordet ger en antydan till det 

                                                          
79 Det moderna samhället tolkat som ett massamhälle anser Ljunggren innebär en inne-
boende motsättning. Individen har tilldelats rättigheter som medborgare men den reella 
möjligheten till handlande (makt i tal och handlande i det offentliga rummet) framstår 
inte lika tydligt. Något som Ljunggren relaterar till uppkomsten av det sociala och 
sammanblandningen av i Arendts mening det privata och offentliga, där det offentliga 
innehållet knutits till hushållets ekonomiska intressen och där livsreproducerandet som 
familjens angelägenhet har avprivatiserats. Med sammanblandningen av offentligt och 
privat fokuseras det allt mindre i det offentliga på politiskt moraliskt grundande motiv. 
Diskussioner om vad det kan innebära att leva ett gott liv har ersatts med diskussioner 
som rör ekonomiska intressen. Se Ljunggren, Medborgarpubliken och det offentliga 
rummet. Om utbildning, medier och demokrati, s.60. 
80 Ljunggren, Medborgarpubliken och det offentliga rummet, s.238. 
81 Jag väljer i fortsättningen att använda formuleringen ”vävar”.  
82 Ordet inter – esse kommer från latin där ordet inter betyder ”mellan” och esse betyder 
”vara”. Inter – esse kan sålunda översättas med ”vara mellan”. Min anm. 
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som ligger mellan människor. Arendt förtydligar ordet genom att klargöra att det 

är intressen som binder samman, men ändå skiljer människor åt genom talet.83 

Arendt kommenterar att ett grundläggande misstag i försöken att förstå det 

politiska området ligger i att man förbiser att människor när de handlar och 

genom talet uttrycker sina åsikter söker tillgodose sina intressen. Samtidigt visar 

sig den unika individualiteten hos var person när de genom talet uttrycker sina 

åsikter.84 

 Inter – esse som uppkommer är förenat med att människor handlar i vävar. 

För Arendt så är det vävar och de berättelser de inspirerar till som bildar 

horisonten av mänskligt liv. Varje människa finner en sådan horisont som en 

närvarande bakgrund i vilken dennes liv utvecklar85 sig. Benhabib kommenterar 

Arendts påpekande och ger exempel då hon säger att: tänk på att till och med 

innan ett barn är fött så konstruerar medlemmar ur familjen en väv av berättelser 

i vilken barnet kommer att träda in. Kanske vill modern ha en son som blir den 

pianist som hon själv inte blev därför att hon startade en familj eller för att hon 

inte ansåg sig ha tillräcklig talang. Eller så kanske fadern önskar sig en dotter som 

ska bry sig om honom när han blir äldre.86 Arendt påpekar också att när någon 

handlar så träs trådar i ett redan givet mönster. Handlandet är något som 

förändrar väven liksom den också på ett unikt sätt påverkar alla livshistorier som 

kommer i beröring med handlandet. När trådarna spunnit till ”sitt slut” uppstår 

igenkännliga mönster och dessa mönster kan återberättas som levnadshistorier.87 

                                                          
83 Se Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.247. I relation till pluraliteten i en grupp 
så menar Disch att Arendts tolkning av inter – esse inte definieras med referens till 
enskilda inter – esse som kan utbytas i tävlan på en politisk marknad. Inte heller är det 
frågan om en gemensam sak vilket människor uttrycker som skilda deltagare i harmoni 
och med en vilja. Disch argumenterar att mellanrummet som underhåller Arendts 
förståelse av solidaritet är distans – distans i perspektivet att människor handlar och 
genom talet och argumentation skiljer sig åt. Se Disch, Hannah Arendt and the Limits of 
Philosophy, s.36. 
84 I en längre not kommenterar Arendt politisk teori och materialismens historia. Hon 
konstaterar att Platon och Aristoteles är överens om att politiska gemenskaper (till 
skillnad från samexistens av flera hushåll) uppstått på grund av människors materiella 
behov och att var och en har behov av andra. Båda filosoferna anser Arendt är 
föregångare till intresseteorin: ”vilken i princip formulerades av Bodin: Kungarna styr 
folken, men intresset styr kungarna”. Se Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.248. 
85 Eng.unfold. 
86 Se Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, s.112. 
87 Arendt, The Human Condition, s.184. 
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 Disch kommenterar även att Arendts påpekande om inter – esse vilket syftar 

till att förena och samtidigt skilja individer åt antyder sammanhållning, samtidigt 

som Arendt framhåller vikten av argumentation. Disch säger vidare att 

sammanhållning inte är synonymt med ordet harmoni. Hon understryker med 

hänvisning till Arendt att det offentliga är ”an area in which there are many 

voices and where the announcement of what each ‘deems truth’ both links and 

separates men, establishing in fact those distances between men which together 

comprise the world.”88 

 Handlande och reaktioner bland människor rör sig aldrig i en sluten cirkel eller 

enbart mellan två parter. Den minsta handling i den mest begränsade situation 

bär på en ”kärna” av gränslöshet på grund av att en gärning eller ett handlande 

och till och med ibland enbart ett ord är tillräckligt för att förändra en sakfråga.89 

Lisa Jane Disch tolkar Arendt och menar att reaktionen på ett handlande ligger i 

den respons – det handlande som andra ger. Den responsen går inte att förutse i 

förväg. ”Vävar” påpekar Disch, är också vävar i tiden. Det vill säga som 

människor blir vi del av den väv som spinner ut ifrån de konsekvenser som ett 

handlande sätter i rörelse.90 Jag kommer mot dessa bakgrunder att använda 

utrycket ”vävar” både som ett empiriskt och ett analytiskt begrepp. 

 

 

                                                          
88 Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.36. Disch citerar här Hannah 
Arendt, Men in Dark Times (New York, 1968). 
89 Arendt, The Human Condition, s.190. 
90 Jfr. Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.103. Benhabib konstaterar 
också att handlande som är fångat i väven av relationer och återberättande vanligtvis blir 
ihågkommet av de som är närmast oss med vilka vi delar vår vardag. En form av 
återberättande i (vardags)livet som är vanligt är enlig Benhabib ”skvaller”. Se Benhabib, 
The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, s.130. Benhabib anser även att 
kommunikativt handlande orienterat mot det mest övertygande argumentet inte är 
jämförbart med tal och handlande som bygger på väven av relationer. Kommunikativt 
handlande i Habermas mening är riktat mot att nå överenskommelse/r baserat på det 
mest övertygande argumentet. Tal och handlande utgående från ”vävar” kombinerar det 
som är (konstant) med det som är möjligt att uttrycka i en situation. Den rationalitet som 
Habermas framställer om talhandlande inte är så enkel. Fler faktorer än det mest 
övertygande argumentet finns med och påverkar situationen. Se Benhabib, The Reluctant 
Modernism of Hannah Arendt, s.125. Benhabib kritiserar Arendt för att hennes teorier 
om det offentliga rummet är så nära relaterade till förståelsen av tal och handlande samt 
att visa sig – att hon anser att det är svårt att placera Arendts koncept i en teori om 
demokratisk legitimitet. Benhabib anser att Habermas har löst det problemet. Se 
Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, s.200. 
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Moralregler 

Med Arendt innebär handlande att människor i en gemenskap för andra visar var 

de står – de tar ställning för att vara med eller emot i det offentliga rummet. Inter 

– esse som är drivkraften till handlande bör dock inte förstås som avgörande. Då 

skulle nataliteten sättas ur spel, det vill säga möjligheten att starta något nytt i 

handlande. Disch tolkar att Arendt är noga med att skilja mellan motiv och 

intention. Motiv och mål är bestämmande faktorer som reducerar ett handlande 

till uppförande. Det behöver finnas ett politiskt språk för handlande som inte 

reducerar handlande utifrån ett förbestämt motiv eller ett framtida mål. Disch 

menar att Arendt finner en sådan lösning i moralregler som inte bestämmer eller 

kalkylerar ett handlande.91  

 Moralregler som kan nämnas är “heder, ära, kärlek till likvärdighet, dygd eller 

ypperlighet, sträva alltid efter att göra ditt bästa, men även fruktan, misstro eller 

hat”.92 Dessa moralregler är de enda moralregler som inte anlägger någon 

måttstock ”utifrån” på handlandet. De uppkommer direkt ur människors vara 

med andra när de visar sig i tal och handlande. Utifrån individer som handlar 

förstås moralregler som rådande seder och bruk tillika innefattande de 

beteendenormer som dessa rymmer.93 Moralregler synliggörs ur människors 

handlande och blir en form av kontroll som är inbyggd i förmågan att sätta igång 

nya och ändlösa processer. Handlandet medger möjligheten att påbörja, hejda 

och ingripa och beroende på valet tydliggörs moralregler.94 Disch påpekar att 

Arendts beskrivning av en offentlig plats vilken uppstår när människor utbyter 

åsikter ”suggests that there is a relationship between ’inter-est’ and principle. This 

relationship is not deterministic, where the common interest would simply follow 

from shared principles.”95 

 
                                                          
91 Disch kommenterar Arendt och menar att “the ‘inter-est’ is a matter of principle that 
lies ‘in-between’ in the sense that it affects citizens ́ relationships with each other 
sufficiently to move them to argument and possibly to collective action.” Se Disch, 
Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.36-37. 
92 Arendt, Between Past and Future, s.152, min översättning. 
93 I den svenska översättningen av The Human Condition (Människans villkor) använder 
översättaren ordet moralregler istället för det engelska ordet principer. Se Arendt, 
Människans villkor Vita activa, s.329. 
94 Arendt, Människans villkor Vita activa, s.329 f. 
95 Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.36. Med principer avses 
moralregler. Min anm. 
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Principles do not operate from within the self as motives do – “mine own 

deformity” or my “fair proportion” – but inspire, as it were, from without; 

and they are much too general to prescribe particular goals, although every 

particular aim can be judged in the light of its principle once the act has been 

started.96 

 

För att repetera så uppkommer moralregler direkt ur människors interaktion med 

andra. Arendts argument att hon med moral menar rådande seder och bruk 

inklusive de beteendenormer som de rymmer, (de kan variera historiskt beroende 

på land) innebär för Arendt att moralen på det politiska fältet inte kan åberopa 

sig på annat än förmågan att ge och hålla löften.97 Handlandet menar Arendt är 

riskfyllt och kan inte stödja sig på annat än den goda viljan som finns i att 

bemöta och bli bemött. De risker som människor som handlande varelser är 

utsatta för – är beroende av en villighet i att förlåta och att bli förlåten samt att 

lova och ge löften.98 Det gör att moralregler bör förstås i relation till den önskan 

som finns att leva tillsammans med andra och att i handlande genom talet 

artikulera sig. Denna önskan synliggörs i den makt som uppkommer när 

lärarlaget handlar tillsammans och försvinner så snart de skiljs åt.99 Jag har tagit 

fasta på förståelsen av moralregler. Dessa moralregler tar form som rådande seder 

och bruk ur intersubjektiva processer och framträder när människor handlar med 

andra.100 

                                                          
96 Arendt, Between Past and Future, s.152. 
97 ”Om vi med moral kan mena mer än summan av mores, rådande seder och bruk”. Se 
Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.329. Ordet mores översätts i språkrådets 
lexikon med sedvänjor, seder och bruk.  
98 Se Arendt, The Human Condition, s.246. Också Machiavelli understryker: ”a promise 
is the most transparent possible use of words: it means what it says and says what it 
means and lasts into the future.” George Myerson. Machiavelli´s the Prince. A Beginner´s 
Guide (London, 2002), s.69. 
99 Disch kommenterar att frihet och makt för Arendt inte är individuella. Frihet är frihet 
att delta i handlande i en gemenskap. Och makt är den makt som uppkommer i ett 
samfällt handlande ”the human ability not just to act but to act in concert”. Se Disch, 
Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.31. Ljunggren påpekar att makt i 
webersk mening det vill säga att få någon att göra något mot sin vilja med Arendt förstås 
som våld. Makt uppkommer genom deltagande och att visa sig i tal och handlande 
möjliggör offentlighet och identitet. Att handla och visa sig i det offentliga bidrar till 
möjligheten att göra oss odödliga genom att andra kan minnas och berätta om våra dåd. 
Se Ljunggren, Medborgarpubliken och det offentliga rummet, s.64. 
100 Arendt, Between Past and Future, s.152. Disch tolkar Arendt och anser att det inte 
innebär att det ska förstås som ett handlande där en autentisk inre kärna visas hos den 
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 Den makt som tidigare nämnts, vilken har sitt ursprung i ett samfällt 

handlande och i ett överenskommet syfte i en gemenskap, kan med Arendt 

sålunda beskrivas som sammanhållen av ett gemensamt löfte eller kontrakt.101 Att 

kunna avlägga löften är möjligt när flera människor går i god för sig själva och 

binder sig för omständigheter som de inte kan förutse. Arendt skriver angående 

moraliska fenomen i relation till löften att det ”tillkommer den människa ’som 

ger sitt ord som något man kan lita på eftersom hon vet sig stark nog att hålla det 

trots alla svårigheter […]’ […] Det var också Nietzsche som identifierade denna 

möjlighet att få och kunna avlägga löften med suveräniteten och ’ansvarighetens 

utomordentliga privilegium’.”.102 Disch som tolkat Arendts politiska filosofi anser 

att för Arendt så är det utgångspunkten i pluraliteten och vår möjlighet att ge och 

ta löften som är grunden för att moralen visar sig i handlande. Disch anser vidare 

att Arendt argumenterar att det inte är självet som ger ett löfte. Istället så är det 

löftet som skapar självet.103  

 

These moral precepts are the only ones that are not applied to action from 

the outside, from some supposedly higher faculty or from experiences outside 

actions’s reach. They arise, on the contrary, directly out of the will to live 

together with others in the mode of acting and speaking, and thus they are 

like control mechanisms built into the very faculty to start new and unending 

processes.104 

                                                                                                                                                                         
handlande. Disch anser att Arendt flyttar frågan om kunskap och att vi inte kan påstå att 
vi står utanför situationen och betraktar och därifrån kan påstå att vi vet. Kunskap är en 
fråga om att göra mina åsikter offentliga genom handlande. Ett handlande kan bara vara 
ett handlande om det finns ett offentligt rum där det kan framträda. Disch, Hannah 
Arendt and the Limits of Philosophy, s.78. 
101 Jfr. Arendt, The Human Condition, s.244. Disch menar att Arendt anser att löften ger 
människor en kontroll som är delad av nödvändighet och begränsad av ett 
överenskommet syfte. Se Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.49. 
102 Se Arendt, Människans villkor. Vita activa, s.328. 
103 Disch påpekar att Arendt förflyttar sig bort från en subjektcentrerad förståelse av löfte 
som ett löfte från ett inre själv. Den moraliska kraften i att ge och ta löften kommer 
därför inte från ett själv som yttrar det. Istället så blir det till genom närvaron av andra 
när vi visar oss i tal och handlande. Det är inte subjektivitet utan det är intersubjektivitet 
som gör löften moraliskt bindande. Se Disch, Hannah Arendt and the Limits of 
Philosophy, s.52 f. 
104 Arendt, The Human Condition, s.246. Hull kommenterar även att Arendt influerats 
av Heidegger och hans teorier om vårt vara och varats framtidsorientering mot döden. 
Men för Arendt så var det inte livet mot döden som stod i fokus utan kraften från det 
förflutna som närvaro av en början. Nataliteten och förmågan att starta något nytt som 
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Moralregler är följaktligen knutna till tal och handlande, de kräver agerande, och 

blir som Disch tolkar Arendt inbäddade i människors historia, och i ljuset av 

pluralitet blir de begripliga för det är där de syns indirekt genom det vi säger och 

gör.105  Moralregler menar Arendt är ”much too general to prescribe particular 

goals, although every particular aim can be judged in the light of its principle 

once the act has been started.”106 

 Arendt argumenterar att det som någon säger för att kasta ljus över en fråga 

eller ett svar i det som binder människor samman ger en bild av de moralregler 

som ligger inbäddade i dialogen mellan dem som deltar i samtalet. För som 

tidigare nämnts, även om människor kan sägas ha motiv eller mål så ska dessa 

motiv eller mål inte förväxlas med moralregler, eftersom moralregler inte kan 

ägas av någon. Moralregler visar sig indirekt genom det som människor säger och 

gör.107 En ytterligare fråga av betydelse i människors gemenskap är frågan om 

möjligheten att få delta. Friheten att delta är med Arendts förståelse bunden till 

handlande. Handlande i den mån handlande kan sägas vara fritt är något som vi 

blir medvetna om tillsammans med andra.108 

 Friheten att visa sig i tal och handlande kan också förstås i relation till att vi är 

unika och att vår individualitet visar sig när vi är tillsammans med andra. Med 

Arendt så är möjligheten till handlande aldrig given för människor. Även om ett 

                                                                                                                                                                         
distinkta unika individer blir det som står i fokus för Arendt. Se Margaret Betz Hull, The 
Hidden Philosophy of Hannah Arendt (London, 2002), s.99. 
105 Jfr. Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.38. 
106 Arendt, Between Past and Future, s.152. 
107 Till skillnad från sitt mål så kan moralregler iscensättas om och om igen. Och i 
relation till sitt motiv så är validiteten hos moralregler universell i bemärkelsen att den 
inte är bunden till en speciell individ eller speciell grupp. Se Arendt, Between Past and 
Future, s.152. Disch kommenterar Arendt och menar att det innebär att utrymme finns 
för skilda uppfattningar. Verkligheten i det offentliga är beroende av samtidig närvaro av 
skilda perspektiv och aspekter i vilken den gemensamma världen visar sig. Det är genom 
att inte vara överens som människor kan samtala sig fram till en gemensam situation. Jfr. 
Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.38. 
108 “Men are free – as distinguished from their possessing the gift for freedom – as long as 
they act, neither before nor after; for to be free and to act are the same”. Se Arendt, 
Between Past and Future, s.153 f. Ljunggren kommenterar Arendt och säger att frihet till 
karaktären är motsatsen till befrielse. Befrielse betyder att vara befriad från något – 
utestängd, men frihet här är positivt och grundas på utövandet av makt. Frihet och makt 
är något som kan ske genom talet. Det innebär att kunna handla med rätten att vistas i 
det offentliga rummet och där kunna tillföra något nytt. Ljunggren, Medborgarpubliken 
och det offentliga rummet, s.63. 

  53



handlande inte med säkerhet kan sägas ha ett särskilt mål så kan det ändå sägas 

vara betydelsefullt. När människor är tillsammans och visar sig i tal och 

handlande agerar de som jag tidigare berättat i vävar av redan existerande 

mänskliga relationer. Agerandet i vävar startar nya förlopp av händelser som inte 

går att förutse. Det som också sker är att agerandet ger underlag för berättelser 

som medför något nytt.109 Med pluralitet och att någon visar sig flyttas ett 

handlande från att ses som inneboende i tänkande och/eller medvetande. 

Handlande kopplas till de berättelser110 som handlandet inspirerar till hos andra.111  

 

Sammanfattning  

Min avsikt är att fokusera fenomenet styrning i en empirisk studie av ett lärarlag. 

I utgångspunkten utgår jag från att styrdokumenten anger lärares formella 

uppdrag. Samtidigt medger uppdraget utrymme för handlande med 

decentraliseringen av uppdraget och måluppnåelse vilket innebär diskussion och 

gemensamt ansvar. Ett problem som jag formulerar är att uppdraget förstås i 

termer av en produkt där mål anses kunna nås med vissa medel. Jag fokuserar 

handlande och det faktum att lärare behöver diskutera, ta ställning och besluta 

om uppdraget med måluppnåelse och demokratifostran. Frågor om styrning, och 

inflytande, vad innebär det när lärare som ingår i en gemenskap diskuterar? 

 Relationer bidrar till att tala om lärares uppdrag i termer av gemenskap. Det är 

närvaron av andra och förutsättningen för handlande som ger en bild av hur 

gemenskapen kan ta form. Det unika hos varje individ visar sig genom att 

individer i tal och handlande tillför något nytt. Det är med stöd av Arendts 

politiska filosofi om människans villkor som jag tar avstamp med begreppen: 

                                                          
109 Jfr. Arendt, The Human Condition, s.184. 
110 Tal i sig är inte en form av handling så som J.L. Austin och John Searle (speech act 
theory) hävdar. Benhabib kommenterar med hänvisning till Arendt att mänskligt 
handlande är ”linguistically structured” och kan identifieras, beskrivas och kännas igen 
för vad det är genom berättelser. Se Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah 
Arendt, s.199. 
111 I relation till handlande kommenterar Kristeva att excellence är en fråga om politisk 
uppskattning eftersom det är i nätverket av mänskliga relationer som det som är särskilt 
framträder från det som är ordinärt. Vad som är extraordinärt kommer att definiera sig 
självt i handlande. Och hjältemodigt handlande är sådant som blir ihågkommet genom 
att det berättas en historia. Det kan ske genom att betraktaren tänker och därefter så 
följs tänkandet av handlande. Se Kristeva, Hannah Arendt. Life is a Narrative, s.16. 
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handlande, inter – esse och moralregler. Därtill vänder jag mig till uttolkare av 

Arendt och då främst Disch samt Benhabib.  

 En utgångspunkt med Arendt är att människor bär på erfarenhet, att de talar, 

tänker och tolkar världen. Som människor är vi fler än en, vi existerar i plural. Vi 

är likvärdiga genom att vi kan förstå varandra utifrån att vi kommer från 

liknande förhållanden. Med utgångspunkt i att vi existerar i plural är jag 

intresserad av skilda perspektiv som träder fram i ett lärarlag. Jag har fokuserat 

hur lärare i praktiken tar itu med sina uppgifter. Min avsikt är att i berättelser 

återge ett lärarlags möten.  

 Arendt ramar in handlandets osäkerhet i relation till arbete och tillverkning. 

Arbete är knutet till livet självt, vår födelse, vår överlevnad och bortgång. Arbete 

producerar inget annat än livet självt eftersom mat, kläder och förnödenheter 

konsumeras så snart de producerats. Tillverkning är det som kännetecknar oss 

som människor. De institutioner och platser som skapas genom tillverkning 

lägger grunden för platser där människor i ett samhälle kan komma samman. 

Handlande är knutet till vår födelse. Både handlande och födelse bryter in i väven 

av mänskliga relationer och påbörjar något nytt. Handlande innebär något tydligt 

skilt från arbete och tillverkning. Handlande rör människor som i handlande 

genom talet framträder.  

 Handlande ”faller” in i redan existerande vävar. Arendt påpekar att det får 

konsekvenser eftersom viljor, konflikter och önskemål gör att ett tänkt handlande 

kan vara svårt att uppnå.  

 Handlande mellan människor och budskapet i innehållet kan beskrivas som 

”sakligt” och relateras till en situation och inter – esse. Det är intressen som 

binder samman och ändå skiljer de människor åt genom att de artikulerar sig. 

Inter – esse som uppkommer är förenade med att människor handlar i vävar av 

mänskliga relationer. För Arendt så är det väven av mänskliga relationer och de 

berättelser de inspirerar till som bildar horisonten för mänskligt liv. Med Arendt 

innebär även handlande att visa för andra var jag står genom att i talet artikulera 

min åsikt. Moralregler förstår jag med Arendt som rådande seder och bruk 

knutna till handlande i en gemenskap. I ljuset av pluralitet blir moralregler 

begripliga. För det är där som de syns indirekt genom det vi säger och gör. 
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Syfte och frågeställningar 

Avhandlingens syfte är att utforska relationen mellan styrning och moral när ett 

lärarlag på högstadiet söker förverkliga sitt uppdrag. Med utgångspunkt i det 

teoretiska perspektiv som presenterats tidigare i detta kapitel kan syftet ytterligare 

preciseras till att särskilt belysa spänningen mellan styrning och moral med fokus 

på rummet som uppkommer när lärare handlar i en gemenskap. 

 Jag har under ett läsår följt ett lärarlag på högstadiet. Studien fokuserar det 

handlande som framträder i lärarlaget. I utgångspunkten för studien förstås 

pluraliteten som grunden för handlande – i betydelsen att lärare är människor och 

kan känna igen varandra. Samtidigt är lärare var och en unika och åtskilda från 

varandra. Åtskillnaden visar sig när lärarna i tal och handlande visar sitt Vem då 

de uttrycker åsikter och idéer. Talet ger lärare möjlighet att uttrycka tankar och 

idéer, att leverera ett tänkt budskap: med gester och rösten visar lärare det som är 

unikt för honom eller henne.112 

 Att visa sig skapar pluralitet i samspelet mellan individer som är beroende av 

andra som vittnen till deras framträdande. Det lägger också en grund för 

distinkthet hos varje individ som anstränger sig för att blir hörd av en publik. 

Sammantaget medför detta att handlandet blir offentligt (i den värld som 

uppkommer) genom talet, och tydligt för en publik sfär. Lärare initierar i 

handlandet en process som ifrågasätter eller bekräftar någons handlande. 

Konsekvensen av ett handlande blir till genom att den tolkas mellan en mångfald 

av perspektiv. Handlande sker mellan lärarna när någon riktar sig mot någon 

annan. Ordet inter-est ger en indikation på det som ligger mellan lärare och 

skiljer dem åt genom att de artikulerar sig. Lärarna agerar även i vävar som 

föregår handlande. Detta förändrar väven och påverkar de livshistorier som 

lärarna kommer i beröring med. Samtidigt innebär det att vävarna av relationer 

bidrar till att det blir möjligt att återberätta erfarenheter, som en närvarande 

bakgrund i vilken vars och ens liv utvecklar sig. 

 Med denna utgångspunkt handlar lärare på andras handlande. Det som visar 

sig i det offentliga rum som uppkommer och som kan tolkas och rekonstrueras av 

forskaren är moralregler som inspirerade till handlande. Moralregler som lärare 

genom vanor och traditioner lever med. Möjligheten till handlande skapar 
                                                          
112 Jfr. Hull, The Hidden Philosophy of Hannah Arendt, s.162-163. 
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förutsättningar för oss att bli sedda, få diskutera och verka demokratiskt. Det 

politiska existerar när lärare visar sig i den publika sfär som uppstår. När lärare 

uttrycker åsikter, tar ställning i det offentliga gör de detta utifrån sitt unika Vem.  

 Med fokus på inter – esse och den makt som uppkommer i det som håller 

lärarna samman och skiljer dem åt när de samlas för sina veckomöten, vilka 

diskussioner är det som framträder i lagets möten? 

 Utifrån dessa inter – esse, vilka moralregler är det som kommer till uttryck i 

lärares handlande i ett lärarlag på högstadiet?113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 Även om jag själv är utbildad gymnasielärare så har jag valt att studera lärarlag på 
högstadiet då denna grupp av lärare inte uppmärksammats i någon större utsträckning. 
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4.  Studiens metodologiska utgångspunkter 

Från och med detta kapitel förflyttar jag mig i bred mening till en sociologisk nivå 

inspirerad av Norbert Elias förståelse av sociala processer.114 Förflyttningen 

medger en problematisering av lärarlaget och spänningen mellan styrning och 

moral som framträder i handlande. I förflyttningen bär jag med mig vissa av 

Arendts politiska filosofiska begrepp: handlande, inter – esse och moralregler. 

Inledningsvis reflekteras över forskarens roll i berättande. 

 

Forskaren och berättarens roll 

Vad som kan accepteras av andra är relaterat till en trovärdig redovisning. I 

insamlingen av min empiri har jag suttit med som deltagare och lyssnande följt 

lärarlagets pedagogiska möte som pågått återkommande en timma varje vecka 

under ett läsår. Som betraktare har jag haft en position som givit mig möjlighet 

att se helheter.115 I ett tolkande perspektiv är min avsikt att verbalisera – skriva 

berättelser om lagets sammankomster.116  

                                                          
114 Ordet individ refererar till människor i singular och begreppet ”society” refererar till 
människor i plural. Vi måste komma ihåg, säger Elias, att uppfatta sig själv som en 
person om vilken jag kan säga jag, innebär också att uppfatta andra som han, hon, vi, du 
eller dem. ”Bearing this in mind may perhaps make it easier to achieve a degree of 
detachment from the feeling that one exists as a person ‘within‘, and all other people 
exist ‘outside’.” Alla personer som jag talar om i tredje person talar om sig själva i första 
person och det är något som bidrar till att tydliggöra att relationer mellan människor är 
en fråga om perspektiv och perspektiv i sin tur menar Elias bidrar till att underhålla 
sociala system. Se Elias, What is Sociology? s.125. 
115 I sina ”Lectures on Kant” lyfter Arendt fram frågan om aktören och betraktaren. Det 
är betraktaren som har en position som möjliggör för denne att se helheten. Aktören 
eftersom denne är en del i spelet måste spela sin roll, denne är delaktig och är därvidlag 
oförmögen att uppfatta det hela. Se Hannah Arendt, Lectures on Kant’s Political 
Philosophy, With an interpretive essay by Ronald Beiner red. (Chicago, 1992), s.55. 
116 Disch säger i sin tolkning av Arendt att det inte betyder att jag behöver bevisa att jag 
har rätt. Hon påpekar att syftet inte är konsensus. Istället är det genom att specificera, 
genom att resonera och argumentera i relation till ett visst intresse och genom det nå 
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 Som lyssnande deltagare i lärarlagets möten ser jag mig själv som en 

betraktare. Jag finns med men det finns ingen förväntan på mig att aktivt delta. 

Jag förstår det som att jag deltar utan att samtala. Något som kan beskrivas i 

termer av att jag befinner mig på marginalen för handlande. Som betraktare 

deltar jag i lärarlagets möten och blir genom att sitta med och lyssna del av vävar 

som lärarlaget utgör.117 Att berätta om en händelse kan beskrivas i form av att 

skapa berättelser utifrån vart och ett av de många perspektiv som kan vara av 

intresse. Att reflektera hur jag som den personen eller i det perspektivet skulle 

förstå en berättelse. Det är inte så att jag blint antar den andres syn och ser på 

världen från ett annat perspektiv.118  

 

Storytelling both situates our theories in the experiences from which they 

came and engages an audience in a different kind of critical thinking than an 

argument does.119 

 

En uppgift för berättaren kan sägas vara att göra handlandet offentligt genom 

skapandet av en berättelse där handlandet synliggörs till en större publik. Genom 

det tar berättaren initiativ till en process där skilda åsikter får möjlighet att lyftas 

fram. Människors skilda åsikter synliggörs i det offentliga/publika genom mitt 

berättande. Att människor framför skilda uppfattningar, kan även förstås utifrån 

att de alla tillhör vävar. Dessa vävar kan som jag tidigare nämnt sägas vara en väv 

i tiden. Med det åsyftar jag de vävar som visar sig i relation till de konsekvenser 

som handlande sätter i rörelse. Handlande bör också förstås i förhållande till de 

skilda uppfattningar som uppstår hos dem som är närvarande och betraktar. Det 

                                                                                                                                                                         
offentlighet eller ”public justification” som berättelser har en funktion. Se Disch, Hannah 
Arendt and the Limits of Philosophy, s.209.  
117 Möjligheten till detta ligger i att ett handlande förstått utifrån ett deltagande i ”vävar” 
inte har ett bestämt slut. Disch tolkar Arendts förståelse och utgångspunkten om natalitet 
vilket innebär ett handlande och en möjlighet att påbörja något nytt. Jfr. Disch, Hannah 
Arendt and the Limits of Philosophy, s.102. 
118 Det är inte en fråga om empati så som att jag försökte känna som någon annan – utan 
det är en fråga om att vara och tänka i min egen identitet där jag faktiskt inte är. Disch 
påpekar så fyndigt att ”att gå på besök” innebär att resa till en plats och lämna bakom 
sig det som är familjärt men också att motstå att göra sig hemmastadd där jag faktiskt 
inte är. Det är att tillåta sig erfarenheten av att känna sig osäker – något som hon anser 
krävs för att förstå hur världen kan se ut för andra. Jfr. Disch, Hannah Arendt and the 
Limits of Philosophy, s.158 f. 
119 Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.110. 
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innebär för mig att varje enskild närvarande utifrån sina vävar skapar en 

uppfattning (om ett händelseförlopp). Med det vill jag tydliggöra att det inte är en 

fråga om att jag ska se tillbaka på lagets möten och beskriva en historia i 

perspektiv där motiv urskiljs och slutsatser dras. Jag förstår mig själv som 

berättande. Som betraktare har jag närvarat när laget genomfört sina möten. Jag 

förstår mig själv som att jag kommer efter detta handlandes början och påbörjar 

därmed något nytt med mina berättelser.120 

 Jag bidrar även till en diskussion om vad som kan förstås som ”kultur” i 

skolan. Kultur blir med Arendts tolkning det som vi visar i det offentliga och som 

vi som medlemmar bestämmer oss för är viktigt att ”bruka” i samhället. Att 

bestämma vad som är viktigt att föra vidare ”att bruka eller använda” kräver av 

människor en förmåga att använda omdömet.121 

 

Culture and politics, then, belong together because it is not knowledge or 

truth which is at stake, but rather judgement and decision, the judicious 

[welljugded/min anm.] exchange of opinion about the sphere of public life 

and the common world and the decision what manner of action is to be 

taken in it, as well as to how it is to look henceforth, what kind of things are 

to appear in it.122 

 

För mina berättelser blir det också av betydelse att handlande i en gemenskap 

med andra öppnar en möjlighet att få gehör för intentioner och mål. Att 

människor förutom erfarenheten av hur de tidigare löst problem har idéer och 

                                                          
120 Jfr. Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.103 f. Angående handlande 
menar Benhabib att i relation till Arendt så innebär vara-i-världen för Heidegger en 
ambivalent plats. Benhabib tolkar att Arendt tar ett annat spår även om det är influerat 
av Heidegger. Arendt utvecklar platsen där vi visar oss, och argumenterar att människor 
kan handla och tala med varandra i den mån som de visar sig för andra. Vi kan 
visserligen leva i ensamhet och också tänka i ensamhet men vi kan inte vara generösa, 
modiga eller fega utan närvaron av andra. Sådant handlande kan identifieras som det ena 
eller det andra bara om vi och andra tolkar de/m som just sådana. Se Benhabib, The 
Reluctant Modernism of Hannah Arendt, s.111. 
121 Se Arendt, Between Past and Future, s.219. Med bruka menar jag inte konsumtion 
eller förbrukning. Det jag avser är hur något framträder och hur vi bedömer om detta 
något ska finnas med oss framåt i tiden.  
122 Arendt, Between Past and Future, s.223.  
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intentioner gör det möjligt att uppfatta en rörelse som är riktad mot att göra 

annorlunda, att förändra och att det finns en tid som ligger framför oss.123  

 I arbetet med mitt material behöver jag tydliggöra de omständigheter, 

sammanhang och händelser som jag vill berätta om. Även om handlandet har ett 

tänkt syfte, att uppnå något särskilt, så är det genom att ta initiativ och agera som 

vi som människor visar oss, tar ställning för, med eller emot i offentliga 

sammanhang. Det är inte en fråga om bekännelse utan det är en fråga om det som 

uppenbarar sig när jag/vi tar ställning i tal och handlande.124 

 

The appropriate mode of knowing it is not self-discovery, to be 

achieved by solitary introspection, but self-revelation. And the mode 

of revelation is not confession (which amounts to little more than the 

public voicing of the discoveries of introspection) but enactment: 

taking a stand in public.125 

 

Även om handlandet sker i ett visst syfte så innebär det också att människor får 

en möjlighet att visa sig. Det gör att ”någon” inte är författaren till en berättelse 

som kan berättas. Istället påbörjade någon en berättelse och blir subjekt i dubbel 

bemärkelse. Denna någon är inspirerad av en moralregel av andras handlande 

och kommer genom berättandet i fokus. Men, ingen kan sägas vara handlandets 

upphovsman/kvinna. Det är någon som visar sig i tal och handlande och genom 

det tar ställning för den moralregel som guidade initiativet. Individen blir 

                                                          
123 Möjligheten till att det finns en tid som ligger framför inbegriper indirekt Arendts 
definition av makt där makt betyder potentia-potential. Medan styrka (strenght) är 
naturligt hos en isolerad individ påpekar Arendt att ”power springs up between men 
when they act together and vanish the moment they disappear.” I relation till mänskligt 
liv så är det enda alternativet till makt inte styrka utan ”force” vilken är tvingande ”and 
of which indeed one alone can exert against his fellow men” genom att använda våld. 
Arendt, The Human Condition, s.201 f. Common world betyder här den värld som vi 
föds in i och som vi lämnar när vi dör. Den gemensamma världen ”transcends our 
lifespan into past and future alike”, den fanns där innan vi kom dit och den finns kvar 
efter vår korta tid i den. Det har vi gemensamt med alla andra som lever i den men också 
med dem som levt före oss och de som kommer efter oss. En gemensam värld behöver 
därför människor som kan visa sig i det offentliga. Uppmärksamhet i den offentliga 
sfären fångar upp och för vidare det som människor kan vilja spara i minnet så att det 
inte försvinner med tiden. Arendt, The Human Condition, s.55. 
124 Disch understryker som jag också tidigare nämnt att det inte innebär att ett handlande 
ska förstås i termer av att det avslöjar det inre autentiska hos den som visar sig i tal och 
handlande. Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.78. 
125 Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.78. 
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beroende av respons och den responsen går inte att förutsäga. Handlande får sin 

stabilitet i det resonerande och den logik som återger det Vem som framträder i 

en berättelse. 

 

The disclosure of the “who” through speech, and the setting of a new 

beginning through action, always fall into an already existing web where 

their immediate consequences can be felt. Together they start a new process 

which eventually emerges as the unique life story of the newcomer, affecting 

uniquely the life stories of all those with whom he comes into contact,[…] 

because of this medium, in which action alone is real, that it “produces” 

stories with or without intention as naturally as fabrication produces 

tangible things.126 

 

Responsen på initiativet att träda fram och visa sig i relation till berättandet kan 

beskrivas som en berättelse om en händelse. Det bör inte förstås som en berättelse 

som ska förklara ett syfte.127 Arendt argumenterar att om det inte fanns någon 

som berättade vad som hänt så skulle tal och handlande helt enkelt försvinna 

utan att lämna ett spår efter sig. Ingen skulle skriva om det, inga nyheter skulle 

läsas upp, ingen skulle berätta för sina barn om det som hänt. Handlande är ju 

också något som ständigt sker och det går inte att veta dess utkomst. Det gör att 

vad som kan vara av intresse är svårt att veta i förväg. Kanske ser ingen det alls, 

eller så anses det som gammal skåpmat. Det är jag som skapar en berättelse i en 

viss inramning genom att berätta. Mina berättelser är inte någon neutral 

representation av det som jag funnit i min forskning.128 Istället bör de förstås som 

en komposition som formar en uppfattning i ett visst perspektiv i ett ramverk i 

                                                          
126 Arendt, The Human Condition, s.184. 
127 Arendt, The Human Condition, s.184. Disch tolkar också att Arendts förståelse av 
”vävar” innebär att den kan utvidgas oförutsägbart. Nya marginaler skapas något som 
för Disch innebär ett flertal positioner utifrån vilket ett handlande kan berättas. Se Disch, 
Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.104. 
128 Jfr. Arendt, The Human Condition, s.192. Disch för en argumentation i relation till 
Kants teorier om smakomdömet och att frågan om smaken ligger helt i linje med Arendt 
när hon definierar kritisk förståelse som politiskt omdöme, vilket för Arendt är något 
som tar sin utgångspunkt i erfarenhet. En händelse som tar sin utgång från vävar 
(pluralitet) kan beskrivas som ett estetiskt objekt (en fråga om smak) och ett estetiskt 
objekt kan inte förklaras i utvecklingstermer. Inte heller kan det bedömas i relation till 
”utomstående” syfte eller principer. Se Disch, Hannah Arendt and the Limits of 
Philosophy, s.148. 
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vilken berättelsen framställs.129 Julia Kristeva argumenterar att berättelsen blir ett 

minne av handlande och samtidigt ett handlande med början till något nytt och 

okänt. Potentialen till det nya ligger i själva det faktum att jag visar mig i världen 

och startar något nytt med mina berättelser.130 Det är berättelsen och inte språket 

(även om språket är en väg till berättelsen) som bidrar till förmågan till politiskt 

tänkande.131 Jag instämmer med Kristeva att det är återberättat handlande som 

utgör grunden till berättelser och det är det sätt som vi som människor relaterar 

till livet.132  

 Som jag tolkar det är berättelser och de situationer som de omramas av 

mångtydiga. Det gör det möjligt för mig som forskare att plocka ut en aspekt av 

flera möjliga och göra dem relevanta. Till saken hör också att en situation inte 

upprepar sig själv (identiskt). Det medför att det genom kontroll inte är möjligt 

att förutsäga acceptabla förklaringar. Problemet här är inte att människors 

berättelser är komplexa utan svårigheten ligger i att det finns många aspekter av 

en situation. Komplexitet kan reduceras, medan pluralitet representerar många 

versioner av vad sanning kan innebära.133 Det är genom att delta i lagets möten 

som det blir möjligt att i mina utgångspunkter fånga omständigheter och 

perspektiv på tillvaron. Ur mitt synfält är det viktigaste inte att fokusera på en 

                                                          
129 Jfr. Donald E. Polkinghorne, Narrative Knowing and the Human Sciences (New York, 
1988), s.19. 
130 Jfr. Julia Kristeva, Hannah Arendt (New York, 2003), s.85. 
131“Narrative linked with action which in the end is always political”. Se Kristeva, 
Hannah Arendt, s.95. Kristeva kommenterar att Arendt vänder sig till Thukydides, för 
han lovordar teatern som möjliggör ögonvittnen. Hon säger vidare att ”If thought is a 
sophia, Arendt says in essence, political action accompanies it, but above all modifies it 
into a phronesis that is able to share in the plurality of living beings”. Se Kristeva, 
Hannah Arendt. Life is a Narrative, s.26. 
132 Kristeva, Hannah Arendt. Life is a Narrative, s.86. 
133 David Luban, Explaining dark times: Hannah Arendt’́s theory of theory, i Social 
Research 50 (1) (1983), s.227. Disch kommenterar också att det är en skillnad mellan 
radikal pluralism som Lyotard framställer den-”intersection of at least two language 
games obeying different rules” och Arendt. Skillnaden mellan Arendt och Lyotard menar 
Disch är att ”Where Lyotard takes ṕlurality ́to denote the presence of incommensurable 
differences Arendt claims not the incommensurability of differences but their 
irreducibility to a common measurement or denominator. Irreducibility holds out the 
possibility of intersubjective dialogue and mutual understanding. It will generate various 
publics with various inter-est and in turn involve dispute”. Se Disch, Hannah Arendt and 
the Limits of Philosophy, s.40. 
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enskild lärare och hans/hennes görande utan att artikulera moralregler som andra 

kan inspireras av, diskutera och/eller ifrågasätta.134  

 Jag som forskare skapar med mina berättelser händelser vilka genom 

offentliggörande ger potentiellt utrymme för diskussioner. Men också en 

möjlighet till överväganden till förnyelse och en början till något nytt.135 

 Att berätta en berättelse är att använda sig av sitt tänkande och sitt omdöme 

samtidigt som ögat, örat och handen sammanförs och skapar något. Relationen 

mellan berättaren och berättarens material, det mänskliga livet i sig självt, vare sig 

det är ens eget eller andras, gör att berättelser kan liknas vid en hantverkares 

relation till sitt material där förhållningssättet kan beskrivas med ord som gediget, 

lämpligt och unikt.136 Kristeva poängterar att berättelser formulerade i nätverket 

av mänskliga relationer ”and destined for a political inter – esse, is fundamentally 

integrated into action and can demonstrate this essential logic only by itself 

becoming action”.137 Berättelsen blir därigenom integrerad i handlande och dess 

logik visar sig genom att själv bli ett handlande. Den manifesteras genom 

handlande och kan beskrivas i termer av ett drama: 

 

the specific revelatory quality of action and speech, the implicit manifestation 

of the agent and speaker, is so indissolubly tied to the living flux of acting 

and speaking that it can be represented and ‘reified’ only through a kind of 

repetition, the imitation or mimèsis which according to Aristotle prevails in 

all arts but is actually appropriate only to the drama whose very name (from 

                                                          
134 Disch påpekar i sin tolkning att Arendt tar Kants idé om smakomdömet i en politisk 
riktning genom att rubricera smak som offentligt då hon understryker betydelsen av och 
utrymme för skilda perspektiv. Ett politiskt omdömes främsta syfte är inte att skydda 
integriteten hos den enskilda. Fokus ligger istället på ett artikulera sig så att andra blir 
inspirerade att fånga upp det sagda. Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, 
s.151 f. 
135 Berättare initierar politisk förståelse. Uppgiften är att berätta en berättelse som ger 
stabilitet till handlande som alltid är temporärt. Jfr. Disch, Hannah Arendt and the 
Limits of Philosophy, s.73. Bent Flyvbjerg argumenterar också för att forskning i 
perspektivet berättande har till uppgift att bidra till den pågående sociala dialogen och 
praxis i ett samhälle – något som han anser ligger i linje med Aristoteles åsikt, dvs. vad 
gäller det sociala och politiska handlandet så borde vi tro mer på det offentliga än på 
”vetenskapen”. Se Bent Flyvbjerg, Making Social Science Matter. Why Social Inquiry 
Fails and How it Can Succeed Again (Cambridge, 2001), s.139. 
136 Walter Benjamin, Illuminations, (London, 1992), s.108 
137 Kristeva, Hannah Arendt. Life is a Narrative, s.18 
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the Greek verb dran ‘to act’) indicates that play-acting actually is an 

imitation of acting.138 

 

Men som Arendt påpekar så ligger det imiterande momentet inte i själva 

handlandet. Istället ligger det i själva skapandet eller skrivandet. Och endast de 

handlande och talande som återberättar berättelsens historia kan uppfatta dess 

innebörd. Inte så mycket för berättelsen i sig självt utan för de hjältar som visar 

sig i berättelsen och därmed blir kvar i minnet hos dem som tar del av 

berättelsen.139 Det är i berättelser som jag återberättar mitt besök hos ett lärarlag. 

Som forskare har jag till uppgift att redogöra för hur jag gått tillväga för att skapa 

dessa berättelser. Det sker i det nästkommande genom att jag redogör för 

tolkningens metodologiska utgångspunkter. 

 

Tolkningens metodologiska utgångspunkter 

Lärare i laget har tilldelats ett gemensamt projekt av närmast beslutande kommun 

och rektor. Det innebär i mitt fall att lärare i det lag som jag följt har i uppgift att 

tillse att 120 elever från årskurs sex till nio når målen (som finns angivna i 

läroplanen) och därtill förväntas de att fostra eleverna till demokratiska 

medborgare. 

 Pluralismen är som jag förstår en del av villkoren för lärare i laget – de är 

människor och kommer från liknande bakgrund med släkter bakom sig. 

Samtidigt är existensen pluralistisk i sig, eftersom människor är två i en och har 

en förmåga att tänka, känna, använda omdömet och uttrycka sig i handlande.  

 Utifrån en vilja att ingå i laget och där utrycka sina åsikter handlar lärare i 

laget. Lärare, var och en unika individer, uttrycker sig i tal och därigenom 

                                                          
138 Arendt, The Human Condition, s.187. 
139 Arendt, The Human Condition, s.187. Kristeva tolkar Arendt och anser att narrativer 
kan förstås i termer av ett ”open memory, a renewed and shared memory that she calls 
the life of the who”. Något som också innebär att berättaren ibland kan ha fel och andra 
gånger kan se helt klart. Men det som ytterligare är av betydelse är att det lämnar 
strukturella potentialer av berättande vidöppet, och med det oändligt politiskt handlande 
genom omdömets vishet i termer av inter – esse. Se Kristeva, Hannah Arendt. Life is a 
Narrative, s.43. 
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framträder skilda perspektiv.140 Som människor har vi generationer före oss. Det 

är något som innebär att vi föds in i vävar av relationer och detta påverkar 

upplevelser och referensramar. Som jag förstår lärarlagets möten så framträder 

vävar av relationer och innebörder när lärare i handlande uttrycker skilda viljor 

och intentioner. 

 Lärare är beroende av att samtala med varandra om de uppgifter som är deras 

uppdrag. De har även som uppgift att ta ansvar för de löpande uppdrag som de 

kontinuerligt tilldelas av rektor. När lärare handlar ingår de i ett nätverk av 

beroenderelationer. 

 Ordet figuration kan beskriva lärarlagets möten och samspelet som sker i dessa 

möten.141 Lärare bildar figurationer i lärarlaget utifrån att de är hänvisade till och 

beroende av varandra i det sammanhang som laget befinner sig i. Figurationen 

kan ge en bild av lärare som mer eller mindre öppna individer, mer eller mindre 

villiga att delta i lärarlagets mötessamtal.142 Samtidigt så är det möjligheten till 

skilda perspektiv som synliggör hur lärarlagets gemenskap kan ta form. De skilda 

perspektiven står (för mig) i relation till friheten att i handlande artikulera sig i en 

gemenskap och därigenom bekräftas av de andra lärarna i laget – något som visar 

hur lagets gemenskap tar form. När lärare i laget handlar träs trådar i ett redan 

givet mönster. Det förändrar väven och påverkar alla livshistorier som de 

handlande kommer i kontakt med. Vävarna av relationer visar sig i de skilda 

viljor och åsikter som kommer till uttryck i gemenskapen. Vävarna av relationer 

                                                          
140 Bernt Gustavsson kommenterar att förståelse mellan människor i livsvärlden är 
intersubjektiv och sker mellan människor genom samtal. Se Bernt Gustavsson, 
Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning (Stockholm, 2000), s.77. 
141 Begreppet figuration används av sociologen Norbert Elias. Figuration beskriver han 
som en ojämn (makt) balans med inbyggda spänningar. Se Norbert Elias & John L. 
Scotson, Etablerade och outsiders Lund, 1999), s.xxxii. ”Individual refers to 
interdependent people in singular and the concept society to interdependent people in the 
plural […] taking personal pronouns as a model makes it easier to understand that in the 
long run it is indeed possible to distinguish between research into people in the singular 
and research into people in plural but impossible to separate them”. Vi kan inte enbart 
förstå människor som singulära och ensamma utan vi behöver förstå dem som 
människor i figurationer. Se Elias, What is Sociology s.125 f. 
142 Moira von Wright använder förståelsen av figuration när hon beskriver lärares 
bemötande av elever och med förståelsen av figuration behöver hon inte ställa läraren 
mot eleven. Von Wright säger att om en deltagare i en dansfiguration snubblar så 
påverkar det hela figurationen. Se Moira von Wright, Vad eller vem? En pedagogisk 
rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet, 149 f. 
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är också något som bidrar till att lärare kan berätta om sina erfarenheter som 

lärare – som en närvarande bakgrund i vilken lärares liv utvecklar sig. 

 Jag fokuserar i min narrativa analys på det inter – esse som ligger mellan lärare 

i lärarlaget och binder dem samman i ett gemensamt samtal. Samtidigt skiljer 

inter – esset dem åt genom att lärare i handlande genom talet uttrycker sina 

åsikter. I handlande synliggörs moralregler vilka lärare genom vanor och 

traditioner lever med. Moralregler som rådande seder och bruk kräver agerande. 

Moralregler blir synliga när lärare i handlande genom talet framför sina åsikter i 

relation till det inter – esse som står i fokus. Moralregler kan därför förstås som 

unikt offentliga eftersom det är i handlande som de framträder. Det som sägs för 

att kasta ljus över en fråga eller ett svar (i det som binder lärare samman) ger en 

uppfattning om de moralregler som ligger inbäddade i dialogen mellan dem som 

deltar. Moralreglerna kan förstås som en form av kontrollmekanism i relation till 

den makt143 som uppkommer när lärare agerar i sin gemenskap. Makten är en 

immateriell effekt av lärarnas relationer. Relationer som kan sägas vara både 

osäkra och temporära eftersom makten existerar när lärarna kommer överens om 

att handla som respons på en tolkad situation. Makten är förbunden med ett 

överenskommet löfte, relationen mellan moralregler och det som ska gälla visar 

sig därmed i det löfte som guidar lärare i viljan att agera eller inte agera som 

respons på en tolkad situation i gemenskapen. 

 

Narrativ analys 

Utifrån min tolkning av relationen mellan forskaren och berättande var jag 

införstådd med att berättelser är något som uppkommer ur handlande och att det 

bästa sättet att skriva om ett problem är att placera det i den kontext där 

uppfattningarna uppkommit. För min del innebar det att jag bestämde mig för att 

sitta med under en längre period när arbetslaget genomförde sina veckomöten. 

Jag funderade över hur det skulle vara möjligt att återge mitt insamlade material. 

Hur skulle jag kunna återberätta mitt deltagande i lagets möten och relatera till 
                                                          
143 Disch påpekar att Arendt kritiserar politisk instrumentalism. Handlande är 
meningsfullt och kan inte reduceras till motiv eller mål medan tillverkning är relaterad 
till något som är användbart – en nyttoaspekt. Nyttoaspekten ansåg Arendt hade blivit 
ett viktigt politiskt slagord – en konsekvens av sammanslagningen av det privata och det 
ekonomiska ”the rise of the social”. Se Disch, Hannah Arendt and the Limits of 
Philosophy, s.49. 
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skilda lärares perspektiv och till mitt syfte? I mitt prövande fann jag att narrativ 

analys var det redskap som kunde bistå mig i mitt projekt. Syftet med narrativ 

analys är att skapa berättelser där insamlandet av material har skett över en 

tidsperiod – i mitt fall är perioden två terminer i ett lärarlags möten vid en 

högstadieskola. Det är forskarens uppgift att skapa sammanställningar av 

materialet och att skriva, formulera berättelser. Berättelserna förenar och skapar 

mening till materialet och i relation till mitt syfte. Den analytiska uppgiften 

kräver av mig att jag utvecklar eller upptäcker en berättelse som kan länka 

samman delarna i materialet och föra samman detta till en kronologisk 

händelse.144 

 Jag som forskare har suttit med på lärarlagets möten. Jag har varit där och 

även om jag inte aktivt deltagit i figurationen så har jag sett, hört och upplevt. 

Med mina minnen och erfarenheter från lagets möten, har jag genom narrativ 

analys fört samman händelser till tematiska helheter. Den tematiska helheten 

sammanhålls i en berättelse. När händelser skapas i en sammanställning så skapas 

en narrativ mening. Händelser förstås från det ”perspektivet”, från den ”roll” 

och den ”influens” som händelserna har eller betyder för att uppnå ett visst 

syfte.145 Berättelsen/erna blir en kronologisk gestalt i vilken mening utifrån delarna 

ges genom det som blir gemensamt med helheten. Forskarens uppgift är att påvisa 

de komplexa sammanvävda karaktärer av mänsklig erfarenhet som utvecklar sig i 

tid och som framstår vid en given tidpunkt genom mitt minne, 

föreställningsförmåga, omdöme samt mitt berättande.146 En narrativ 

konfiguration innebär också att begripliggöra och visa/lyfta fram betydelsen som 

de handlande har i den kontext som leder fram till och klargör den berättelse som 

framställs. Till hjälp för att klargöra berättelsen inkluderar jag i texten 
                                                          
144 Donald E. Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis. I Life history 
and narrative, J.A Hatch & R. Wisniewski red. (London, 1995), s.15. Ytterligare så gör 
Polkinghorne skillnad på paradigmatisk analys och narrativ analys. Den paradigmatiska 
analysen använder sig av en process för att identifiera aspekter i insamlad data i termer 
av kategorier (knowledge of concepts) medan den narrativa analysen använder analytisk 
process för att producera berättelser (knowledge of particular situations). Se 
Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis, s.21. Clandinin & 
Connelly inflikar även att narrativer då de innefattar en kronologisk ordning av tiden 
(vid organiserandet av en berättelse) utgör en skillnad jämfört med att organisera ’fakta’́ 
in i kategorier. Se D. Jean Clandinin & F. Michael Connelly Narrative Inquiry. 
Experience and Story in Qualitative Research (San Franscisco, 2000), s.16. 
145 Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis, s.5. 
146 Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis, s.18. 
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förtydliganden som kan bistå mig i att begripliggöra den berättelse som 

framställs.147 Bent Flyvbjerg påpekar också att narrativer inbegriper både att 

rstå och att förklara.148 

g 

ch upplevde inte att det var positivt att ytterligare en person skulle 

e, anonymitet, 

konfidentialitet, information och nyttjande av insamlat material.150 

                                                          

fö

 
Tillträde  

Med ett intresse för lärarlag funderande jag på möjliga tillvägagångssätt för 

tillträde till ett eller flera lärarlag på högstadiet. Jag talade med en rektor (i en 

kommun) och framförde mitt ärende. Jag berättade att jag gärna ville komma i 

kontakt med ett lärarlag på högstadiet. Av den rektor som jag talade med fick jag 

namn på fyra skolor som kunde passa min förfrågan. Vid dessa skolor nämndes 

personer med ansvar för lärarlag vid namn (kontaktpersoner). Jag ringde upp och 

framförde mitt ärende. Efter samtalen formulerade jag ett introduktionsbrev149 till 

de berörda lärarlagen. För att få besked om hur mitt brev mottagits ringde ja

efter cirka en vecka upp kontaktpersonerna vid de skolor som erhållit mitt brev. 

 Av de fyra skolorna så var det en skola som kunde tänka sig att ta emot mig. 

De andra tre skolorna hade inte möjlighet av skilda skäl. Exempelvis så var ett 

lärarlag upptaget med att växla personalstyrka. Ett annat lärarlag hade många 

vikarier o

närvara.  

 Hos det tilltänkta lärarlaget fick jag boka en tid för besök. Avsikten var att 

presentera mig själv och att redogöra för mitt forskningsprojekt. Vid besöket 

presenterade jag mig och lärare i lärarlaget fick möjlighet att ställa frågor till mig. 

Genom samtalet kom vi gemensamt fram till att det bästa för mig och för dem 

vore om jag följde lagets veckomöte varje onsdag. Jag berättade att jag enbart 

ville sitta med och banda när de hade lärarlagsmöte. Jag förklarade för dem att 

jag inte ville intervjua eller ställa frågor. Vi diskuterade huruvida det var möjligt 

för mig att delta under hela läsåret. Lärarna såg inget hinder i detta. Jag 

informerade om gällande forskningsetiska regler så som samtyck

147 Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis, s.18. 
148 Flyvbjerg, Making Social Science Matter. Why Social Inquiry Fails and How it Can 
Succeed Again, s.136. 
149 Bilaga. 
150 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
(Vetenskapsrådet, 2008), http://www.vr.se. 
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 Vid besöket hos lärarna på min tilltänkta skola fick jag minnesbilder från min 

egen tid i grundskolan. I den horisont som utgör vävarna av relationer växte 

bilder fram och jag kom bland annat ihåg de långa kala korridorerna i min egen 

högstadieskola. När jag klev in genom dörren på min tilltänkta skola blev jag 

också påmind om hur skolan för mig har en särskild lukt. Som berättare 

funderade jag över min placering i den berättelse som utgör den kontext som jag 

återberättar om ”mitt lärarlag”. En berättelse där jag markerar min plats i gapet151 

i tiden, det som varit och det som existerar framåt – skolan nu och lärarlaget som 

jag följt i ett läsår.  

 

Upplevelse av skolans landskap berättat av berättaren 

När jag går över skolgården och viker blicken en aning till höger ser jag lite 

längre bort hur en ståtlig byggnad reser sig fyra våningar högt, byggd i rött tegel. 

Byggnaden har en bred och välkomnande trappa i sten som leder fram till de 

stora dörrarna. Det är dörrar som leder in i skolan, en skola som också har 

beprytts med stora och höga fönster vilka ger ett imponerande intryck. Det här 

måste en gång i tiden ha varit ett viktigt riktmärke. Även om bygganden nu går 

under namnet gamla skolan.152 Den står där omgiven av höga luftiga tallar, skolan 

har en vy ut över älven och bygden. Numera används skolans bottenvåning till 

verkstadsskola och någon våning används av högstadiet till syslöjdlektioner, för 

övrigt står skolan tom. Min blick går tillbaka över den kala och tomma 

asfalterade skolgården. Lite till vänster har en ny skola byggts också den i tegel. 

Ett skogsområde har avverkats och givit plats för en enplans byggnad. Byggnaden 

rymmer cirka 300 elever i årskurs sju till nio. Det är en långsmal byggnad 

formerad i en vinkel. På den främre långsmala delen av skolan finns det två 

övervåningar påbyggda innehållande fyra klassrum vardera. Vinkeldelen har 

också en påbyggnad allra längst bort. I denna påbyggnad finns kemi, biologi och 

fysiksalar.  

 Skolan har inte en stor entré utan två mindre. I vardera vinkelhörn leder enkla 

järnbroar fram till glasdörrar. Väl inne i skolan är det stenlagda korridorer och 

                                                          
151 Se Arendt, Between Past and Future, s.11. 
152 Under min tid på högstadiet talades det aldrig om annat än ”gamla skolan”. Numera 
vet jag att den tidigare (innan grundskolans införande) var den rådande Realskolan på 
centralorten. 
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kala väggar i tegel så långt ögat kan nå. Korridoren bryts här och var av med 

öppningar som är fyllda med elevskåp vilka är placerade mitt på golvet. Där finns 

även krokar utefter tegelväggarna att hänga ytterplagg på. Krokarna används 

också för att terrorisera nya sjuor. Tuffa elever i nian kan när tillfälle ges hänga 

upp små sjuor (i livremmen) på en krok och där får de hänga tills någon räddar 

dem. 

 På bottenvåningen i den vinkel där kemi, biologi och fysik har sin hemvist 

finns ett uppehållsrum för elever, ett bibliotek med en nyss inrättad tjänst för en 

skolvärdinna, administrationspersonal, rektor och lärarrummet. Till lärarrummet 

går jag och mina klasskamrater och knackar på om det är något alldeles särskilt 

ärende som inte kan vänta till vi ska träffa ”vår lärare”. Annars är det lärarnas 

eget rum där elever inte förväntas visa sig. Det vet vi utan att någon har uttalat 

det. Lärarna har det hemtrevligt ordnat med soffor och fåtöljer. Det brukar lukta 

nykokt kaffe och ljudnivån är dämpad i lärarnas rum. Det till skillnad från 

skolans korridorer som alltid ljuder av ett ekande från myllret av elevröster. 

 Lärarna rör sig inte ute bland eleverna när de inte har lektion. De går från 

lärarrummet till lektionssalen när klockan ringer till lektion. Och de återvänder 

till lärarrummet när lektionen är över. Det är lärare som har nycklar till 

lektionssalarna och eleverna samlas utanför salen i klungor för att vänta på 

nyckelhållaren. Jag kan inte påstå att någon tanke ägnats åt att det skulle kunna 

vara på något annat sätt. Elevernas plats är att alltid veta vilket klassrum som ska 

letas rätt på inför nästa lektion. Om rasten är kort så blir det bråttom att hinna 

till sitt skåp för att byta böcker och rusa vidare till nästa lektionssal någonstans i 

skolan. Framåt vårterminen brukar jag och mina kamrater kunna schemat 

utantill och då känns det inte lika stressigt att hitta salar eller att hinna byta 

böcker. 

 Skolvärdinnan som jag tidigare nämnde är till för oss elever. Hon ska bistå 

med aktiviteter när det är ”håltimma” och rast. Från henne är det möjligt att låna 

spel, eller så kan hon starta bandspelaren så att musik strömmar ut ur högtalaren 

i uppehållsrummet. Uppehållsrummet består av ett rum fyllt med skolbord och 

skolstolar, för övrigt är rummet kalt. Här kan elever sitta och ”hänga och 

snacka” samt numera låna och spela spel när det inte är lektion. Åren på 

högstadiet består i att förflytta sig i korridorer, hämta eller byta böcker i 
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elevskåpet, hitta rätt lektionssal, gå till matsalen och äta lunch eller hänga med 

kompisar i uppehållsrummet. Om vi förflyttar oss utomhus så brukar det för det 

mesta bli att vi står vid glasdörrarna och hänger. Eller slår följe med elever som 

röker till rökrutan som är placerad på skolans baksida. Om någon har en slant 

över så kan vi eventuellt hinna gå till kiosken i samhället och köpa godis på 

”håltimman”.  

 När jag så första gången ska besöka det lärarlag som jag ska följa i min studie 

blir jag åter påmind om min egen skola. Jag kommer in på en asfalterad skolgård 

och i mitt synfält ser jag en låg tegelbyggnad byggd under tidigt 1960-tal. Också 

denna byggnad har formen av en vinkel. Det är inte en stor entré utan flera 

mindre som ger tillträde in i byggnaden. Väl inne ser jag stengolv, kala 

tegelväggar och långa korridorer avbrutna av öppningar där det står höga 

elevskåp. Längst bort i det som utgör vinkeln i byggnaden finns skolans eget 

”elevfik”. Efter en renovering för en tid sedan så är det trevligt möblerat och 

dekorerat. Det är eleverna själva som är ansvariga för ”fiket”. Det är inte öppet 

under lunchen.  

 Lärarna har också ett stort gemensamt lärarrum precis som på min skola. Det 

används numera till större möten när alla lärare på hela skolan har gemensamt 

möte. Anledningen är att skolan, hädanefter benämnd Andreskolan153, genomgick 

en omorganisering/ombyggnad under året 2001/2002 i syfte att skapa lärarlag. 

Skolan nämner som intention till omorganisering att de vill möjliggöra för 

eleverna att få närmare kontakt med ett visst antal lärare. Ledningen anser också 

(att det visat sig) att indelningen i lärarlag har lagt ett större lugn över skolan 

som helhet. De tror att det är färre elever som för en anonym tillvaro på skolan 

efter omorganiseringen i lärarlag. Som ett led i omorganiseringen är det även 

tänkt att lagen ska kunna äga sina resurser och genom detta få möjlighet till 

större flexibilitet i sin planering och sitt arbete med eleverna.154  

 På den här högstadieskolan går cirka 480 elever. Sifforna 6-9 anger att det är 

årskurs sex till nio som finns inom skolans väggar. Omorganiseringen har 

inneburit att fyra lärarlag bildats. Varje lärarlag ansvarar i sitt lag för en sexa, en 

sjua, en åtta och en nia. Lärarlagen har ett eget arbetsrum. Dessa arbetsrum är 

                                                          
153 Anonymitet och konfidentialitet. 
154 Dokument: Nulägesanalys av Andreskolan våren 2002. 
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lokaliserade på fyra skilda ställen i skolan. Det är tidigare lärosalar som har 

byggts om för att bereda plats för lärarlagens samlingsrum. Jag upplever att 

lärarlagets rum är motorn i lärarlagets arbete. Här har de sina arbetsbord tätt 

placerade utefter väggarna. Det är också i detta rum som telefon och datorer, 

kaffebryggare och vattenkokare finns tillgängligt. Till lagets arbetsrum beger sig 

lärarna på morgonen då de anländer till skolan och hänger av sig sina kläder. Här 

hämtar de sina underlag till de lektioner som de ska genomföra, exempelvis 

material, och/eller bandspelare. Det är också hit som lärare beger sig mellan sina 

lektioner för ett avbrott från lektioner och elever. 

 I direkt anslutning till lärarlagets rum finns ett ytterligare rum där ett stort 

ovalt bord är placerat. Kring det bordet samlas laget när de genomför sina 

pedagogiska möten. Det lag som jag följer består av tio lärare, sex kvinnor och 

fyra män. Egentligen borde laget bestå av åtta lärare eftersom varje årskurs har 

två lärare som ansvariga ”klasslärare”. Då det finns lärare i laget som arbetar 

med nedsatt tjänst har fyllnadstjänster inrättats. Lagets alla ”klasslärarpar” har 

ett eget hemklassrum till sin klass. I den mån det är möjligt så förläggs elevernas 

lektioner till deras eget klassrum.  

 Lärarlaget har lärarlagsträffar (förkortas alk) två gånger per vecka. Varje 

måndag morgon innan lektionerna börjar träffas laget för en kort genomgång av 

arbetsveckan. Onsdag eftermiddag sedan lektionerna har avslutats samlas laget 

åter för en träff, denna gång under benämningen pedagogiskt möte. Träffarna 

leds av en utsedd lärarlagsledare som upprättar en dagordning. Lärarlagsledaren 

är också lagets representant i skolans ledningsgrupp.155 Skolan har även 

gemensam personalkonferens (förkortas pk) varje torsdag i 40 minuter. En gång 

per månad är tiden utökad till 1 timma och 20 minuter. Varannan vecka torsdag 

eftermiddag går lärarna i laget på ämneskonferens i 1 timma och 20 minuter. 

Dessa konferenser är lagöverskridande, det vill säga alla lärare i exempelvis språk 

från de fyra lagen samlas till en gemensam konferens.  

                                                          

 Varje lärarlag har i uppgift att föra pedagogiska diskussioner (inte specificerat 

vad). Laget har även ansvar för sin utveckling. Fortbildningsfrågor ligger även på 

lagets ansvar. Lärarlagen har i uppgift att verka för ämnesövergripande 

arbetssätt. De förväntas också ansvara för utvärdering/ar av sitt arbete. Lagen har 

155 Ledningsgruppen består av skolledning och en lärarlagsledare från varje lärarlag. 
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eget ekonomiansvar så som inköp av undervisningslitteratur och skolmaterial. De 

har att gemensamt lösa uppdrag som ledningsgruppen delegerar. Ett sådant 

exempel är elevens val. Beställningar av elevmaterial är lagets ansvar. Lärarlaget 

ska också schemalägga de ämnen som inte är beroende av andra lärarlag. De har 

ett gemensamt ansvar för att tillse att eleverna når målen, något som förväntas 

ske genom att lagen ska ge eleverna goda förutsättningar för inlärning. På skolan 

finns ett elevvårdsteam (förkortas evt). Det är laget som har ansvar för att 

förbereda eventuella möten med detta team. Lagen har också ansvar för att följa 

de styrdokument som finns. Lärarlaget är ett beslutande organ när det gäller 

schemabrytande aktiviteter och lektionsbyten mm. Det är skolledningen som har 

beslutsrätt för skolans gemensamma aktiviteter, exempelvis elevens-val-vecka. På 

skolan finns också en samverkansgrupp. I den ingår fackliga representanter och 

skolledning. Samverkansgruppen hanterar och fattar beslut rörande personal och 

arbetsmiljöfrågor mellan sig samt ekonomiska frågor.  

 

Människors existens – forskningsetiska överväganden 

Jag har deltagit i 22 lärarlagsmöten sammantaget under höst och vårtermin. Varje 

möte har pågått i en och en halv timme. Förutom dessa möten har jag följt med 

lärare i språk till deras ämneskonferens vid fem tillfällen. Av de 22 

lärarlagsmötena samt ämneskonferenserna har jag skapat tio berättelser.  

 Det bandade materialet har jag transkriberat i sin helhet. Det har varit en lång 

process från insamlande till ett transkriberat material och berättelser. I ett första 

skede så var materialet minst sagt spretigt. För att tydliggöra det spretiga 

resultatet (hur materialet ”såg ut” vid en första transkribering) följer ett kort 

utdrag här nedan Den transkriberade sekvensen som följer är tagen ur den 

berättelse som i min redovisning handlar om lärarlagets planering av julpyssel. I 

redovisningen av mina berättelser ingår sekvensen under titeln ”Gemenskap – en 

möjlighet att agera solidariskt”. Namnen på lärarna är fingerade: 

 

Anders: Ja jaha ja just det ja å sen då …de går men då blir ni ju ledig halva 
tiden 
Lotta: ja men vi kan ju gå in och hjälpa till hos er då 
Magda: men varför måste ni köra tjugo minuter bara 
Lotta: därför att vi hade bara sex tider så att dom hinner va på alla stationer 
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Anders: man kan ju också eller också gör ni så här när dom här två 
grupperna kommer då frågar ni vilka vill göra grisar och vilka vill göra getter 
eller vad de var för någonting endera byta eller så kan man köra så hela tiden 
på vare ställe 
Magda: jag förstår ingenting 
Lotta: så fort man jämför valfriheten ehh vill du göra det här eller de där så 
kommer man få en skock på ena stället och inga på det andra stället 
Anders: ja därför är det bättre å  
Lotta: vi tvingar alla att skriva julklappsrim…. 
Anders: jo ska man bli en bra medborgare så måste man kunna julklappsrim 
va, vi kör ju de här…. 
 

Med en första transkriberad text (som den ovan) tog jag kontakt med lärarlaget 

och frågade om de ville läsa hela texten från ett transkriberat möte (och träffa 

mig igen). Lärarna i laget svarade mig att de gärna ville läsa och att de ville att jag 

skulle komma och besöka dem igen. Mötet med lärarna i laget blev något 

turbulent. De ansåg att den text som jag sänt dem i förväg inte var ”läsbar”. 

Skilda lärare kunde inte förstå hur jag skulle kunna ”göra dem rättvisa”. De 

tyckte att texten – en transkribering från ett lärarlagsmöte var osammanhängande 

och att de talade till varandra ”hit och dit” utan sammanhang. 

 Jag försökte förklara för dem att det var mitt arbete som forskare att ”göra 

reda” i mina bandade samtal och det material som samtalen genererat. Det skulle 

vara möjligt för mig genom att jag hade en ”teoretisk” och ”metodologisk” 

utgångspunkt. Detta till trots så blev mötet en påminnelse för mig om det 

ödmjuka i att vara människa, och få tillträde till andra människors gemenskap. 

Frågan som lärare i laget hade om ”att göra dem rättvisa” med mina berättelser 

har följt mig i mitt arbete med mitt material. Jag har inte haft något intresse av 

att ”avslöja” eller ”hänga ut” lärare i lärarlaget. Min intention har varit att förstå 

lärare utifrån tal och handlande med fokus på inter – esse och moralregler som 

framträder. I min fråga finns en nyfikenhet för egenskaper som ligger dolda i 

tillvaron.156 Det innefattar också ett intresse för sammanhanget, det vill säga det 

sammanhang som lärare i laget befinner sig i.157 Svend Brinkmann och Steinar 

Kvale diskuterar i en artikel det etiska dilemmat i kvalitativ forskning. De 

                                                          
156 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod (Lund, 1994), s.132. 
157 Alvesson, & Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod, s.135. 
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argumenterar för att forskaren bör redovisa en ”tät”158 etisk beskrivning vilket för 

dem innebär en förmåga att se (värdeladdade) händelser i sin kontext. Ett 

kontextualiserat resonerande förespråkas för att kultivera förmågan att förstå och 

formulera täta beskrivningar.159 Med utgångspunkt i berättande så blir 

berättandet i mitt perspektiv ett minne av lärares handlande i lärarlaget. Det är 

jag som genom att använda min föreställningsförmåga och mitt omdöme skapar 

berättelser i ett visst ramverk. Det är också jag som berättare som tar initiativ till 

en process där skilda åsikter lyfts fram. Genom berättandet blir handlandet i 

lärarlaget offentligt. Med mina berättelser bidrar jag till att lärares erfarenhet 

lyfts fram. Därigenom bidrar jag till möjligheten till debatt i det offentliga genom 

att andra kan uppfånga moralregeler utifrån de partikulära situationer som jag 

berättar om. I ett hermeneutiskt perspektiv så talas det om omformulering genom 

igenkännande – något som hjälper mig att förstå det som är främmande, att 

omformulera och att känna igen och att göra liknelser till det nuvarande. 

Samtidigt så blir det möjligt för mig att se kontrasten i det som är förflutet som 

annorlunda och distanserat. Narrativiteten i relation till det förflutna hjälper mig 

både i relation till det förflutna som nuvarande och till det förflutna som 

förflutet. I relation till ett etiskt ansvar för ett historiskt minne så bidrar 

föreställningsförmågan till en rekonstruktion av det förflutna och möjliggör för 

oss att ”se och höra” det som hänt. Samtidigt så sammanfaller den etiska 

komplexiteten hos det förflutna ”som det en gång var” med att skapa och göra 

rättvisa i det narrativa återberättandet.160 

 

Undran, förundran samt begrundan 

Mitt transkriberade material kom att bestå av många sidor text och på något sätt 

behövde jag få en överblick. För att få en övergripande bild av materialet valde 

jag att göra sammanfattningar av alla möten. Sammanfattningarna hjälpte mig att 

ordna materialet i övergripande teman. Som exempel så fick jag med hjälp av 

sammanfattningarna syn på att lärarna ägnade stor del av lärarlagsmötena under 

                                                          
158 Eng. thick. 
159 Svend Brinkmann & Steinar Kvale, Confronting the ethics of qualitative research, i 
Journal of Constructivist Psychology, 18 (2) (2005), s.160. 
160 Richard Kearny, The crisis of narrative in contemporary culture, i Metaphilosophy, 28 
(3) (1997), s.189 f.  
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första delen av höstterminen till att planera elevens val. Därefter tog planeringen 

av julpyssel tid på lärarlagets möten. På samma sätt arbetade jag med 

vårterminens möten. De ämneskonferenser som jag deltog i blev en egen 

berättelse. Polkinghorne resonerar att sammanställningar innebär att forskaren 

lokaliserar ett synfält varifrån det blir möjligt att välja händelser som kan bistå 

för att komma fram till ett ”slut”.161 I mitt fall var lagets återkommande fokus på 

”vissa” teman (när de genomförde sina veckomöten) det som hjälpte mig i min 

process. 

 När jag kommit fram till att materialet kunde förstås utifrån övergripande 

teman funderade jag över hur jag skulle handskas med mina texter. Jag visste att 

jag hade för avsikt att skriva berättelser. Frågan var bara hur jag skulle lösa min 

uppgift med att berätta om lagets möten och samtidigt bibehålla de skilda 

perspektiven hos lärarna. Jag upplevde många gånger att jag satt ute på havet i en 

båt utan åror. Men så plötsligt precis som på havet kommer en vind och hjälper 

till. Och vinden svepte in och hjälpte mina tankar. För att lösa problemet med de 

spretiga texterna valde jag att ”vända” på resultatet och det transkriberade 

materialet blev efter min analys ”läsbara” texter. Då kom det att se ut på följande 

sätt. Denna text har samma innehåll som den tidigare presenterade transkriberade 

texten dock nu i omvänd form och det är jag som berättar:  

 

Anders menar att när de går från sin första station då blir lärarna utan elever 
halva tiden. Lotta tycker att då kan de väl gå in och hjälpa till på de andra 
stationerna. Anders säger att när de har två grupper i klassrummet, så får de 
välja vilka som vill göra grisar, och vilka som vill göra getter och sedan byta. 
Nu är Magda förvirrad för hon säger att nu förstår hon ingenting. Lotta 
oroar sig för valfriheten för om eleverna får välja, så får lärarna en skock 
med elever på ett ställe och inga alls på det andra. Lotta skämtar och säger 
att de för att lösa problemet med valfrihet kan tvinga alla att skriva 
julklappsrim. Anders håller med henne för som han säger ”ska man bli en 
bra medborgare så måste man kunna julklappsrim och så löser vi det på den 
här skolan” . 

 

När jag hade vänt på mina transkriberingar så att de kunde läsas i berättande 

form blev det tydligare för mig vad det var som upptog lärares arbete. Jag 

förundrades över hur lärare i laget engagerade sig i tal och handlande. Jag 

                                                          
161 Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis, s.18. 
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undrade också över vad och/eller hur jag skulle kunna beskriva/relatera till de 

villkor som rörde verksamhetens karaktär. Boel Englund poängterar att i orden 

undran och förundran ligger en strävan och begrundan som innebär att betona 

dubbelhet, flertydighet och öppenhet om människan och hennes värld.162 Jag 

skapade mindmaps utifrån tankar om att visa sig i tal och handlande. Med hjälp 

av stödord som ”vad är tid” och ”skola” ”tradition”, ”organisera” försökte jag 

finna ett sätt att skapa en/flera berättelser som skulle föra mitt material i någon 

riktning som kunde säga något om lärare och lagets uppdrag. Jag frågade mig 

själv: varför diskuterar de på detta viset? Vad är det som upptar lärares fokus 

när de samlas? Varför är det här intressant? 

 Att förstå materialet har ställt mig inför den mångfacetterade tillvaro som 

kännetecknar mänskligt handlande. Jag bär med mig mina vävar och de har i 

mitt arbete med materialet givit mig referensramar. Samtidigt inser jag att min 

närvaro hos lärarlaget har inneburit att nya trådar trätts i mina vävar och 

därigenom påverkats.163 När Per-Johan Ödman diskuterar tolkning i hermeneutik 

så menar han att den hermeneutiska cirkeln begränsas av att vi aldrig kan ha 

fullständig tillgång till vår egen förförståelse. Tolkningarna är också avhängiga 

min språkliga/skriftliga referensram där jag som berättare visserligen förstår att 

jag har begränsningar.164 Samtidigt när jag föreställer mig hur det kan vara för de 

skilda lärarna i laget, hur de tänker och hur de känner, vilka åsikter som 

framträder, skapas större möjligheter för mig att föreställa mig hur jag själv 

skulle kunna tänka och känna i deras ställe. Min kapacitet för ett representativt 

tänkande blir starkare.165  

 Skapandet av en berättelse innebär en från – och – till rörelse från delarna till 

helheten. Det innebär att få syn på hur delarna och helheten hänger ihop. Vidare 

så innebär det även att säga något om hur jag närmat mig tolkningssituationen – 

det gör jag inledningsvis när jag återberättar hur jag återvände med mitt första 

transkriberade material till lärarlaget. Det som också påpekas är att forskaren är 

                                                          
162 Boel Englund, Hungern efter entydighet. Om Ricœurs både-och och samhällsveten-
skapens andra, i Text och existens. Hermeneutik möter samhällsvetenskap, red. Staffan 
Selander & Per-Johan Ödman (Göteborg, 2005), s.125.  
163 Jfr. Per-Johan Ödman, I en hermeneutikers verkstad, i Didactica Minima (Stockholm, 
1997).  
164 Jfr. Ödman, I en hermeneutikers verkstad. 
165 Kearny, The crisis of narrative in contemporary culture, s.194. 
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utlämnad till sitt omdöme och att det krävs en öppenhet för att kunna urskilja de 

frågor som materialet ställer. Det innebär att konfrontera den egna texten med 

andra texter och fråga sig om det finns logiska sammanhang mellan mitt material 

och mina tolkningar. Att läsa de transkriberade mötena, att skriva och tolka de 

texter som jag framställer om andra – innebär att pendla mellan ett avvisande 

och ett accepterande av tolkningar. Det är en process som till sist bygger upp en 

helhetstolkning vari jag kan jämföra deltolkningar och min bild av mitt material. 

Mina vävar representerar den horisont som utgör en ständigt närvarande 

bakgrund. Vävarna av relationer är en del av den jag är, vävarna av relationer 

formar mig och det som framträder. Samtidigt så omformas det som framträder i 

de upptäckter som skrivandet av berättelser innebär. 166  

 

Berättelser och analys tar form 

Det analytiska utvecklandet av en berättelse från mitt insamlade material har 

inneburit en förflyttning. En förflyttning har skett från insamlade 

arbetslagsmöten till skapande av tematiska berättelser. Utvecklandet av en 

berättelse har varit möjligt genom att jag har sökt förstå inter – esse som binder 

lärare samman och skiljer dem åt. Med fokus på inter – esse, friheten att delta i 

handlande utifrån vävar av relationer har jag provat teman mot den tänkta 

berättelsen/erna. Idén om figuration och frihet för varje lärare att i handlande 

delta har bistått mig i skapandet. Figuration, handlande och berättelsevävar 

säger något om samspelet i lagets samtal. Hur/om lärare har möjlighet att delta i 

handlande samt i relation till sina uppgifter. Vad som är möjligt, vad som är 

accepterat, hur enskilda lärare uttrycker sina åsikter, hur pendeln svänger fram 

och tillbaka i samtalen. Utifrån inter – esse och att lärare i handlande framträder 

och genom talet artikulerar sig synliggörs moralregler. Moralreglerna blir 

möjliga att uppfatta då lärare inspirerade utifrån inter – esse uttrycker sina 

åsikter. Dessa moralregler ska inte förstås som en måttstock som läggs på 

”utifrån”. Som jag förstår uppstår moralregler i samtalet utifrån det 

gemensamma inter – esse och den önskan som finns i att delta och uttrycka sina 

                                                          
166 Per-Johan Ödman, Den hermeneutiska cirkelns gränser. Till validitetsfrågan inom 
hermeneutiken, i Text och existens. Hermeneutik möter samhällsvetenskap, Staffan 
Selander & Per-Johan Ödman red. (Göteborg, 2005), s.111.  
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åsikter. I relation till den makt som uppkommer när lärare samlas så visar sig 

moralregler i ett gemensamt löfte när lärarna tar beslut om att agera eller inte 

agera i en diskussion som tar form. 

 Delar som funnits med i berättelsen men som inte tillfört min/a berättelse/er 

något eller fört min berättelse vidare har lyfts ur.167 Sammanställningen av den 

slutgiltiga berättelsen har inneburit att jag skapat en ordning och meningsfullhet 

som inte existerat i materialet när det först var transkriberat. Det har bland 

annat inneburit att jag i berättelserna ibland förklarar relationer som lärarlaget 

har till andra betydelsefulla i kontexten, som ett exempel kan jag här nämna 

ledningsgruppen. Ledningsgruppen visade sig vara viktig för lärarlagets 

handlande även om ledningsgruppen inte fysiskt var en del av arbetslagets 

uppdrag.  

 Ytterligare så kan anledningen till handlande i ett vi-perspektiv (lärarna i 

laget) sättas i relation till de idéer som lärare i laget vill försöka att uppnå. Det 

gemensamma artikuleras i handlande genom talet. Därigenom kan ingen av de 

enskilda lärarna sägas vara ”ägare” av uppgiften, det är gruppen som 

representerar helheten. Möjligheten att föra fram sina åsikter i relation till inter – 

esse blir med Arendts utgång möjligt utifrån friheten att delta i den makt som 

uppkommer när lärare samlas i det offentliga rummet.168 

 I sammanställningen av berättelserna har jag också insett hur lärarlaget 

befinner sig i en historisk kontext som formar och omformar lärares och lagets 

samtal. Lärare i laget trär genom att visa sig i tal och handlande nya trådar i 

sedan tidigare existerande vävar. De uttrycker därigenom tidigare erfarenheter 

och vanor som ligger inbäddade i deras tankemönster.169 

                                                          
167 På engelska går det under beteckningen ”narrative smoothing”. Se Polkinghorne, 
Narrative configuration in qualitative analysis, s.16. 
168 Ett kontrakt förutsätter en pluralitet av minst två och varje organisation/samman-
slutning som etablerar sig enligt en regel om överenskommelse (baserat på ett ömsesidigt 
löfte) tar för givet en pluralitet som inte upplöses utan som skapas i form av en 
grupp/organisation. Att komma överens och att ha rätten att tycka tvärtemot eller inte 
instämma alls noterar Arendt som den inspirerande och organiserande principen för 
handlande ”the ’art of associating together”. Se Hannah Arendt, Crises of the Republic 
(Orlando, 1972), s.94. 
169 Som exempel kan nämnas att Lotta minns tillbaka hur det var tidigare när hon 
genomförde elevens-val-vecka. Hon berättar för de andra lärarna hur hon gjorde då och 
sammanfattar sig med att konstatera att det var lättare att bara ansvara för sin egen 
klass.  
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 En berättelse behöver också en början, en mitt och ett slut. Inledningen som 

jag gör till varje berättelse blir min början och i denna början så presenterar jag 

också titeln på berättelsen för att föra läsaren på spåret. Den specifika kontexten 

finns presenterad för läsaren och den återberättar jag i inledningen i flera av 

berättelserna (det är ett lärarlag på en skola). Lärares åsikter framträder i 

handlande. Det är jag som i mina berättelser skapar en framställning utifrån 

handlandet. I skapandet av mina berättelser har jag identifierat element (orsaker, 

influenser) som kunnat bistå mig i att analysera och bidra till utkomsten av 

berättelsen. Jag bryter ibland in i berättelserna för att bidra med en bakgrund 

eller för att klargöra ett sammanhang. Precis som en målning är en visuell 

representation som skapar och sammanställer delarna till ett ”rum” så är en 

berättelse en verbal representation av en verklighet (min erfarenhet). Det är jag 

som skapar en berättelse i ett visst ramverk. Det är även något som bidrar till att 

skapa och organisera tiden. Det är berättelsen som bistår mig i att ordna en 

systematisk enhet – en berättelse med ett tema där temat håller samman delarna i 

berättelsen. Berättelsen kan sägas vara det temporala mönster som jag som 

forskare utvecklar utifrån mina sekvenser av data.170  

 För att ytterligare komma vidare i mitt arbete med materialet så började jag 

att sammanlänka Arendts filosofiska tankar med materialet i syfte att skapa 

berättelser. För att prova så skapade jag korta rubriker. Exempelvis ”pluralitet 

handlandets medium”, ”väven av relationer”, ”tillverkning – styre av ingen”. 

Rubrikerna hjälpte mig i mitt arbete att relatera till det inter – esse som jag ville 

skapa en berättelse om. En berättelse med början, mitt och slut.  

 I berättelsen ”Gemenskap – en möjlighet att agera solidariskt” kunde jag med 

stöd av Arendts politiska filosofi om att få visa sitt Vem skapa en berättelse. Min 

avsikt har varit att förstå vad det är för inter – esse och moralregler som 

framträder i ett lärarlag. Och hur de kan förstås i relation till lärarlaget och dess 

kontext. Per-Johan Ödman menar att det är klokt att erkänna det komplexa i 

mänsklig existens när det gäller att förstå innebörder, strukturer och helheter. I 

linje med Ödman har jag också tagit kontextens betydelse i beaktande. Det har 

                                                          
170 Polkinghorne, Narrative configuration in qualitative analysis, s.18. 
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blivit tydligt för mig att lärarlagets värld också innefattar historiska, strukturella 

samt rumsliga möjligheter och begränsningar.171 

 På liknande sätt har jag arbetat med att skapa ytterligare åtta berättelser. 

Berättelsernas rubriker anger den röda tråd och det tema som för berättelsen 

framåt. Det inter – esse som berättelsen fokuserar presenteras tidigt och det knyter 

jag an till rubrikens innehåll. I slutet av varje berättelse har jag en rubrik som ger 

en bild av resultat som framkommit i berättelsen.  

 För att bedöma berättelsernas trovärdighet så är det möjligt att göra en 

distinktion mellan tillförlitligheten i mitt material och trovärdigheten i 

framställningen av berättelsen. Annan forskning om lärarlag är något som kan 

bistå mig med en inre kontroll för att jämföra tolkningar med förekommande 

teorier om/och utifall min framställning kan anses tillförlitlig. Dessa jämförelser 

bistår mig i att avslöja sådant som jag kanske inte upptäckt, alternativt om det 

finns snävhet i perspektivet. Trovärdigheten har jag även fått återkoppling på från 

lärarna i laget som har läst de senaste versionerna av mina berättelser och givit 

mig respons på att de känner igen sig. Berättelsens trovärdighet kan också förstås 

utifrån hur meningsfulla tolkningarna är. Det vill säga om det finns ett inre 

sammanhang som håller samman delar och helhet. Ytterligare har en kontroll av 

tolkningar skett mot kontexten i syfte att bedöma tillförlitlighet och trovärdighet. 

Därtill har jag vinnlagt mig om att tydliggöra mina teoretiska begrepp i ett 

kapitel. Att tydliggöra begrepp är något som ger läsaren förståelse för ordval och 

språkbruk i tolkningar och förmedling av berättelser. I argumenten för 

tolkningar, val av teorier och infallsvinklar samt tolkningarnas uttrycksfullhet och 

klarhet förtydligas det sätt på vilket tankeleden skapats och därigenom tydliggörs 

förförståelsen.172 

 Vad som är sant är inte absolut utan som jag förstår så tolkar vi och omtolkar 

i de vävar som vi som människor ingår i. Jag som forskare har deltagit i ett 

lärarlags möten. Det är en erfarenhet som jag kan förmedla genom att berätta. Jag 

skapar mening i relation till lärares lagmöten, något som för mig blir en 

partikulär sanning som jag förmedlar. Jag lyfter fram handlande i ett lärarlag med 

fokus på inter – esse och moralregler och betydelsen av berättandets roll. Mina 
                                                          
171 Jfr. Ödman, I en hermeneutikers verkstad, s.43 f. 
172 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik 
(Stockholm, 2007), s.110 f. 
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berättelser är (som jag tidigare förklarat) en början på andras handlande och 

därutöver kan jag inte förutse vilka berättelser som kan följa utifrån andras 

handlande när de tagit del av min avhandling. Stabiliteten i handlandet finns som 

jag förstår det just i berättandet – att träda trådar i vävarna av relationer – och 

med detta förfarande (berättande) placera sig i tiden, i historien och därigenom 

bidra till möjligheter för en ny början. 

 

Sammanfattning 

Jag förflyttar mig från och med detta kapitel i bred mening till en sociologisk nivå 

med Elias förståelse av sociala processer. I förflyttningen bär jag med mig vissa av 

Arendts begrepp: handlande, inter – esse, moralregler. I ett tolkande perspektiv är 

det min avsikt att verbalisera – skriva berättelser om lagets sammankomster. 

 Viljan att ingå i lärarlaget, och där uttrycka sina åsikter gör att lärare i laget 

var och en unika individer kan framträda utifrån sina perspektiv. Lärarna i laget 

agerar också in i vävar av mänskliga relationer. Vävarna av relationer framträder 

i handlande genom talet utifrån skilda viljor och intentioner. Figuration är ett ord 

som kan beskriva laget och att de är hänvisade till och beroende av varandra och 

det sammanhang som de befinner sig i. Figurationen ger en bild av lärarna som 

mer eller mindre öppna/villiga individer som deltar i mötessamtalen. Friheten att 

delta, att få visa sig i tal och handlande och därigenom bekräftas av de andra 

lärarna är också något som visar hur lagets gemenskap tar form.  

 Jag fokuserar i mina narrativa analyser det inter – esse som ligger mellan lärare 

i laget. När lärare framför sina åsikter inspirerade av inter – esse tydliggörs 

moralregler. Moralregler kan också förstås som en kontrollmekanism i relation 

till den makt (möjlighet till handlande) som uppkommer när lärarna agerar i sin 

gemenskap. Relationen mellan moralregler och det som ska gälla visar sig i det 

löfte som guidar lärarna i viljan att agera eller inte agera i gemenskapen. 

 Narrativ analys var det redskap som kunde bistå mig med att skapa berättelser 

utifrån ett material som insamlats över tid. Det är min uppgift att skapa 

sammanställningar av materialet och skriva, formulera berättelser. Berättelser ska 

förena och skapa mening till materialet och till mitt syfte. En berättelse kan länka 

samman delar av materialet så att materialet kan föras samman till en 

kronologisk händelse. Händelser som skapas möjliggör narrativ mening då 
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händelser förstås från just det ”perspektivet” och från den ”roll” och ”influens” 

som händelserna har/betyder för att uppnå ett visst syfte. Lärarlaget har till 

uppgift att föra pedagogiska diskussioner och ansvara för sin utveckling. Jag har 

deltagit i 22 lärarlagsmöten under två terminer. Varje möte har pågått en och en 

halv timma. Jag har följt ämneslärare i språk till deras konferens vid fem 

tillfällen. Transkribering av mitt bandade material har skett i sin helhet. Jag har 

tolkat utifrån begreppen handlande, inter – esse och moralregler. När det gäller 

det etiska dilemmat i forskning så menar jag att en ”tät” beskrivning och en 

förmåga att se värdeladdade händelser i sin kontext bistår mig. Jag som uttolkare 

bär också med mig mina vävar. Vävarna har givit mig referensramar och 

samtidigt har mina berättelser påverkats. Skapandet av berättelser innebär att gå i 

en rörelse från delarna till helheten och därigenom få syn på hur de hänger ihop 

(hermeneutisk cirkel). Jag inser också att det är viktigt att konfrontera den egna 

texten med andra texter och fråga efter logiska samband mellan mitt material och 

min tolkning. Jag har pendlat mellan ett avvisande och ett accepterande av 

tolkningar. Utvecklandet av en berättelse har varit möjligt genom att jag sökt 

förstå vad det är som binder lärare samman och skiljer dem åt. Figuration, 

handlande samt berättelsevävar säger något om samspelet som lärare har, hur de 

skapar associationer i relation till uppgifter, hur skilda åsikter uttrycks samt hur 

diskussionen förs fram och tillbaka i samtalen. Sammanställningen av den slutliga 

berättelsen innebär att jag skapat en ordning och meningsfullhet som inte 

existerade i materialet när det först var transkriberat. Det har också inneburit att 

jag ibland förklarat relationer som lärarlaget har till andra betydelsefulla i 

kontexten, exempelvis ledningsgruppen. En berättelse behöver en början, en mitt 

och ett slut. I berättelserna har jag sökt identifiera element, orsaker, influenser 

som kunnat bistå mig i analysen. Ibland bryter jag in för att förklara bakgrund 

eller sammanhang. Det är berättelsen som bistår mig att ordna en systematisk 

enhet, en berättelse med ett tema. Det är temat som håller delarna samman. 

 Vidare har jag sammanlänkat Arendts politiska filosofi med materialet i syfte 

att skapa berättelserna. Inspirerad av Arendt har rubriker som ”tillverkning och 

handlande” och ”väven av relationer” hjälpt mig i mitt arbete att relatera till det 

inter – esse som jag haft för avsikt att skapa en berättelse om. Sammantaget har 

jag skrivit/skapat nio berättelser. Det inter – esse som jag formulerat berättelsen 
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kring presenteras tidigt och knyter an till rubrikens innehåll. Avslutningsvis har 

jag en rubrik som sammanfattar inter – esse och moralregler som urskiljts ur 

berättelsen. För att bedöma trovärdigheten är det möjligt att göra en distinktion 

mellan tillförlitligheten i mitt material och trovärdighet i min framställning. 

Annan forskning om lärarlag kan bistå mig i trovärdigheten och tillförlitligheten. 

Jag har även fått återkoppling från lärare i laget då de läst de senaste versionerna. 

Trovärdigheten kan även förstås utifrån hur meningsfulla tolkningarna är. Om 

det finns ett inre sammanhang som håller samman delar och helhet samt hur jag 

lyckas kommunicera min berättelse till läsaren.  
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5.  Berättelser om ett lärarlag 

Inledning 

Det är september månads senare del. När jag kliver ur bilen på parkeringen vid 

skolan så känns det spännande. På väg upp mot skolans entré så tänker jag att 

det är nu som jag påbörjar min datainsamling till min avhandling. Solen skiner 

när jag ser upp mot skolbyggnaden och jag ler igenkännande mot den röda 

vinkelbyggda tegelbyggnaden. Jag minns min egen skola, och vet sedan ett 

tidigare besök då jag presenterade mig för lärarlaget hur det ser ut där inne, hur 

det luktar i korridoren och hur tyst det är när eleverna har lämnat byggnaden för 

dagen. För det är så det är, jag anländer till skolan när lärarlaget har avslutat sitt 

arbete med eleverna för dagen. Det är onsdagseftermiddag, den dag och tidpunkt 

när laget har sitt pedagogiska möte förlagt under hela läsåret. Jag öppnar 

entrédörren och kliver in på det stenlagda golvet. Jag viker av till vänster och går 

genom elevernas fik som ligger öde och tyst. Därefter tar jag en högersväng för 

att komma in i den korridor där lärarlaget har sitt ”lärarlagsrum” placerat. 

 På den ena sidan av korridoren finns höga elevskåp utplacerade efter väggarna. 

De bryts av med jämna mellanrum av klassrumsdörrar. Längst bort i korridoren 

ser jag en ljusstrimma från en dörr som leder ut till baksidan av skolans 

innergård. Men det är mitt i korridoren som jag stannar och knackar på. Här 

huserar mitt lärarlag. Jag blir insläppt, säger hej till alla som ser upp från sina 

göromål, tar av mig min jacka och hänger den på den plats där lärarna i laget 

hänger upp sina ytterplagg. Jag talar lite väder och vind med några av lärarna 

samtidigt som jag går in i lärarlagets angränsande mötesrum. Jag ser att på 

dörren till rummet hänger en ”whiteboardtavla” med punkter till dagordning 

inför mötet. 

 Kaffekokaren puttrar och tekokaren är också igång. Lagets medlemmar 

kommer in i rummet en efter en och slår sig ned. De småpratar lite om ingenting 
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med mig. Jag har tagit upp min bandspelare och kontrollerar att den har batteri 

och tar upp ljud när jag startar den. Jag tar också fram en anteckningsbok. I den 

har jag för avsikt att föra anteckningar från alla de möten som jag deltar i under 

året. Lärarna i laget är sedan tidigare medvetna om att jag kommer att sitta med 

och banda, lyssna och skriva utan att aktivt delta under två terminer när de 

genomför sina möten.  

 

Tillverkning och handlande 

Det är Anders som är lärarlagets ordförande. Han är även representant för 

lärarlaget i skolans ledningsgrupp. Han tar ordet i lagets gemenskap med ett ”näe 

nu kör vi igång”. För ordningens skull så berättar han i sin roll som ordförande 

att jag finns med på deras pedagogiska möten under läsåret. Han vänder sig till 

mig och hälsar mig välkommen i gemenskapen. Den här dagen är det elevens val 

som står i fokus på dagordningen. Anders berättar att ramarna för elevens-val-

veckan173 finns fastlagda eftersom ledningsgruppen har bestämt vilka tider som 

ska gälla under denna vecka.174 Ledningsgruppen har beslutat att alla fyra lagen 

på skolan ska genomföra elevens-val-veckan samtidigt. Ledningsgruppen har även 

bestämt att lärarlagen ska erbjuda ”kurser” till eleverna. Till exempel teknikkurs, 

bildkurs, slöjd, och/eller laga mat. I kombination med kurserna ska det ingå 

fördjupning och förstärkning. Ledningsgruppen har bestämt vad som ska stå i 

grundtexten på blanketten som ska gå ut till eleverna inför elevens val. Tiderna 

som gäller för veckan finns beskrivna på blanketten. Beskrivna finns också de 

kurser som blir gemensamma för hela skolan. 

 I miljön och med omorganisationen till lärarlag som Andreskolan genomfört är 

lärarlagen på skolan underställda en ledningsgrupp. Det är skolans ledning och en 

representant från varje lärarlag som tillsammans beslutar om den mall som ska 

ligga till grund för den vecka som går under namnet elevens val. Ledningsgruppen 

                                                          
173 Profilering och val av skola. De timmar i timplanen som är avsatta för elevens val 
innebär att den enskilda eleven kan fördjupa studierna i ett eller flera ämnen. Dessutom 
kan en skola, inom givna ramar, använda timmar till att ge vissa ämnen mer tid än den 
som är angiven i timplanen. På det sättet får skolans undervisning en särskild profil, eller 
inriktning. 
174 Alla lag börjar måndag klockan 9.00 och arbetar fram till lunch. Därefter jobbar alla 
fram till 14.30. På tisdag och onsdag börjar alla 8.30 och går till 14.30. På torsdag 
börjar de 8.30 och går till 14.30 med avbrott för föreställning i aulan klockan 13.00 för 
FN-dagen. På fredag är det uppsamling och redovisning. 
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bestämmer också att alla fyra lagen gemensamt ska genomföra elevens val under 

samma vecka. Vikten av att hela skolan genomför veckan samtidigt förklaras dels 

av att språklärare arbetar i de flesta lärarlag. En annan anledning som framförs 

vid ett senare tillfälle av Anders är att ledningsgruppen anser att lärarlagen inte 

får bli en ”skola i skolan”. Ledningsgruppen sätter upp ramarna, bestämmer att 

det ska erbjudas kurser och dessa ska erbjudas ”lika” av alla lag. Lagen ska 

samarbeta om ansvaret för dessa kurser, det vill säga ta emot elever från skolans 

alla lag. 

 Det är Anders (ordförande i laget) som ställer frågan till lärarna i lärarlaget om 

de också ska erbjuda eleverna ”fria kurser”. Lotta frågar lite undrande vad det 

kan betyda för hon förstår inte vad Anders menar. Kerstin berättar att det kan 

vara elever som till exempel vill lära sig mer om datorer och då kan det bli en så 

kallad fri kurs. Anders bekräftar hennes berättelse. Magda artikulerar ett 

varningens ord till lärarna i laget för hon anser att de kan få väldiga problem att 

lösa. Hon kan inte förstå hur de ska kunna erbjuda både fasta kurser och fria val. 

 Men Ida protesterar för hon håller inte med Magda. Ida berättar att elever som 

själva har valt vad de vill göra är mer motiverade. Det innebär för Ida att eleverna 

har tänkt igenom vad de vill och blir mer motiverade att arbeta med sitt val. 

Anders säger att som han förstår Ida och hennes påpekande om motiverade elever 

så öppnar det en möjlighet för lärarlaget. Han anser att de även ska erbjuda 

eleverna att själva välja vad de vill arbeta med. 

 Den situation som håller lärarna samman och skiljer dem åt i denna berättelse 

pendlar mellan å ena sidan att i linje med ledningsgruppens påbud erbjuda fasta 

kurser eller att erbjuda eleverna själva att välja utifrån eget intresse. Inspirerad av 

Arendts politiska filosofi förstår jag att det som håller lärarna i laget samman och 

skiljer dem åt kan beskrivas i termer av tillverkning eller handlande. Tillverkning 

kännetecknas av en produkt där själva produktionsprocessen kommer till ett slut 

då ändamålet är att producera en produkt. En produkt med en definitiv början 

och ett förutsägbart slut vilket är det som kännetecknar tillverkning.175 Det är en 

beskrivning som jag anser passar väl in på de kurser som ledningsgruppen 

bestämt sig för att erbjuda eleverna under elevens-val-veckan. Produkten är 

kursen, den har en definitiv början och ett definitivt slut. Problemet med 

                                                          
175 Arendt, The Human Condition, s.143. 
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tänkande i termer av tillverkning, påpekar Arendt, är att nytta kommer först. Det 

innebär fokus på medel och mål där varje länk blir ett naturligt ändamål för att 

nå resultat och mål (i det här fallet kursens planerande och genomförande). 

Ytterligare finns en inneboende oförmåga i nyttotänkandet när det gäller att 

förstå skillnaden mellan nytta och meningsfullhet.176 

 För att återgår till berättelsen så är Magda inte riktigt på samma spår som de 

andra lärarna. Hon höjer igen ett varningens ord. Magda anser att lärarlaget 

måste avsätta lärarresurser både förmiddag och eftermiddag för att ta hand om 

de grupper som själva väljer vad de vill göra. Ida svarar på Magdas förmaning 

genom att föreslå en lösning. Hon berättar att de som väljer en fri kurs kan få 

plats inom någon annan kurs. Då behöver ju lärarna i laget inte avsätta särskilda 

resurser utan eleverna som själva valt skulle kunna ”åka med på ett bananskal”. 

Anders är den som fortsätter utan att egentligen bestämma hur de ska hantera 

fria val och lärarresurser. Han för tillbaka samtalet till den blankett som 

ledningsgruppen har tagit fram. Inter – esset som pendlar mellan tillverkning och 

handlande lämnas utan en lösning. Eller kanske Anders vill bekräfta att det finns 

en färdig lösning som redan är bestämd, eftersom det står på blanketten vad 

eleverna kan välja. Teknik, idrott, hemkunskap, bild, prao och slöjd samt eget val 

berättar Anders för lärarna. Anders säger att det finns en ruta för varje val. Lotta 

undrar också om eleverna ska kryssa i fördjupning och förstärkning. Lärarna i 

laget har berättat för mig att eleverna också måste välja fördjupning och 

förstärkning varje dag under elevens-val-veckan. 25 procent av den totala tiden 

varje dag anser lärarna i laget är rimlig tid att avsätta. Det är särskilt viktigt med 

fördjupning och förstärkning i något som Lotta benämner som övningsämnen. Av 

någon anledning berättar Lotta att slöjd, hemkunskap och idrott är ”lite udda 

grejor”. Henrik påminner sig också om att det förra året inte fungerade med teori 

(fördjupning och förstärkning) i idrott. Anders berättar för lärarna i laget att även 

om eleverna väljer idrott ska det valet också innefatta fördjupning och 

förstärkning. Han understryker att eleverna som väljer idrott inte ska tro att de 

får spela bandy hela dagen. 

 Kajsa som är ny som lärare och ny i laget undrar om fördjupning och 

förstärkning är samma som kärnämnen. Men så är det inte berättar Magda. Hon 

                                                          
176 Arendt, The Human Condition, s.154. 
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säger att eleverna själva får välja vad det är som de vill fördjupa sig i. Senare i 

diskussionen, när lärarna åter talar om fördjupning och förstärkning, berättar 

Lotta att det är viktigt att eleverna planerar sin fördjupning och förstärkning, 

som exempel nämner hon engelska. Lärarna i laget måste kunna ta fram material 

till eleverna att arbeta med. 

 Som jag tolkar är inter – esset som binder lärarna samman och skiljer dem åt 

och som pendlar mellan tillverkning och handlande också möjligt att beskriva 

som en skillnad mellan medel, mål och mening. Arendt påpekar också att 

nyttotänkandet i tillverkning fokuserar på att ett tänkt mål anses kunna nås med 

vissa medel. Problemet är att det blir meningen, här förstått som elevens val, som 

används för att nå målet. Meningen blir lika med elevens val vare sig det gäller 

kurser, fördjupning eller förstärkning. Meningen blir inte förbunden med själva 

handlandet och individens unika Vem. Istället är det ett nyttoprojekt som tar 

form. Meningen med handlandet finns redan bestämd i lärares och lärarlagets 

mål. Elevens val blir inte elevens val. Istället är det tillverkningen av elevens val 

som blir ett nyttoprojekt. I det projektet ingår eleverna i tillverkningsprocessen 

för att nå målet. Målet är att genomföra elevens-val-vecka med kurser. 

 Det är Magda som fortsätter diskussionen genom att undra hur de ska göra 

med platser i bild eftersom den kursen erbjuds till alla elever på skolan. Anders 

instämmer med Magda genom att berätta att det är problem att många elever 

väljer samma sak för som han minns brukar halva skolan (cirka 200 elever) välja 

idrott. Ida föreslår att eleverna måste prioritera. Kerstin instämmer med Ida och 

säger till de andra i laget att eleverna får rangordna sina val. Laget diskuterar 

också att de behöver hantera det faktum att alla elever kanske inte får plats om 

för många väljer samma kurs. Kerstin berättar att det går att lösa. Hon säger att 

eleverna får kryssa för siffran ett och två. Övningsämnena får efter sin ruta en 

text som säger ”i mån av plats”. Anders instämmer med Kerstin genom att säga 

att om eleverna har prioriterat har lärarlaget ”garderat sig”. Lotta berättar att 

eleverna minsann får lära sig att den som först anmäler sig får en plats 

säkerställd. Hon kan inte förstå varför elever som är sent ute ska tas någon 

hänsyn till. Ida instämmer i Lottas argument. Ingen av övriga lärare i 

gemenskapen artikulerar sin åsikt. 
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 Anders säger också att han ska ta frågan om platstillgång i kurser till 

ledningsgruppen. Anders vill veta rent procentuellt hur många platser de måste 

avvara till elever från andra lärarlag. Nu när skolan har ”delats upp” i fyra 

lärarlag är laget ansvarigt att göra reda i det uppdrag som de får från 

ledningsgruppen. Som jag tolkar det blir en följd av detta rent praktiskt att 

försöka skapa en situation som fungerar. Ett sätt är att eleverna får ta 

konsekvenser av att de förväntas ta ansvar och vara delaktiga. Vid andra tillfällen 

när jag suttit med i lärarlagets gemenskap har det framkommit att lärarna i laget 

är överens om att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande. Det är inte något som 

lärare i laget själva kommit fram till. Lärarna i laget hänvisar till Lpo 94. 

 Att hänvisa eleverna till att konkurrera om plats kan också belysas i 

perspektivet att eleverna inte förstås som unika individualiteter som visar sig i tal 

och handlande. Istället föreslår jag att eleverna talas om i termer av Vad någon 

är. De blir här beskrivna som en etta eller en tvåa som kryssar för i en blankett. 

Det är elever som kommer först till kvarn som får mala. Lärarna i laget tar stöd 

för sina synpunkter i läroplanen som säger att eleverna ska ta ansvar för sitt 

lärande. Gert Biesta konstaterar att ordet lärande som används på flera områden 

ersatt ordet utbildning.177 Ordet lärande anser Biesta ger associationer till 

utbildningsprocessen i termer av ekonomisk transaktion. Han beskriver det som 

att eleven förstås som en potentiell konsument som har vissa behov. Däri ses 

läraren/undervisaren som leverantör och ska i sin roll tillgodose den lärandes 

behov. Utbildning blir ett ting som ska konsumeras av den lärande.178 Visserligen 

anser Biesta att det finns fördelar med detta, som till exempel att det blir tydligt 

vem det är som står som ansvarig för ett utbildningserbjudande (till exempel i 

vuxenutbildning). Samtidigt påpekar Biesta att elevers och lärares roller riskerar 

att missförstås. Han understryker att lärares roll är att som just lärare ta reda på 

vad elever behöver och vill. Deras yrkesexpertis ligger i just detta.179 Det är vår 

möjlighet till handlande mot varelser som är i stånd till eget handlande som gör 

oss till unika varelser. Det är även genom handlande som vi infogar oss i världen 

                                                          
177 Utbildning – det engelska ordet ”education” innefattar en förståelse av både bilda och 
fostra. Jfr. Gert Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig 
framtid (Lund, 2006), s.23 f. 
178 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.28. 
179 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.30. 
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som vår unika särart inför andra. Handlande och tal besvarar frågan Vem är 

du?180 

 Det är Lotta som fortsätter diskussionen och hon minns och berättar hur de 

löste veckan (elevens val) enligt tidigare tradition. Då när de arbetade som 

handledare med ansvar för den egna gruppen var det enligt henne mycket lättare. 

I klassen som hon var ansvarig för fick eleverna berätta vad de skulle vilja göra. 

Sedan fick de med sig en lapp hem och på den skulle de skriva ned sitt val. 

Kerstin protesterar och berättar att hon har provat att samarbeta med en lärare 

ett tidigare år i att ta ansvar för en grupp elever. Det fungerade inte alls särskilt 

bra.  

 

Lotta: Det var det som var fördelen med att ha sin egen handledargrupp 
förut…det var ju att alla kunde välja… dom kunde sitta med mig inne i 
klassrummet eller mig och Anders då ..och så kunde några jobba med 
historia och några jobba med batik några …med drama och vi fixade 
det…va.. 
Kerstin: men det var ju tack vare att ni har så bred kompetens… 
Lotta: ja men det behövs ju inte alltid ha så stor kompetens därför det är en 
handledarfråga tycker jag…att stötta upp eleverna om dom själva har valt ett 
ämne som dom är intresserade av så kan man liksom stötta upp på olika sätt 
man behöver ju inte vara någon expert för de…är det något som är väldigt 
väldigt svårt ja då får man ju styra de..lite grann …de här har vi inte 
möjlighet att göra för att det här klarar inte jag av eller att kan vi lägga det 
på den här nivån…i vår grupp fungerade det bra… 
Kerstin: men de kan ju va problem också för som jag jobbade men 
hemkunskapsläraren å så skulle hon ha hemkunskap å den delen å så var jag 
ensam med övriga…. 
Lotta: näe det funkar ju inte men nu är det ju vuxna också… 

 

Lotta håller med Kerstin om att det sätt som Kerstin och den andra läraren delade 

gruppen inte blev en bra situation för Kerstin. Lottas och Kerstins diskussion 

utmynnar i frågan om det är bred kompetens eller inte som behövs för att kunna 

ta ansvar för elever som valt skilda inriktningar. Kerstin är påstridig och hävdar 

att det är en fråga om kompetens. Lotta hävdar att hon anser att det är en fråga 

om att kunna handleda elever. Anders berättar också att han minns att eleverna 

tidigare kunde välja som de ville. Utifrån sina val placerades de sedan i grupper 

                                                          
180 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.78. 
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och så var det bara ut och jobba som handledare, berättar Anders för lärarna i 

laget. 

 

Anders: Vi har kört en brainstorming på morgonen ..dom får välja och vraka 
precis vad dom vill å sen samlar vi in de och sen sorterar vi in dom i grupper 
..här är tio bild å här är det tio som ska ha hockey å fem som vill hålla på 
med basket och så vidare och så vidare och så vidare…kanske man hade två 
eller tre grupper per person å nån hade en grupp bara å nån var helt själv…å 
så ut å jobba med handledare… 

 

Martin gör en parallell koppling till den temadag som de haft för ett tag sedan 

och berättar att då tittade de inte på vilken lärare som hade mest kompetens att 

ta ansvar för en grupp. Lotta instämmer i Martins kommentar. Det finns en 

konflikt anser hon. Vem som är bäst i ämnet, vem som känner eleverna bäst, vem 

som behöver mest stöd. Lotta sammanfattar diskussionen med platstillgång i 

kurser genom att beskriva att antingen är det fokus på att vara ämneslärare eller 

så är det fokus på att vara handledare. Och kanske är det just så. 

 En tolkning som jag gör är att de lärare i laget som varit med tidigare och har 

haft ansvar för en handledargrupp har arbetat utifrån elevernas önskemål. Kerstin 

som protesterar har arbetat med elevens val utifrån lärarlagets förutsättningar att 

ordna kurser. I den konstellationen har hon tillsammans med en lärare haft 

ansvar för en grupp elever. Själva processen som Lotta beskriver har inte funnits 

med. Elevens val har nu enligt ledningsgruppens direktiv utmynnat i ”kurser” 

som lärare ska anordna. Därmed blir det fokus på innehåll och själva processen 

uteblir. Det medför att både Kerstins och Lottas kommentar kan förstås som 

korrekta. Det vill säga, Kerstin har som ämnesläraren till uppgift att anordna en 

kurs, förbereda och kontrollera innehållet i syfte att nå ett bestämt mål. 

Handledaren (i det här fallet Lotta) å andra sidan fokuserar på process vilket 

innebär att stödja och hjälpa elever med ramar och att komma vidare i deras 

arbete. Handledaren utgår från elevens önskemål och elevens önskemål att själv 

få bestämma innehållet i elevens val. Handledarens roll blir att stödja och vägleda 

eleven (och med det skapa ett möjligt möte med eleven som ett unikt Vem). 

Eleven ses som en individualitet i handlande som träder in i världen och startar 

något nytt, ännu okänt för läraren. I den situationen får läraren med sitt unika 
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Vem en chans att vara nyfiken och (i sin roll som lärare) med sin kompetens 

försöka förstå: Vem är du? Vad vill du och hur kan jag möta dig där du är? 

 Till strukturen blir skolan och eleverna som organisation mycket att hantera 

för lärare i lagets gemenskap. De ska gå från klasser om 30 till lärarlag om 120 

och därifrån till ansvar för alla 480 elever. Det kräver logistik. Lösningen i den 

situationen är här att erbjuda färdiga koncept med kurser. Då är det lärare som 

har kontroll både över innehåll och ramar. Och ämneslärare är de ju redan och 

har kompetens inom sina områden. Jag tolkar att det för laget utifrån Arendts 

politiska filosofi blir en fråga om tillverkning. Tillverkning kännetecknas av att 

själva idén och ändamålet är att producera en produkt. En definitiv början och ett 

förutsägbart slut kännetecknar tillverkning.181 Den beskrivningen anser jag passar 

väl in på de kurser som ledningsgruppen bestämt sig för att erbjuda eleverna 

under elevens-val-veckan. Produkten är kursen, den har en definitiv början och 

ett definitivt slut.  

 En ytterligare fråga behandlas av lärare i lagets gemenskap under dessa möten 

som rör elevens-val-veckan. Det är Anders som berättar för lärarna i lagets 

gemenskap att de måste hjälpas åt att ”hålla koll” på varandra för att bereda 

plats för lärarna att göra andra saker. Dessa andra saker innebär att inte befinna 

sig i elevsituationer. Lotta instämmer med Anders och uppmanar de andra i laget 

att se till att eleverna tar fram sina loggböcker och planerar ordentligt det första 

som de gör på måndag morgon. Anders har även iordningställt ett schema för att 

vara säker på att laget täcker upp alla pass under veckan. Lotta kopplar frågan 

om egen tid till Anders schema och gör en genomgång för att se vem som gör vad. 

Hon föreslår att vissa lärare skulle kunna varva det ansvar de har i sina grupper. 

Därigenom kan de få egen tid till annat. Hela denna diskussion om tid till annat 

relaterar jag till det förhållningssätt som lärare är vana vid. I skolmiljön brukar 

lärare ha arbetspass enligt ett fastlagt schema. I det schemat ligger det hål där 

lärare inte är lektionsbundna. Nu när lärarna i laget bryter schemat försvinner 

den ”elevfria” tid som de är vana vid.  

 Andy Hargreaves bistår mig i tolkningen av relationen mellan administrativ 

kontroll och lärares arbetstid. Hargreaves anser att de administrativa kraven på 

produktivitet, resultatansvar och kontroll tenderar att öka kontrollen över lärares 

                                                          
181 Arendt, The Human Condition, s.143. 
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arbetstid, att reglera och rationalisera den. Termerna produktivitet och 

resultatansvar menar Hargreaves kan kopplas till en marknad och till en 

ekonomiskt orienterad värld. Lärare i skolan fokuserar elever och personliga 

relationer snarare än ting, säger Hargreaves. Någon linjär ordningsföljd mellan 

produkt och resultat i form av beräkningsbar tid existerar inte i en värld av 

relationer.182 I den här berättelsen finns också en kollision mellan 

ledningsgruppens beslut om kurser och innehåll och hur lärare minns att de 

tidigare arbetat utifrån elevernas önskemål. Lärare i laget berättar hur de tidigare 

fungerade som handledare under elevens val. Nu ska de planera kurser med 

ämnesinnehåll för alla skolans elever. Arbetet intensifieras skulle Hargreaves 

säga, eftersom lärare nu ska erbjuda ”kurser” med färdigt innehåll. Det i sin tur 

tolkar jag som ett sätt att hantera att alla lärarlagen nu blir en gemensam enhet 

med ansvar för alla skolans elever under elevens-val-veckan. Intensifieringen med 

färdiga kurser, förtryckta blanketter med val som eleverna måste prioritera kan 

felaktigt uppfattas som ett tecken på ökad kompetens. Lärare ska erbjuda ämnen, 

de ska planera innehåll och de ska stå som ansvariga i egenskap av genomförare. 

Men som lärarna själva påpekar uteblir själva mötet med eleverna som de tidigare 

upplevt när de hade rollen som handledare.183 

 

Rationell organisation och lärares inordning i strukturen 

Tillverkning och/eller handlande (förstått som fria eller fasta kurser) är det inter – 

esse som binder lärare samman och skiljer dem åt i den här berättelsen om 

elevens val. Också Zygmunt Bauman har en poäng när han reflekterar över 

individ och moral i organisationen. Han påpekar att en organisation kan 

beskrivas som en maskin som floterar184 det moraliska ansvaret. Ett floterat 

ansvar åvilar ingen särskild eftersom vars och ens bidrag (ex. lärare i ett lärarlag) 

för det slutgiltiga resultatet är alltför obetydligt. Eller är det möjligtvis begränsat 

till en orsaksfunktion och/eller rollen som avgörande orsak.185 I den här 

berättelsen om elevens val har ledningsgruppen på ett strukturellt plan redan 
                                                          
182 Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället, s.118. 
183 Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället, s.133. 
184 Ordet floterar kopplas här till en maskin. I en maskin med en motor och förgasare 
finns i förgasaren en flottör vilken har till uppgift att fördela bränslet beroende på 
energitryck. Det vill säga flottören öppnar och stänger beroende på tryck. Min.anm. 
185 Zygmunt Bauman, Postmodern etik (Göteborg, 1996), s.159. 
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bestämt ramarna innan lärarna i laget börjat planera. Det moraliska ansvaret för 

konsekvenser som till exempel att inte alla elever får plats i kurser kommer inte 

att åvila någon. Organiserandet gör ansvaret till elevens ansvar, och floterar på 

detta sätt ansvaret till att åvila ingen särskild, vare sig i lärarlaget eller i 

är de ”jobbade” som handledare upplevde de en möjlighet att få 

öra sitt bästa. 

ledningsgruppen.  

 På det individuella planet ställs den enskilde läraren som moraliskt subjekt 

försvarslös inför den anvisade uppgiften. Även om lärare är på säkert avstånd 

från eleverna i sitt kollektiva handlande har de inte helt förlorat sin moraliska 

förmåga. Den kan istället kanaliseras i lämplig riktning. Det vill säga den kan 

vändas mot eleverna i handlingskedjan. Den moraliska förmågan hos enskilda 

lärare hindras från att inverka på den kollektiva strävans (lärarlaget, 

organisationens) övergripande mål och resultat (hur många elever får plats i varje 

kurs). Den moraliska förmågan riktas istället mot att tjäna effektiviteten, 

lojaliteten mot lärarlaget, och hängivenheten mot att lösa arbetsuppgiften. 

Splittringen av ansvaret på det strukturella planet leder till det som Arendt 

beskrev som styre av ingen. Lärare ställs på det individuella planet (som 

moraliska individer) försvarslösa inför den anvisade uppgiften genom 

procedurreglernas företräde (i det här fallet att anordna kurser som endast kan ta 

emot x antal elever) framför individen som människa. Inspirerade utifrån det inter 

– esse som står i fokus framträder moralregler (som inspirerade lärare i tidigare 

inter – esse i relation till elevens val) när några av lärarna i laget i sina vävar av 

berättelser beskriver ypperlighet i tidigare prestationer som de upplevt. Då när de 

genomförde elevens-val–veckan med sin egen klass och utifrån elevernas 

önskemål. Då n

g

 

Visa sig i tal och handlande 

Det är Lotta som uttrycker sin frustration när lärarlaget samlats för sitt 

veckomöte. Hon berättar att hon tilldelats en omöjlig uppgift. För att lösa det 

mest akuta behöver hon boka lagets ”allt i allo” (som heter Jan) under både 

onsdag och fredag när hon ska ansvara för en grupp elever som hon tilldelats att 

undervisa i något som går under benämningen ”utvecklande svenska-engelska”. 

Lotta berättar att hon under morgonen innan skolarbetet började besökte de 
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andra tre lärarlagen på skolan. Lotta har förklarat för dem att de också 

ska/behöver lägga resurser på hennes grupp som består av elever från alla 

rarlag. 

 

te har någon specialpedagogik så, det måste ju fungera i de här 
grupperna… 

tt det stämmer. Hon 

nser inte att det går att göra något i en ”obs-klass” heller.  

 

nting 
de elever som har möjlighet 

erstin: plus att de kommer hela tiden… 

tt det blir en slags ”obs-

lass” och hon säger att sådana klasser inte ska finnas. 

 

                                                          

lä

Lotta: Jo, jag vill boka upp Jan, jag pratade med Jan i fredags, i så fall båda 
lektionerna i årskurs i så fall båda lektionerna både tisdag, fredag, årskurs 
åtta för att det är ett helt omöjligt uppdrag jag har. Nu har jag gått runt till 
de andra arbetslagen för att få dem att lägga resurser till den här åtta jag har 
ju en blandning från de andra tre arbetslagen så jag tycker att de är de som 
får kosta på en resurs jag tycker man behöver resurs. Nu är det ju så här att 
utvecklande svenska – engelska fungerar ju som en specialpedagogikkurs. 
Eftersom vi in

 

Lotta berättar för lärarna i sitt lag att hon anser att de andra lagen ska bidra med 

resurser eftersom de här eleverna behöver extra stöd. Hon berättar att hon är 

missnöjd med situationen och upplever att utvecklande svenska-engelska i 

praktiken fungerar som en specialpedagogikkurs eller specialpedagogikklass. 

Utifrån villkoren anser Lotta att situationen är svår när det inte finns någon 

uttalad specialpedagogik på deras skola. Kerstin bryter in i Lottas ordflöde. Hon 

ger Lotta sitt stöd och säger att som hon förstår situationen blir det som en ”obs-

klass”186. Lotta instämmer med Kerstin och drar slutsatsen a

a

Kerstin: De blir en obs-klass 
Lotta: Ja de blir en obs-klass eller hur? Det går inte att göra någo
Kerstin: Åh det hjälper inte eleverna 
Lotta: när det kommer så många… 
K
 

Magda är också överens med Kerstins påpekande att systemet med att erbjuda 

elever som inte klarar nationella provet (svenska i årskurs fem) utvecklande 

svenska-engelska inte fungerar. Hon berättar också a

k

186 Obsklass eller observationsklass fanns i min skola. Där placerades elever som inte 
ansågs kunna följa med i klassundervisning. De placerades istället i en ”egen” klass. Min 
notering. 
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Magda: får jag säga en sak, jag tycker att det verkar så dumt det här med 
”utvecklande svenska – engelska” kan man inte säga till kommunen det här 
systemet fungerar inte, det är ju heller inget förtroende för ”utvecklande 
svenska – engelska”. Det blir ju som ni säger en slags ”obs-klass” och ”obs-
klasser ska ju inte finnas så vad är tanken med det för det fungerar ju inte i 
praktiken. Det är ju värdelöst… 

 

Lotta berättar för lärarna om sin frustration. Det inter – esse som binder lärarna 

samman och skiljer dem åt tolkar jag rör en diskussion om hur lärare i laget ska 

kunna bidra till att göra en god gärning. Lotta är den som initierar genom att 

berätta för laget att uppgiften som hon fått är omöjlig att lösa. 

 Anders ställer sig undrande till om det som avgör om utvecklande svenska-

engelska blir dåligt eller bra är avhängigt hur mycket resurser som de har. Magda 

berättar att hon anser att det är problemet. Anders är inte överens med Magda. 

Han framför att det är laget själv som har kontroll och kan bestämma hur de ska 

fördela resurserna. Anders och Magda är inte alls överens. Magda hänvisar till att 

någon form av övre gräns finns för resurser. Anders ser sig nödgad att instämma. 

Dessutom påpekar Magda att det innebär att de alltid behöver ta resurser från 

annat håll, och det instämmer Anders i. 

 

Anders: Men det som bestämmer om det blir bra eller dåligt det är väl hur 
mycket resurser vi har 
Magda: Ja och vi har ju inga resurser för de räcker ju inte 
Anders: Jo, vi kan lägga om resurser, vi kan ta bort ”no-resurser ”, vi kan ta 
bort alla möjliga resurser 
Magda: har vi inte en övre gräns då? 
Anders: ja det är klart vi har… 
Magda: för att då menar jag då tar vi ju resurser från något annat 
Anders: ja men det gör vi ju hela tiden… 

 

Kerstin bryter in och säger att om de nu flyttar en lärarresurs från ett ämne till ett 

annat är det ju inte säkert att det är den bästa personen som blir vald för just det 

ändamålet. Men Anders opponerar sig mot Kerstins kommentar. Han menar att 

från början av terminen lägger de ju en lämplig lärare för ett påtänkt ämne. 

Kerstin bryter åter in och protesterar och påpekar att så är det ju inte i alla 

lärarlag. Och det instämmer Anders i. Anders föreslår att utvecklande svenska-

engelska borde ligga i basschemat istället. Då skulle lärare lättare kunna 
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samarbeta mellan lärarlagen och i ansvaret för eleverna i utvecklande svenska-

engelska.  

 

Kerstin: Och är det så att den här ”no-resursen” om vi tar bort just den 
personen är det den bästa att ta hand om just dom eleverna? Det är därför 
jag vill stödja Lotta i det hon säger… 
Anders: vänta, vänta från början när man lägger schema då har man resurs 
med där då är det en lämplig lärare med där  
Kerstin: ja men vi har inte det i alla lag 
Anders: Nej , näe 
Kerstin: och det är därför det blir så krångligt 
Anders: så det här ska lägga i basschemat då…? 
Kerstin: ja det skulle vara de… 

 
Som jag tolkar det är den här diskussionen komplicerad. Lärare har av 

ledningsgruppen fått resurser (i form av tid) tilldelat i varje lärarlag. Och 

parallellt på ett annat spår har kommunen bestämt att de elever som inte klarar 

nationella provet i svenska i årskurs fem ska erbjudas utvecklande svenska-

engelska. Dessutom ska de elever som har ”problem” med svenska/engelska efter 

årskurs sex också erbjudas utvecklande svenska-engelska. Kommunen sätter 

agendan för hur lärare ska handskas med elever som inte når ”testresultaten” i 

nationella prov. Det gör kommunen även för de elever som har ”problem” med 

svenska och språk efter årskurs sex. Lärare har sedan av skolans ledningsgrupp 

fått ansvaret att fördela sina lärarresurser i lärarlaget. Det som är besvärligt är att 

lärarna i laget anser att de inte kan hantera situationen. Det ena som 

framkommer är att flera av lärarna anser att de har för lite resurser, det vill säga 

tid och personal. Det andra som uttrycks är en frustration över att behöva 

handskas med elever som behöver särskilt stöd utan att lärare själva vet hur de 

ska hantera situationen. Därtill framkommer logistikproblem i skolmiljön. 

Lärarlagen har elever från det egna laget som ska placeras i utvecklande svenska-

engelska. Därtill finns det grupper med elever som placeras tillsammans (i 

grupper) oberoende av vilket lärarlag de tillhör.  

 Som tidigare nämnts tolkar jag att det inter – esse som binder lärare samman 

och skiljer dem åt är, att undervisningen för eleverna i utvecklande svenska-

engelska inte tar form som en god gärning. Kerstin benämner det med ord som 

avstjälpningsplats. Även Magda berättar att hon anser att utvecklande svenska-
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engelska är värdelöst. Hennes förslag är att de ska vända sig till kommunen och 

säga ifrån. Det går också att säga att lärare i den här situationen inte får 

möjlighet att handla, ta ansvar och svara an. Det är samtidigt kortsiktigt uttryckt 

av mig. För Lotta handlar. Hon uttrycker sin frustration. Hon startar något nytt 

med sitt inträde i världen. Lotta får stöd av både Kerstin och Magda. De anser 

också att hanteringen av lärarresurser inte är en enkel fråga att lösa. Vad detta 

inträde innebär, när flera lärare i laget visar sig i tal och handlande i det offentliga 

rummet och startar något nytt, går inte att förutbestämma.  

 Då eller förr som jag anar att lärarna åsyftar, när det fanns ”obs-klasser" och 

specialpedagogikklasser, behövde inte lärare handskas med elever i svårigheter i 

sina klassrum. De eleverna flyttades ut ur genomsnittet och fick bilda en egen 

grupp eller klass. Som jag tolkar situationen är det vad som sker nu också. 

Eleverna som inte når en viss nivå får bilda en egen grupp. Med tillägget att nu är 

det lärare i lärarlaget som har ansvar för att alla elever når målen. Lärarna i sin 

gemenskap uttrycker frustration och irritation över sin situation. Särskilt som 

kommunen ger ett direktiv på en strukturell nivå. Ledningsgruppen på 

arbetsplatsen ger lärarlaget ansvar för att fördela sina lärarresurser i den lokala 

skolmiljön. Situationen blir en kollektiv plikt för lärare i lärarlaget att lösa. De 

förväntas skapa en ny pedagogik i gamla läromönster. Det nya är att lärare ska 

förstå hur de ska handskas med elever som inte uppnår en viss fastställd 

skolnorm. Det gamla är att sortera ut elever ur genomsnittet. Och nu ska de 

eleverna som sorteras ut ”inte bara göra ingenting”. Nu ska de nå godkäntmålen 

i läroplanen. 

 Värme, kärlek och självrespekt är viktiga principer för livet och för 

grundskollärare säger Hargreaves. Han har funnit att omsorg är ett vägande skäl 

till varför lärare just valt sitt yrke. Omsorg menar Hargreaves är viktigare och 

föregår både kognitiv inlärning och effektiv undervisning.187 Omsorgen om 

eleverna i kombination med ökat ansvar (som i det här fallet) för resurser men 

även för mål är faktorer som bidrar till kompetensångest. En förklaring är att det 

inte finns någon säker, teknisk kunskapsgrund för undervisning som profession. 

Lägg därtill godtyckliga förväntningar (specialpedagogik och kompetens) och 

                                                          
187 Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället, s.157. 
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tidspress (erbjuda kurser i utvecklande engelska-svenska över alla lärarlag), där 

lärare förväntas att tillfoga något nytt.188 

 

Heder i lärargärning 

Tolkat utifrån Bauman försätts lärare i en mening i en situation där de förvägras 

status som moraliska individer. Det sker när människor inte tillåts att bestrida 

intentionerna bakom en handling och dess verkningar.189 Kommunen har beslutat 

att elever som inte når målet i årskurs fem ska erbjudas utvecklande svenska-

engelska. Lärare ska i sin organisation ta beslut om hur de ska fördela sina 

resurser i lärarlaget och samla ihop hela skolans elever i grupper som ska 

erbjudas svenska-engelska. Lärarna i laget berättar att de inte har den 

specialpedagogiska kompetens som de anser att de skulle behöva. Lärare blir 

föremål för beslut på flera skilda plan (nationella mål, resursansvar, 

specialpedagogik) där de inte får möjlighet att möta aktören (kommunen) som 

”ansikte”, som ett moraliskt subjekt. Det som kännetecknar social organisation 

är just att neutralisera moraliska impulser. Att se till att det råder avstånd och 

inte närhet mellan handlingens två poler. Det vill säga gärningens (direktiv till 

lärare) och den drabbades pol (lärare).190 Baumans tankar om moraliska individer 

ger en bild som rör sig på en nivå för sociala processer och mönster. Och jag 

instämmer till viss del i Baumans synpunkter. Samtidigt ifrågasätter jag att lärare 

inte har möjlighet att agera som moraliska individer. Med Arendt menar jag att 

lärare i lärarlaget när de handlar ifrågasätter och tar strid för det moraliska 

problem som uppstår. Därmed startar de något nytt. Magda anser till och med att 

de ska handla samfällt då hon föreslår att de ska vända sig till kommunen och 

säga ifrån ”att det är värdelöst med utvecklande svenska – engelska.” När lärare 

diskuterar det inter – esse som rör utvecklande svenska-engelska visar de att de 

inte är villiga att acceptera den uppgift som ålagts dem under omständigheter som 

de inte kan acceptera. I den moralregel som framträder tolkar jag att heder i 

lärargärningen är något som är viktigt för lärare i laget.  

 

                                                          
188 Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället, s.163. 
189 Bauman, Postmodern etik, s.159. 
190 Bauman, Postmodern etik, s.157. 
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En rationell gemenskap – ett Vad och den andra gemenskapen – ett Vem 

Vårterminen har startat, det är i slutet av januari månad och lärarna har samlats 

för att genomföra sitt lärarlagsmöte runt det ovala bordet där kaffe- och 

tekopparna skramlar på onsdagseftermiddag. Den här berättelsen handlar om 

resurser. I en tidigare berättelse där lärarlaget diskuterar elever i utvecklande 

engelska och svenska fokuserades också frågan om resurser i laget.  

 I den första berättelsen om elevens val för jag en diskussion om lärares arbete 

utifrån rubriken tillverkning och handlande. I den här berättelsen skulle det också 

vara möjligt att tala om en rationell gemenskap i termer av tillverkning. Men jag 

anser att begreppet rationell gemenskap ger mig en möjlighet att fokusera på 

lärarlagets relationer. Det inter – esse som för lärare samman och skiljer dem åt 

rör en diskussion som handlar om att de inte anser sig få möjlighet att möta 

eleven som ett unikt Vem. 

 Anders som är lärarlagets ordförande berättar att han funderat över lagets 

resurser. Laget har i uppdrag från ledningsgruppen att själva fördela resurstid där 

den behövs. Återkommande under året har lärarna samtalat om resurserna och 

hur de ska placeras i de klasser som behöver extra stöd. Lotta berättar för lärarna 

i laget att de kanske måste ändra på resurserna i engelskan och spanskan i sjuan 

eftersom eleverna inte ens kan sin spanska. Magda som undervisar i språk säger 

att Ingvar som har resurstid att lägga ut inte ens är schemafri för att kunna vara 

resurs när hon har språk.  

 

Lotta: Ja vi kanske måste, vi kanske måste ändra här det ena är engelska, det 
andra, spanskan, för det har ju blivit mindre engelska än de blivit spanska de 
kan ju inte ens spanskan så de mmmm 
Ingvar: jag har ju lite resurstid som inte är utsatt på mig 
Magda: men du är inte ledig på mina timmar  
Ingvar: nej jag vet… 

 

Ingvar har dessutom blivit tillfrågad om att ta ansvar för en mindre grupp i 

matematik. Lärarna i laget är överens och tycker att han ska lägga tiden där. 

Anders talar om att han anser att laget inte har någon bra redovisning för hur de 

använder resurstiden. Det är svårt att få en överblick och att omorganisera tid 

som en gång blivit utlagd i schemat. Ingvar instämmer också och berättar att det 
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ju hela tiden är en fråga om prioriteringar, om de ska lägga resurser i sjuan eller i 

åttan, det är ju alltid något som får ge vika. 

 Som jag tidigare nämnt är det ledningen för skolan som givit lärarlaget 

ansvaret för sina resurser. Lärarlaget har sedan att handskas med ledningens 

beslut. Lärarna i laget är inte överens om hur de ska ta ansvar för användande av 

resurserna på bästa sätt. Lotta föreslår att de ska omplacera resurser, Magda är 

frustrerad över att Ingvar inte ens är schemafri för att kunna använda sina 

resurser. Anders tycker inte som Lotta att det är svaga elever som ska få 

resurserna. Istället vill han skjuta den frågan utanför lärarlagets gemenskap och 

ansvar (till elevvårdskonferensen). 

 Ett sätt att reflektera över hur utbildning kan förstås menar jag är med Biesta i 

termer av gemenskap. Som lärare i en gemenskap består arbetet av värme, kärlek 

och självrespekt men också av lärande och undervisning. Gemenskapen kan 

förstås på två sätt, som ett Vad och som ett Vem. I en rationell gemenskap 

fokuseras Vad som sägs. I den andra gemenskapen är det basala Vem det är som 

talar. En röst i den rationella gemenskapen ”Vad som sägs” kan beskrivas som en 

representativ röst. Ledningen för skolan som ger lärarlaget ansvaret för sina 

resurser kan förstås som en representativ röst. Det är i den andra gemenskapen 

”Vem det är som talar” som lärare visar sitt eget unika Vem. Biesta föreslår att de 

båda formerna av gemenskap kan förstås i relation till hur vi förstår utbildning. 

Biesta kommenterar att det vanligaste sättet att förstå utbildning är i form av 

förvärv. Förvärvet beskriver han som något yttre, som kunskap, värdering eller 

färdighet. Det förstås som något som existerar före inlärningshandlingen och blir 

den lärandes egendom till följd av lärandet. Utbildning och gemenskap som 

förstås som förvärv passar beskrivningen av den rationella gemenskapen. Det är 

bara möjligt att bli en del av gemenskapen genom att förvärva de 

kunskapsformer, värderingar och logik som skapar den rationella gemenskapen 

(lärarlaget ansvarar för sina resurser). 

 Det andra sättet att förstå utbildning och gemenskap är som ett svar på en 

fråga. Då blir det inte en diskussion om att någon lär sig något genom att kopiera 

eller reproducera. Istället blir utbildning sammankopplat till ett svar på något 

som är obekant, som är annorlunda, som utmanar och irriterar. Det 

kännetecknas av ett skapande eller uppfinnande. Det sker genom en process att 
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föra något nytt till världen. Det är individens egna unika svar att visa sitt Vem i 

en gemenskap.191 Diskussionen om resurser vill jag föreslå blir en diskussion om 

förvärv. Resurser förstås som det som ska lösa lärares problem. Men låt oss nu 

följa berättelsens utveckling ytterligare. 

 Lärarna i laget diskuterar hur de ska fördela men också handskas med de 

resurser som de har att tillgå. Kerstin säger att hon är frustrerad över att behöva 

vara resurs och inte inneha någon kompetens i ämnet där hon ska fungera som 

resurs. För att bemöta problematiken med handhavande av resurser berättar 

Kerstin att samverkansgruppen begärt en utvärdering.  

 

Kerstin: Ja jag tror att alla ska tänka på just såna här saker för vi några eller 
ja vi fackliga i samverkansgruppen har bett att få en utvärdering hur 
resurserna används i skolan och skolledningen tyckte att ja men hur då 
resurserna i laget jo men det laget gör så och det laget gör så hur riktar man 
den resursen och det blev inte nåt mer sagt igår heller utan vi ska titta på hur 
ska det utvärderas för dom vill gärna ha resurserna i laget och sen ska ni fixa 
själv men jag kanske är värdelös i på matten men jag måste va där för mitt 
schema e sånt så att jag måste vara med på matten...  

 

I miljön använder lärare sig av strukturella strategier för att belysa/handskas med 

sina problem. Den rationella gemenskapens röst kommer till användning för att 

bistå lärare i deras missnöje. Ansvaret för resurserna är lärarnas och de försöker 

göra reda i det ansvaret. Anders understryker att det är lagets ansvar. Förutom 

när det gäller ”svaga elever” vilket Anders hävdar är skolans ansvar eftersom 

elevvårdskonferensen traditionsenligt berör alla skolans elever och är en central 

mötesplats för alla lärarlag i skolmiljön.  

 Resurser kan som jag tolkar det förstås i relation till flera problemställningar. I 

lärarlagets övergripande uppdrag har de ett ansvar för att eleverna ska uppnå 

målen i läroplanen. Den är normativ, det finns angivet vad det är som eleverna 

ska lära sig i form av måluppnåelse. Skilda ämnen framstår i behov av skilda 

resurser. Till exempel i laborationer delas klasser för att (som jag föreställer mig) 

det ska bli mer lättarbetat. Vissa ämnen framställs som i behov av mer 

lärarresurser (matematik och språk). Sedan nämns även ”svaga” elever i samband 

med resurser.  

                                                          
191 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.67 f. 
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 Det är lärarlaget som ska prioritera och då får vissa saker ge vika. Det finns 

frustration över att ämneslärare ska behöva vara resurser utan att inneha 

ämneskompetens. Att vara hänvisad att arbeta i ett ämne utan att förstå, som 

Kerstin berättar. Lotta säger att hon anser att det inte är rättvist att lägga alla 

resurser på en ämnesgrupp. Det innebär ju att alla andra ämnen står utan 

resursstöd. ”Svaga” elever ska ha förtur på resurserna. Elever i behov av särskilt 

stöd är enligt Anders hela skolans ansvar. 

 

Lotta: Men men de de är sagt alltså att man ska inte lägga resursen på vissa 
ämnen utan det ska va riktad på elever så det ska vi egentligen inte göra  
Magda: resursen ska ligga på de svaga eleverna… 
 

Det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt tolkar jag rör hur de 

ska kunna möta elevens unika Vem. Hur ska de kunna möta det som skaver och 

som irriterar. Jag förstår att lärare i lärarlaget talar utifrån den andra 

gemenskapen. De har frågor, något utmanar dem och irriterar dem. Samtidigt 

finns där den rationella gemenskapen med sina färdiga lösningar, en gemenskap 

som sorterar och som värderar.  

 Det är Ingvar som kommer med ett förslag. Han tycker att laget skulle kunna 

dela sina klasser istället för att ha två vuxna på samma plats. Magda minns och 

berättar att så gjorde de förra läsåret. Anders kommer ihåg och han berättar att 

det fungerade bra och summerar sin minnesbild genom att säga att eleverna mår 

bra när det blir lugnt. Magda ställer frågan om kompetens när hon berättar att 

för att kunna dela klasser behöver de rätt kompetens i laget och där krockar det 

ibland. Hon uttrycker att de är för få lärare i laget. 

 

Ingvar: Ja mmm men hur skulle vi kunna bestämma alltså sjuan skulle man 
kunna diskutera om skulle man kunna använda resursen på det sättet som 
att dela gruppen ibland dela klassen istället för att ha två vuxna som springer 
till samma plats å så där e de någonting vi kan bara bestämma så där eller  
Kerstin: ja 
Magda: de gjorde vi ifjol att vi hade halvklass  
Ingvar: mmmm 
Anders: jag inte de kan man väl diskutera de är väl sånt som de är väl att 
prata om sånt här jag tycker att det är jättebra att dela alltså de som dom 
mår där det blir lugnt  
Magda: man måste sträva på nåt vis efter att man har kompetens eller  
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Anders: skilda grupper jaja ja de är de då  
Magda: de är där det krockar de är där vi är för få… 

 

Lotta berättar att hon har en lösning. Hon har läst i Lärartidningen om en skola 

där varje lärare hade ansvar för en klass om 15 elever. För att det skulle vara 

möjligt så hade lärarna slagit ihop sina resurser och därtill arbetat en timma mer i 

veckan. Magda säger att hon tycker att det låter otroligt att bara behöva ta 

ansvar för 15 elever. Lotta svarar henne att så var det beskrivet i artikeln. Och 

det tycker hon vore en bättre lösning än den som de har idag. Hon berättar att 

hon känner att det skulle hon kunna klara av. Även om de får avstå från resurser. 

Lotta berättar att som det nu är har de ju ändå inte tillgång till någon 

specialpedagogik när de verkligen behöver hjälp.  

 

Lotta: JA men varför kan inte vi göra så i den där stod i Lärartidningen då 
om några skolor och en skola där ehh dela rakt av alltså alla resurser dela 
rakt av och ha halva klassen  
Magda: på hela skolan? 
Lotta: och vara beredd på att jobba en timma mer i veckan så du jobbar en 
timma mer om du i veckan 60 minuter till om du fick ha bara halva klassen  
Magda: ja 
Lotta: De skulle jag också vilja försöka göra ehh sen alltså är det vissa ämnen 
som har lagts i helklass  
Magda: om jag inte behövde vara ansvarig för 30 elever utan bara behövde 
ha femton  
Lotta: du är bara ansvarig för femton men det stod en artikel i 
Lärartidningen men då kunde dom inte ha någon resurs alls utan det måste 
du fixa men det gör man ju alltså men det är ju i alla fall bättre än som vi har 
nu i idag för vi har ju ändå inga speciallärarresurser när det är frågan om 
någonting jag hoppas ju på ? men dom stödjer jag ju själv lika bra i en 
särskild grupp alltså max 15 då… 

 

Anders undrar om de kan tänka sig att dela klasser även om det fungerar bra. 

Lotta tycker att de ska göra det ändå. Det skulle hjälpa henne att hinna få 

kontakt med alla elever, ja, även de som är duktiga. Anders instämmer i Lottas 

påstående och det gör Kerstin också. Magda håller med och hon understryker att 

det särskilt är det muntliga som får stryka på foten då hon har många elever 

samtidigt i sin undervisning. 
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 Kerstin berättar att hon inte tror att det kommer att fungera att dela eftersom 

antalet salar på skolan inte räcker till. Anders svarar henne att om eleverna ska 

roteras med idrott frigörs salar. Magda håller med Anders och nämner att de 

skulle kunna använda miljörummet och NO-salen. För att lösa problemet med 

salar föreslår Anders att de ska fokusera på att dela vissa ämnen. Språk, 

matematik, samhällsorientering och naturorientering är ämnen som lärarna i 

laget är överens om är viktiga. Han återkommer till att den extra timma som 

Lotta tidigare nämnt skulle räcka. Han berättar att han är tveksam till att det 

verkligen skulle räcka. Men Lotta är påstridig och berättar att varken mer eller 

mindre var det fråga om i artikeln i tidningen.  

 En tolkning som jag gör är att det är den rationella gemenskapen gör sig 

påmind för lärare i lärarlaget. Det är logik som här med salar som kan bli ett 

problem i miljön. Dessutom är det vissa ämnen som skulle kunna komma på tal 

för att de är mer viktiga än andra. Fokus flyttas från skapande och uppfinnande 

till en yttre värdering av vad som är kunskap, vad som kan komma ifråga att 

prioriteras.  

 Det är Anders som anser att de ändå ska undersöka möjligheten att dela i 

grupper om 15 elever. Ingvar ger sitt gensvar genom att säga det går att räkna 

ihop deras samlade resurser och se hur mycket det räcker till. Han erbjuder sig att 

se över lagets tjänstefördelning och se hur långt det skulle räcka för att dela i 15-

grupper. Och för att ytterligare se möjligheterna så säger Anders att de skulle ju 

inte behöva dela alla ämnen.  

 

Anders: Näe men kunde man inte undersöka det här vem kan hur kan  
Ingvar: De går ju att räkna ihop den tid vi har i resurs samlad resurs va de 
måste ju gå ganska enkelt och hur mycket det räcker till  
Anders: för nu gör istället för att ha dom här diskussionerna som vi har  
Lotta: ja men alltså det vore väldigt intressant  
Ingvar: kolla hur mycket det räcker  
Anders: ja… 

 

Magda påminner om att idrott inte behöver delas i 15-grupper. Lotta instämmer 

genom att fylla på med att ämnet bild inte heller behöver delas enligt artikeln i 

Lärartidningen. Anders berättar att om det fungerar kunde ju studierektor lägga 

ut så att det stämmer med schemat i övrigt. Lärarna agerar samfällt och beslutar 
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sig för att undersöka delning till klasser om 15 elever. De ser en lösning på sitt 

resursansvar och sitt problem med att möta elevens unika Vem. 

 Det visar sig vid ett tillfälle senare på terminen att lärarlagets idé om att 

omfördela resurser har skjutits i sank. Det var inte möjligt att dela så många 

klasser. En anledning som angavs var att salarna i skolan inte skulle räcka till. 

Trots att lärarna diskuterade lösningar på den frågan. Lärarna i laget behövde 

även skjuta till mer resurser än den timma som Lotta hade förstått skulle räcka. 

Av någon anledning eller kanske flera får laget ansvaret för sina resurser. När det 

sedan gäller, behöver de godkännande i den skoldiskurs och den struktur som de 

ingår i. Det är den rationella gemenskapen som gör sig påmind. Där stöter de på 

patrull. Skolsalar är ett problem. Själva miljön är inte utformad för mindre och 

fler grupper av elever. Resurser i form av arbetstid är ett annat problem. Även om 

nu lärarna var villiga att prova på att bjuda på arbetstid sa ledningen nej. 

 Lotta är inte nöjd med beslutet. Hon berättar att lärarna i laget inte klarar av 

sitt ansvar att se till att alla elever når godkänt i basämnena. Resurser läggs 

istället på NO-ämnen och att dela på laboratorier säger hon. En möjlighet som 

Lotta nämner vore att gå emot skolledningen och försöka att dela klasser utan 

medgivande.  

 

Rationalitet och politiskt handlande 

Lärare i lärarlaget visar i handlande sin frustration och oro över att inte räcka till 

för eleverna och problemet de upplever med att laget bär ansvar för sina resurser. 

Lärarna visar omsorg om elever och situationen i relation till utbildning och 

gemenskap. Samtidigt är det i en rationell gemenskap (lärarlag, högstadieskola) 

som de har att hantera sin situation. Där är lärare och lärarlaget en rationell 

enhet som har i uppdrag att hantera kommunens uppställda krav (godkänt i 

nationella prov i årskurs fem). Lärarna har även i uppdrag att genomföra en 

verksamhet som når förutbestämda mål (eleverna ska nå målen i läroplanen). Att 

lärare i laget beskriver frustration, oro och omsorg kan beskrivas på två sätt. Det 

ena är att förstå att en rationell gemenskap reproducerar världen och gör livet 

stabilt för oss. Samtidigt är den andra gemenskapen viktig för det är den som gör 

att vi som människor blir till. Den ger oss möjlighet att visa det som är unikt hos 

var person. Lärare i laget uttrycker frustration, de agerar och de vill förändra. 
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Den andra gemenskapen där lärare uttrycker sina åsikter kan inte bli till genom 

teknik eller som något utbildningsverktyg. Det viktiga är att få möjlighet att möta 

det som är annorlunda och märkligt. Att lärare där får utrymme att uttrycka sig 

och visa sitt Vem. Det är lärare som möter eleverna (som också är människor) i 

både den rationella och den andra gemenskapen. Det är lärare i laget som 

uttrycker frustration över det uteblivna mötet med elevernas unika Vem. Det som 

stör den rationella gemenskapens gång skulle kunna förstås som en möjlighet till 

förändring och starten till något nytt, ännu okänt för oss.192  

 I det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt lyser en 

moralregel igenom där lärare synliggör en strävan efter att göra sitt bästa. Det 

sker när de resonerar om hur de på bästa sätt ska kunna möta eleverna som unika 

individer. Relationen mellan den makt som uppkommer när lärare samlas och det 

löfte som de vill åstadkomma går dock om intet i den här berättelsen. Den 

tolkning som jag gör är att laget befinner sig i en struktur som inte medger att 

laget i praktiken får det ansvar för sina resurser som ålagts dem. Som jag tidigare 

uttryckt uppstår politik med möjligheten till handlande genom att i tal få uttrycka 

sina åsikter i en gemenskap. Jag har även kommunicerat att jag anser att lärarna 

har ett politiskt auktorativt uppdrag med Lpo 94 som innebär ansvarighet för 

mål samt demokratifostran. För att ytterligare knyta an till Biesta så existerar det 

visserligen en organiserad logik.193 Som jag tolkar Biesta blir lärarna politiska 

aktörer när de bryter in och stör den ordning som existerar, i det här fallet 

ledningen och ledningens beslut om att två lärare ska ansvara för 30 elever. 

Lärarna i laget bryter in i den existerande ordningen och vill omdefiniera det som 

existerar och därigenom skapa nya sätt att existera, nya sätt att göra. Om lärarna 

i laget hade kunnat omdefiniera ledningens beslut och organisera grupper om 15 

elever hade de kunnat uppfatta sig som deltagare i demokratiseringsprocessen.194 

                                                          
192 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.68. 
193 Eng. police order vilket här skulle betyda dels kommun och dels ledning för skolan. 
194 Demokrati blir här inte en fråga om demokratisk inklusion eftersom det inte är en 
fråga om att “någon” är utanför och “någon” är innanför. Demokratisering förstås här 
inte som en process som händer inom en organiserad logik där det är helt klart vem som 
tar plats i beslutsfattande och vem som inte gör det. Demokratisering här är en process 
som ”stör” det som existerar från en plats som inte kunde uttryckas eller artikuleras 
inifrån den redan existerande logiken (kommun, ledningsgrupp). Se Biesta, “Don’́t count 
me in”. Democracy, education and the question of inclusion, Nordic Educational 
Research, 27 (1) (2007), s.27. 
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Väven av relationer – Vad eller Vem 

En punkt som nämns i Andreskolans långsiktiga mål är att föräldrar ska ses som 

en resurs i utvecklingsarbetet. Det nämns också att ”elevernas föräldrar skall ha 

en mycket god uppfattning om hur elevens situation är i skolan”.195 Det stipuleras 

även att det ska finnas en kontinuerlig och aktiv kontakt mellan föräldrar och 

lärare/handledare. Föräldrarna ska även känna sig delaktiga och engagerade.  

 Förutom att det för hela skolan finns ett föräldraråd har alla fyra lärarlagen på 

skolan ett lärarlagsråd bestående av föräldrar till eleverna i laget samt två lärare 

från berört lärarlag. I den strategiska planen för Andreskolan finns för läsåret en 

ambition att arbeta för en fortsatt utveckling av lärarlagsrådet. Det nämns även i 

den strategiska planen under rubriken ”skola och hem” att skolan vill sträva mot 

ett ökat föräldrainflytande i det ordinarie skolarbetet. I den strategiska planen 

står skolans föräldraråd rubricerat som ansvarigt för en fortsatt utveckling av 

lärarlagsrådet.  

 Andreskolan har ett föräldraråd för alla skolans föräldrar. Sedan skolan 

omorganiserats i fyra lärarlag har också lärarlagsråd inrättats i lärarlagen. Det 

framkommer att syftet med lärarlagsrådet är att få fler föräldrar engagerade i 

skolan. Det är Håkan som talar om att han anser att det inte fungerat särskilt bra 

med lärarlagsrådet under förra läsåret. Kerstin instämmer med att säga att om det 

fungerar bättre i år är det ju bra. Och om det inte blir bättre i år berättar hon att 

det inte är något att satsa på. Lotta håller med om att lärarlagsrådet inte 

fungerar. Magda säger att rådet inte fungerar eftersom det inte finns någon som 

är ansvarig. Hon berättar vidare att idén om lärarlagsrådet kommer från 

föräldrarna. Helga anser att syftet med rådet har varit förvirrat. Hon säger också 

att en del föräldrar trott att frågor som eleverna har eller har haft skulle ventileras 

här. Magda svarar henne att eleverna har ett eget forum för sina frågor, och att 

lärarlagsrådet är tänkt som ett forum där föräldrar kan påverka i skolfrågor. 

Helga berättar att det finns ett föräldraråd för hela skolan och hon förstår 

egentligen inte och ifrågasätter varför frågor först ska diskuteras där och sedan 

diskuteras igen i lärarlagsrådet. Lärare i laget är överens om att det är problem 

med organiserandet av föräldrarna och att rådet inte fungerar.  

                                                          
195 Nulägesanalys av Andreskolan 2002. 

  111



 Det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt är som jag tolkar 

det huruvida lärare i lärarlaget ska behöva engagera sig i en relation med 

föräldrar och om de ska möta föräldrarna som ett Vad – något som redan är 

definierat. Eller om de ska möta föräldrarnas unika Vem – något som kan ske 

om/när de träder fram i tal och handlande. 

 När Anders vid ett senare tillfälle åter lyfter frågan om lärarlagsrådet utvecklar 

sig diskussionen till vem som har ansvar för rådet. Anders berättar att han ska gå 

på ett möte med rådet och undrar om de andra lärarna i laget vet om föräldrarna 

har fått en kallelse. Anders uttrycker att det är oklart vem det är som ska 

distribuera kallelse till rådet. Magda svarar på Anders fråga genom att berätta att 

föräldrarna i hennes klass har fått kallelsen. Håkan anser att det är skolledningen 

som får skicka ut kallelsen. Anders är orolig att kallelsen inte ska nå föräldrarna. 

Han tror att han och hans kollega Ingvar kommer att bli ensamma på mötet. 

Lotta vänder sig till Anders och berättar att laget inte kan hållas ansvarigt för att 

skicka ut kallelsen. Anders svarar henne att han ska tala med rektorn om vem det 

är som ska vara ansvarig för att kalla till rådens möten.  

 

Anders: Ja men det är väl lite pinsamt om Ingvar och jag kommer å så 
kommer ingen fler  
Håkan: ja men jag trodde att det där sköttes centralt de  
Lotta: det där måste A… vi kan inte hålla på och skicka ut bara vi missar ju 
vi klarar inte av  
Anders: jag har varit och frågat Anna men hon visste inte och hon tyckte jag 
skulle kolla med enhetschefen så då gör jag det i eftermiddag och så… 

 

Anders frågar åter de lärare som deltagit förut i rådets möte hur det fungerar med 

ordförande. Han berättar att han förstår att det väljs en sekreterare. Magda som 

varit med tidigare berättar för Anders att det väljs en ordförande. Och Magda 

säger även till Anders och Ingvar att de ska se till att välja en förälder som 

ordförande. Hon tycker inte att det är lärares sak att engagera sig i rådet och ta 

rollerna som ordförande och sekreterare. Lotta instämmer med Magda. Hon 

berättar att på mötet som hon deltog i var föräldrarna irriterade eftersom de 

ansåg att lärare borde vara insatta i hur lärarlagsrådet fungerar. Hon säger också 

att föräldrarna var av åsikten att lärare borde hålla i mötet eftersom kallelsen 
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kom från skolan. Lotta berättar för lärarna i gemenskapen att på det mötet 

hävdade hon att de enbart var med som lärarrepresentanter.  

 

Anders: Men men en fråga då ni som har varit förut sekreterare för mötet då 
väljs står det men vem är ordförande? Väljer man det på mötet då  
Magda: ja 
Anders: vem börjar prata gör finns det någon intresserad förälder med där  
Ingvar: finns det någon dagordning  
Anders: ja  
Magda: välj en förälder som ordförande välj en förälder (skratt) ja men det 
kommer från föräldrar det där att de där ska va ́de där ska vi banne mig inte 
engagera oss i säger jag 
Lotta: När jag var med på det där då satt det var jag och Ida då satt dom å 
så där att vi skulle hålla i trådarna, att vi skulle styra, nån blev liksom 
aggressiv en av våra föräldrar blev liksom aggressiv mot oss ja men ni måste 
väl veta hur det här ska gå till och hur det här ska vara å vi kan ju inte veta 
och då satt i alla fall en förälder som hade varit på alla möten och så sa vi vi 
är bara representanter sa vi då… 

 

Anders frågar lärarna i laget om lärarlagsrådet förväntar sig att han ska sitta som 

ordförande och Ingvar ska sitta som sekreterare. Magda svarar Anders att 

föräldrarna inte kan förvänta sig någonting från lärarhåll. Lotta bekräftar Magda 

och berättar att när hon och Ida deltog i rådet sa de ifrån sig ansvaret att leda 

mötet och att fungera som sekreterare. Anders frågar om det är någon av 

föräldrarna i rådet som tar befälet när mötet ska starta. Magda berättar att så var 

det inte när hon deltog och Lotta säger att det var lika när hon var med. Lotta 

föreslår ändå Anders att som lärare kan han ta upp frågan. Dessutom säger Lotta 

borde det nu finnas några föräldrar som varit med tidigare. De kanske vet vilken 

förväntning det kan finnas på lärare som deltar utifrån tidigare möten.  

 Det inter – esse som binder lärarna i laget samman och skiljer dem åt rör som 

jag tidigare nämnt lärares engagemang för föräldrar som ett Vad eller ett Vem. 

Även om det finns en handlingsplan på skolan för föräldrasamverkan är inte 

lärare i lärarlaget införstådda med sitt engagemang. Som framgår anser flera av 

lärarna att det inte är deras sak att engagera sig. Föräldrarna ingår inte i lärares 

vävar. Föräldrar i den föreslagna formen är inte något som ingår i 

skolsamverkan. 
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 Vid ytterligare ett tillfälle kommer frågan om föräldrainflytande upp på 

lärarlagets möte. Det är Anders som berättar att föräldrasamverkan varit svårt. 

Han anser att skolan inte lyckats med att skapa en kultur och att de inte ens 

kommit igång med någon samverkan. Han säger att från skolledningen har det 

varit en jobbig fråga att hantera. Ledningen har därför bestämt att en 

föräldrakväll ska arrangeras. Anders berättar vidare att den kvällen är det tänkt 

att skolan ska fråga sig vad de kan få ut av föräldrarna. Idén bakom den frågan 

är att göra föräldrarna delaktiga. Under kvällen ska föräldrarna få tala om ifall 

de har idéer att dela med sig till Andreskolan. Det kan gälla ämnen och ledningen 

har redan bestämt att kvällen ska kopplas till det kommande temat ”Liv och 

lust”. Anders som är lärarlagets representant i ledningsgruppen undrar om 

lärarna i laget kan bidra med idéer till vad de ska göra med föräldrarna den här 

kvällen. Lotta tycker att det hela verkar väldigt konstruerat. Hon är skeptisk till 

Anders och undrar om överarbetade föräldrar verkligen kommer att dyka upp.  

 

Anders: Och alltså utifrån att det inte fungerar så bra det här med 
föräldrasamverkan å det här de är svårt det här de har inte blivit nån kultur 
ja vi kommer liksom aldrig igång på nåt sätt de föräldrarna byts ju ut 
ungarna har varit här hela året så från skolledningen så har ju det här varit 
jobbigt också va  
Lotta: handlar det om pratar du om skolgården nu? 
Anders: NÄE…  
Anders: ehhhhh föräldrakväll då ska ni jobba med någonting och då tänkte 
dom va de är ingen idé att ta hit dom och säga att vi ska göra de och de och 
de hitta på någonting som vi gör de har liksom inte varit så bra utan ställde 
oss frågan vad får vi ut av föräldrarna egentligen som är till vår hjälp med 
ungarna ämnena å har ni några förslag så ge oss dom  
Magda: ja. de är de som vi ska jobba fram den kvällen med föräldrarna? Inte 
nu 
Ingvar: ett förslag 
Anders: ett förslag på de på vad vad kan föräldrarna hjälpa oss med  
Ingvar: på den kvällen 
Anders: Ja ja och hjälpa ja precis att göra under den kvällen kan dom hjälpa 
oss arbetsdagarna eller kan dom ja kan dom hjälpa oss ute med de eller ja  
Lotta: det känns väldigt konstruerat… 

 
Ingvar håller med Lotta om att det känns konstruerat. Anders svarar att nu är det 

bestämt och ”skolan” ska hålla det här mötet för alla skolans föräldrar. Anders 

undrar igen vad de skulle kunna göra en sådan här kväll. Ingvar föreslår då att 
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det skulle vara möjligt att få veta vilka resurser det finns att tillgå hos 

föräldrarna. Lotta berättar för Ingvar att det brukar hon ta reda på när hon har 

föräldramöte i klassen. Lotta föreslår istället en föreläsning och ämnet skulle 

kunna vara att sätta gränser, säger hon. Anders instämmer med Lotta och 

berättar att nu på våren kommer information om droger och alkohol till 

föräldrarna. Kerstin säger till Anders att det kunde vara bra. Lotta håller med om 

att information om droger och alkohol kunde vara bra. Hon tycker att det är 

viktigt att diskutera vilka förebilder vuxna är. Ingvar instämmer med Lotta och 

Anders.  

 

Anders: Hur skulle man komma någonstans på vägen på en sån här kväll då  
Ingvar: göra nån slags kartläggning vilka resurser som finns hos föräldrarna 
som vi 
Anders: de kanske är bara då som man kan göra de kanske man måste 
samlas för att göra de 
Lotta: de gör vi väl på nåt föräldramöte de brukar då jag göra de kan man 
väl ta upp på nåt föräldramöte? 
Kerstin: jaha  
Lotta: möjligtvis dom här jag tycker dom här när det har vart föreläsningar 
med bra föreläsare som föräldrarna eventuellt kan vara intresserade av om vi 
är medvetna om att det inte är så många som kommer men det är en del 
tycker jag  
Lotta: ja (skratt) sätta gränser föreläsning eller nåt sånt där hade vi kanske 
Anders: alltså jag vet inte hur det är med det här med som alltid har varit på 
de här kommer ju på våren då de här med information till föräldrar om 
droger och alkohol å  
Lotta: såna ja  
Kerstin: DE skulle va bra  
Lotta: JA de är ju jättebra ja… 

 
Kerstin berättar att det är en bra idé att dra bort rullgardinen lite grann för de 

vuxna. Hon säger att de skulle kunna knyta an till att det är väldigt bra när 

föräldrarna är på stan. Hon berättar att det är väldigt få föräldrar på stan på 

fredagkvällar. Och att förra året höll ungdomarna till i parkerna. Ingvar 

instämmer med Kerstin och säger att om det finns en trend med ökad alkohol så 

är det ju viktigt att bryta den. Ett sätt vore att ifrågasätta vilken betydelse 

föräldrarna har. Lotta föreslår att de kunde kalla det för information, föreläsning 

eller diskussionskväll istället. Anders svarar Lotta att han ska ta med förslagen till 
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ledningsgruppen på skolan. Lärarna i laget är överens om att handla samfällt och 

ger Anders ett förslag att ta med sig till ledningsgruppen. 

 Veckan därpå när lärarlaget har möte berättar Anders för lärarna i laget igen 

om att det ska bli en föräldrakväll med tema på ”Liv och lust”. Temat ska gå 

under beteckningen ”Sex och samlevnad” har ledningsgruppen beslutat. 

Lärarlagets uppgift blir nu att fundera över någon frågeställning inför kvällen. 

Magda bryter in och säger att det väl är meningen att föräldrarna ska få 

inflytande över innehållet. Och hon tycker inte att lärarlaget ska bestämma vad 

de ska göra eller hur föräldrarna ska tänka. Ingvar säger emot Magda eftersom 

han förstår att en fråga skulle kunna lyda ”hur undviker vi att sex och 

samlevnadsundervisningen blir varnande och negativ”? Lotta som minns tidigare 

diskussion undrar var alkoholfrågan får plats i relation till temat. Både Magda 

och Ingvar undrar vad eleverna behöver få med sig och vad föräldrarna förväntar 

sig. Kerstin påminner om pornografi och att det inte är samma sak som sex. 

Magda och Ingvar instämmer med Kerstin och säger att pornografi är förkastligt. 

Anders undrar om det ska finnas med i planeringen. Ingvar svarar honom att det 

är bäst om föräldrarna själva får känna att de kommit på vad samtalet ska 

innehålla. Magda instämmer och säger att det är viktigt att föräldrarna får känna 

att de har kommit med förslag.  

 

Ledningens beslut och lärares misstro 

Zygmunt Bauman får bistå i tolkningen med en tankegång om främlingar. Han 

resonerar att det tydligaste draget hos främlingar är att de varken är grannar eller 

utlänningar. Snarare är de både grannar och utlänningar och med det åsyftar 

Bauman att de är socialt avlägsna men fysiskt nära. I umgänge med främlingar 

tydliggörs en brist på regler, eller oförenlighet mellan regler i relation till 

främlingarnas position, eller en avsaknad av position i mötet. Det näst bästa i 

situationen, i mötet med främlingar är ett möte som egentligen inte är ett möte – 

ett möte där man träffas men inte möts. Konsten att träffas utan att mötas 

innebär enligt Bauman att förvisa den andre till bakgrunden. Den andre skulle 

med detta förhållningssätt ses som en fläck på den fond mot vilken handlingen 

utspelar sig. Den andre försvinner inte men placeras i bakgrunden – en bakgrund 

som finns där och kan bringas i fokus när som helst om det är önskvärt. 
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Placeringen av det främmande i bakgrunden gör att det främmande inte stör 

handlingsförloppet, förutom att det bildar en fysisk bakgrund utan att bidra med 

något relevant. Genom tekniken att träffas utan att mötas förvisas främlingen till 

en ouppmärksamhetens sfär. Därigenom undviks medvetna kontakter, ett icke–

engagemang, ett känslomässigt tomrum som varken rymmer sympati eller 

medkänsla. Territoriet ”främlingar” förstått som de som är socialt avlägsna och 

samtidigt fysiskt nära, är ett territorium som inte är kartlagt och därmed finns det 

inte någon vägvisare. Bauman benämner det ett viltreservat inom livsvärlden. Det 

är en anledning till att denna sfär ignoreras. Den ignoreras på ett sätt som inte ens 

ger chans till utrymme för missförstånd och därigenom påvisas att den ska 

ignoreras. Ledningen som styr har beslutat om lärares relationer till och 

samarbete med föräldrar. Jag tolkar det som ett samarbete med det som är 

främmande. Ledningen behöver göra sig uppmärksam på att det som är 

främmande kan förvisas till bakgrunden. Lärare träffar föräldrar men de möts 

inte, skulle kanske Bauman säga.196  

 Lärarna i laget avsäger sig enligt min tolkning ansvar och omsorg för 

föräldrarådet. De ignorerar att det i deras arbetsbeskrivning står att föräldrarna 

ska ses som en resurs. Anledningen till att de förvisar föräldrarna skulle kunna 

förstås med begreppsparet etablerade och outsiders. Norbert Elias och John L. 

Scotson beskriver det som en form av figuration där två grupper synliggörs och 

ställs emot varandra med gränsdragning och gränsförsvar. Samtidigt är de 

bundna till varandra genom tjänster som de gör åt varandra i sitt sökande efter 

identitet.197 Lärare i lärarlaget skulle i det här fallet kunna förstås som de 

etablerade och därmed anse sig ha företräde. Ett sätt är som här att ifrågasätta 

lärarlagsrådet och att avsäga sig engagemang. Lärare visar sitt unika Vem när de 

träder fram i tal och handlande. Även om det finns en plan på strukturell nivå för 

föräldrainflytande är inte lärare i laget överens med beslutet om hur eller vad 

föräldramedverkan är eller kan vara. 

 Lärare i laget diskuterar föräldrarådet, de diskuterar skolledningens uppdrag 

att det ska finnas föräldraråd, de diskuterar sin egen medverkan, de diskuterar 

föräldrakvällen som skolledningen beslutat om. Det offentliga rummet där lärare 

                                                          
196 Bauman, Postmodern etik, s.191 f. 
197 Elias & Scotson, Etablerade och outsiders, s.xxxvi. 
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kan visa sig i tal och handlande är enligt min mening begränsat till lärarlagets 

rum. Det framgår att lärare i lärarlaget inte är överens om att föräldrasamverkan 

är något som de vill engagera sig i. Lärares vävar skapar föräldrar som blir till ett 

Vad. De är inte intresserade av att möta det unika Vem är du? Huruvida de vill 

eller har möjlighet att förändra sitt engagemang diskuteras inte specifikt i relation 

till skolledningen under den period som jag finns med i lärarlaget. Bonnie Honig 

påpekar att byråkratier och administrativa regimer ockuperar det politiska.198 I 

relation till Honig skulle det här innebära att lärare inte har möjlighet till att göra 

sina åsikter hörda. Jag gör kopplingar till motståndsrörelsen som när det var 

farligt att uttrycka sina åsikter gick under jorden. Där diskuterade de och agerade 

de utifrån sina övertygelser. Bildligt talat vill jag säga att det är vad lärare i 

lärarlaget gör när de genom att avsäga sig ansvar och engagemang protesterar 

mot skolledningens beslut om föräldraråd.  

 I det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt framträder en 

moralregel199 som visar på en misstro mot ledningens projekt om 

föräldrasamverkan. Det blir ett politiskt handlande som inte reproducerar vad vi 

är utan genererar vem vi är genom att nya identiteter produceras. Det nya blir en 

ny berättelse som kan leda till något nytt och för oss okänt. Det kan ske eftersom 

det i sig leder till ett handlande som vi inte kan förutsäga.200 Vem vet, kanske är 

föräldramedverkan en fråga som får sin lösning genom motstånd. 

 
Gemenskap – en möjlighet att agera solidariskt 

Det är sent i november månad. Mörkret har börjat lägga sig när jag går upp mot 

skolan för att ännu en onsdagseftermiddag sitta med när lärarlaget samlas för det 

veckovisa (onsdags) mötet. Jag kommer in i skolan och följer korridoren bort till 

lärarlagets rum. Det är tyst och öde i skolans korridorer. När dörren öppnas för 

mig in till lärarlagets rum möts jag av liv och rörelse. Lärarna i laget är samlade 

och avslutar arbetsdagen med att summera, ventilera och förbereda sig för nästa 

dags göromål. Jag hänger av mig mina kläder och går in i lärarlagets mötesrum. 

Både kaffekokaren och tekokaren puttrar och snart sitter lagets lärare runt bordet 
                                                          
198 Bonnie Honig, Political Theory and the Displacement of Politics (Ithaca, 1993), s. 
122. 
199 Som utvecklats i kapitel tre vilket förstås som rådande seder och bruk tillika de 
beteendenormer som dessa inrymmer, Se Arendt Människans villkor. Vita activa, s.329. 
200 Honig, Political Theory and the Displacement of Politics, s.125. 
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för att komma igång med mötet. Det inter – esse som binder lärarna samman och 

skiljer dem åt tolkar jag som möjligheten att visa sitt Vem i gemenskapen och vad 

det kan betyda att agera solidariskt.201 

 Det är Lotta som börjar med att berätta om sina funderingar inför kommande 

aktivitet. Hon ventilerar pysseldagen som lärarlaget ska genomföra under sista 

veckan innan jullovet på höstterminen. Lotta talar om för de andra lärarna i 

lärarlaget att elevgrupperna behöver hållas inom rummens väggar annars springer 

eleverna bara omkring när de ska förflytta sig under pysseldagen.  

 Magda undrar om alla elever ska få göra allt pyssel eller om de ska få välja. 

Magnus berättar för lärarna i laget att föräldrarna säkert kommer att säga att de 

trott att det var slut på ”julgrejor” när eleverna slutade på ”dagis”. Lotta svarar 

honom att nuförtiden får elever inte göra julpyssel hemma med de vuxna. Och 

Anders instämmer med Lotta genom att hävda att huvudsaken är att eleverna har 

det bra. Magnus håller med honom på den punkten. 

 Lotta undrar hur de ska lösa tisdag och torsdag skoldag. Anders frågar laget 

om de inte behöver bestämma vad de ska handla. Lotta svarar honom att först 

måste de bestämma vad de ska pyssla med på varje station. Hon berättar att de 

bör satsa på en station var. Då skulle de inte få lika många elever i varje grupp. 

Samtidigt inser Lotta att det kanske är någon lärare som arbetar enbart halvdag 

och då spricker schemat. Kerstin svarar att hon arbetar halvdag. Magda undrar 

om antalet pass inte måste relateras till den tid de har att tillgå. Hon berättar att 

de har tre timmar före lunch och tre pass efter lunch. Håkan frågar om hon med 

pass menar 45 minuter. Kerstin svarar att det måste bli 50 minuter pass med fem 

minuters byte emellan. Håkan tycker att det låter bra för då får eleverna lite rast 

emellan också. Lotta bryter åter in och säger att de kan sluta 13.30 om de håller 

lunchen till 40 minuter. Magda svarar att då blir det två pass efter lunchen.  

 Lotta fortsätter genom att vända sig till Anders. Hon undrar om han har stämt 

av med ledningsgruppen om vilka tider laget har att rätta sig efter. Hon anser de 
                                                          
201 Angående solidaritet och moralregler så kommenterar Disch Arendt och förtydligar att 
moralregler är unikt offentliga eftersom de visar sig i handlande. De synliggörs indirekt 
genom det vi säger och gör. ”Principles are the intangible ’in-between’ that sustains 
Arendts solidarity”. Arendts förståelse av publicitet omdefinierar solidaritet genom att 
skifta platsen av ett möjligt gemensamt syfte som ska inspirera kollektivt handlande från 
ett ”inre själv” av politiskt handlande till ett artikulerat gemensamt inter – esse i världen. 
Se Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.38. 
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ska stämma av så att alla fyra lärarlagen har samma tider under sista skolveckan 

innan jullovet. Håkan protesterar för han tycker att han själv kan bestämma om 

de ska sluta efter lunch eller inte på friluftsdagen. Lotta håller inte med honom. 

Hon tycker att de ska höra med de andra lagen hur de ska göra. Det blir en massa 

bråk säger Lotta om de slutar vid skilda tider på dagen. Och hon anser att det är 

oschysst på något sätt. Magda föreslår att de ska sluta vid halvtvå, Håkan bryter 

åter in och säger att han inte bryr sig. Han hävdar att det kommer att röra sig om 

tjugo minuter och att det inte är stor skillnad.  

 Anders hävdar att det är skillnad att sluta till lunch och att sluta klockan två. 

Håkan berättar att det inte är elever från andra lag som klagar på dem som 

lärare. Det är väl elever från andra lag som klagar till sina lärare. Lotta svarar 

honom att det är just det. De som lärare i sitt lag ska vara solidariska med de 

andra lärarna på skolan. Håkan svarar henne att visst, att för honom spelar det 

ingen roll. Anders säger att han ska ta upp frågan med ledningsgruppen. Han tror 

att ledningsgruppen kanske har åsikter om hur länge eleverna ska vara i skolan. 

Lotta berättar att hon som arbetar heldag inte kan sluta tidigare om inte 

enhetschefen har sagt att det är okej. Magnus påpekar då att de har ett 

arbetsavtal och egentligen behöver de inte ens fundera på att sluta tidigare.  

 Anders berättar för lärarna i laget att de som ingår i ledningsgruppen bestämt 

sig för att styra upp eleverna och samlingarna för att det blir lugnare på skolan. 

Det är numera lärarens uppgift att samla eleverna i sina klassrum klockan åtta på 

morgonen. De dagar som de har samling i aulan är det lärarens ansvar att lugnt 

och stilla gå till aulan i ordning. Han säger att arbetsdagarna den sista veckan 

innan jullovet kan bli något liknande. Anders understryker att han ska ta upp 

frågan om tid med ledningsgruppen. Han är övertygad om att det säkert känns 

bättre för enhetschefen om alla lag gör likadant och det blir ordning. Han tror att 

annars springer alla elever till enhetschefen och bråkar om vilka tider som gäller 

och vad som är orättvist. Håkan påpekar att det ändå måste bli det lag som äter 

lunch sist som kommer att styra när de kan sluta skoldagen.  

 Som framgår får arbetstider utrymme i lagets diskussion. Lärarna är som jag 

förstår det inte alls överens om hur de ska förhålla sig. Håkan berättar att han 

själv vill bestämma. Håkan berättar också att de andra eleverna inte klagar på 

dem i deras lag. Lotta säger att just därför ska de vara solidariska med lärarna i 
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de andra tre lärarlagen. Anders berättar för lärarna i laget att han ska ta frågan 

till ledningsgruppen för att höra deras eventuella åsikter. 

 Lotta är den som ändrar riktning på samtalet. Hon berättar att det är två 

stationer som planeras i varje klassrum. Till exempel kan de tillverka änglar i ena 

hörnet och hon föreslår att Kajsa kan ansvara för julklappsrim i andra hörnet. 

Anders undrar om det kommer att fungera rent praktiskt med byte av grupper. 

Lotta svarar honom att det fungerar. Anders anser att det inte kommer att 

fungera. Om de gör som Lotta föreslår kommer de att hinna med massor av 

grupper. Han påpekar att Lottas två grupper ska ju gå någonstans nästa timma 

och då krävs det ju åtta ställen igen. Anders berättar att när de går från sin första 

station då blir lärarna utan elever halva tiden. Lotta svarar honom att det går att 

lösa genom att lärarna i laget går in och hjälper varandra på de andra 

stationerna. Anders föreslår att om de har två grupper i klassrummet får de välja 

om de till exempel vill göra grisar eller getter. Anders berättar också att om fyra 

grupper går från två salar går det att lösa genom att lämna tomt i varannan sal 

hela dagen. Han inser att det kan bli lite komplicerat och förslår att de kan snitsla 

en bana så att eleverna hittar. Magda bryter nu in och säger att hon bara blir 

förvirrad och att hon inte förstår någonting. Hon kan inte följa med i samtalet 

och alla uträkningar av klassrum, tider och grupputräkningar. 

 Lotta berättar för lärarna i laget att hon oroar sig för eleverna och om de ska 

få välja kan det innebära att alla elever vill vara på ett ställe. Samtidigt skämtar 

Lotta och säger att de kan lösa problemet med valfrihet genom att tvinga alla att 

skriva julklappsrim. Anders instämmer med Lotta och konstaterar ”ska man bli 

en bra medborgare så måste man kunna julklappsrim och så löser vi det på den 

här skolan”. 

 Veckan därpå när laget har sitt möte finns Helga med. Hon var inte med vid 

det första mötet och berättar att hon hört ryktas att hon ska baka pepparkakor 

40 minuter i köket och få lite karlsällskap (kollega). Lotta säger att det inte längre 

är giltigt för då hinner de inte allt som är planerat. Kerstin frågar Lotta om 

eleverna ska få välja mellan godis eller pepparkakor. Lotta svarar henne att då 

kommer cirka 90 procent att vilja göra godis. Helga berättar att hon inte tycker 

godis är en bra idé. Det är för dyrt och kladdigt. Lotta håller inte med utan säger 

att det beror på vad för sorts godis man gör. Helga medger att hon tänkte på 
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knäck och choklad. Magda artikulerar skämtsamt i gemenskapen ”tråkig ton” 

och säger att marsipangrisar går ju bra för då behövs ingen ugn. 

 Lotta vänder sig till Helga som ansvarar för köket och undrar hur många 

elever som får plats där. Helga berättar att det är plats för 16 elever. Lotta 

berättar för Helga att de behöver ordna plats för 30 elever om fyra årskurser. 

Eleverna ska placeras i åtta grupper. Helga frågar lärarna i gemenskapen varför 

eleverna måste springa runt. Hon anser att varje lärare kan ta ansvar för sin egen 

grupp och Helga säger ”hej och hå och byta ungar”. Av Kajsa får Helga veta att 

de ska arbeta heldag. Helga berättar för lärarna i lärarlaget att för henne blir det 

alldeles för jobbigt att både byta elever och arbeta heldag. Lotta instämmer med 

Helga på punkten jobbigt för hon har konstaterat att lärarna under denna dag 

inte kommer att hinna ta någon rast. Kerstin undrar hur det skulle bli om de 

backar på sin idé och istället går på Helgas linje. Anders svarar henne att då kan 

ju lärare i klassen bestämma vad som ska göras. Kajsa säger att hon förstår att de 

andra kan ta sin egen klass men att hon inte tänker göra det. Anders ställer då 

frågan till de andra lärarna och undrar om de kan tänka sig att arbeta med sin 

egen klass. 

 

Kerstin: Men om man backar då..var och en tar sin egen klass hur funkar det 
då 
Anders: ja då är ju tanken att man då kan ju den klass ifråga ta det man vill 
göra självklart 
Kajsa: ja vet att ni andra kan tänka er att göra själv…… fast det tänker inte 
jag göra 
Anders: (skrattar ) 
Lotta: de behöver inte sexorna göra heller utan att vi kan gå in 
Helga: åttorna får dom 
Anders: ja med då om alla tycker det är okej att ha klassvis 
Kajsa: ja men du är inte här en hel dag eller hur? på onsdag 
Lotta: men du Kerstin kan du ta 
Kerstin: egentligen är jag inte här onsdag och torsdag 
Kajsa: jag gör inte det här själv 
Lotta: nej, nej det är ingen som ska tvinga dig att göra det själv heller vi 
måste ju vara två och två i alla fall 
Anders: men om vi spånar rakt igenom då sexan 
Lotta: men är ni tre stycken i sjuan så att nån kan gå över på förmiddagen i 
alla fall och så kan Kerstin gå in på eftermiddagen i så fall eller 
Kajsa: jag ska ha en hel person en hel dag annars så ställer jag inte upp alls… 
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Kajsa är den som vänder sig till Kerstin och frågar om hon är på skolan under 

julpysseldagen. Kerstin berättar att hon egentligen inte arbetar dessa dagar. Kajsa 

berättar att hon inte tänker genomföra något julpyssel själv. Lotta försäkrar 

henne att hon inte behöver arbeta själv utan de kan jobba två och två lärare i 

varje klass. Lotta frågar de andra lärarna om det finns tre lärare i sjuan som 

jobbar så att någon kan gå över till Kajsa i alla fall på förmiddagen. Kajsa svarar 

då att om hon inte får en person en hel dag ställer hon inte alls upp. Ida vänder 

sig då till Kajsa och undrar varför hon inte kan tänka sig att vara själv med sin 

klass. Kajsa svarar henne att julpyssel ”det vill hon inte”. Ida frågar då om hon 

känner sig osäker. Kajsa medger att det är en del av orsaken. Den andra orsaken 

är att det är stökigt i hennes klass.  

 

Ida: Får jag fråga Kajsa vad är anledningen till att du inte vill vara själv är 
det för att du känner 
Kajsa: julpyssel –näe jag vill inte 
Ida: näe men är det för att du känner dig osäker på pyssla eller för att du tror 
att det blir rörigt i klassen eller 
Kajsa: ja 
Ida: vilket 
Kajsa: ja både och… 

 
Lotta undrar om Kajsa kan tänka sig pyssel om Magnus kommer på förmiddagen 

och Kerstin kommer på eftermiddagen till hennes klass. Kajsa svarar att det låter 

bra. Anders sammanfattar med att föreslå att de ska bli överens och Håkan 

svarar honom att de kan rösta om saken. Alla lärarna är överens om att ta sin 

egen klass och julpyssla med. De bestämmer torsdagen till denna aktivitet. 

 Veckan därpå när lärarlaget har sitt veckomöte är det Anders som tar upp 

aktiviteten julpyssel. Han berättar för de andra lärarna i gemenskapen att de 

behöver fokusera på vad de ska köpa in till sitt pyssel. Magda ställer sig lite 

frågande och undrar hur det blev bestämt. Skulle de vara ansvariga för sina egna 

klasser? Anders svarar henne genom att förklara att de behöver trots allt hjälpas 

åt med att se vad de kan göra med eleverna, och vad de behöver köpa in i form av 

material. Anders tycker att de ska göra en lista på vad som behöver handlas.  
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Anders: Men vi måste ju samlas så pass ändå så att vi kan bestämma vad vi 
ska köpa för nåt men det är ju inte hela världen om vi inte hinner köpa det 
ikväll alltså…..men det kan ju ändå vara bra att tänka igenom va vi ska 
Magda: men hur vart det nu då? om vi ska ha klasserna  
Anders: men vi bör väl ändå hjälpas åt och kolla vad vi ska göra å så där å få 
tips å köpa tillsammans å alltihopa… 

 
Lotta svarar honom att om de bestämmer julpysselaktiviteter blir det lättare. 

Kajsa förklarar för lärarna i gemenskapen att hon inget vet om julpyssel. Hon är 

inte ens intresserad. Både Lotta och Anders försöker påpeka att det är massor 

som de måste göra som de inte vill. De blir avbrutna av Magda som skämtsamt 

berättar att ”på den här skolan så måste man lära sig”. Kajsa bryter in igen och 

säger att hon förstår men hon fattar inte. Lotta svarar henne att det är tradition i 

skolan att julpyssla.  

 I den här situationen gör jag tolkningen att det är Anders som genom att fråga 

lärarlaget om hjälp visar sitt unika Vem när han är påstridig i att lärarlaget 

gemensamt ska bestämma vad de behöver handla till det julpyssel som ska 

genomföras. Magda uttrycker inte alls ett liknande behov utan säger att de ju 

redan har bestämt att var och en ska ta ansvar för sin egen klass. Det är Kajsa 

som protesterar högst angående julpyssel för hon vet inget säger hon och inte är 

hon intresserad heller. I situationen kan beskrivningen av den rationella 

gemenskapen åter passa in. Biesta menar att skolans synligaste funktion verkar 

ligga i att initiera elever/lärare i den rationella gemenskapen där vad som sägs kan 

sägas och göras oberoende av person. Vad jag åsyftar är att det som gäller i 

skolan är att förvärva något yttre så som kunskap eller värdering. I det här fallet 

kan julpyssel passa in. Julpyssel blir en fråga om kunskap för det måste ”man” 

lära sig på den här skolan får Kajsa till svar. Julpyssel bär också en värdering, för 

Kajsa får även veta att julpyssel det är en tradition på deras skola.202  

 Berättelsen fortsätter genom att Anders ändrar kurs på samtalet genom att titta 

på hur det går till att tillverka hjärtan. Han försöker förstå hur det går till att 

klippa ut ur ett papper. Lotta ber om ett A4 papper för att visa honom hur det 

går till. Magda föreslår att de ska ordna med mallar till eleverna så att det blir 

enklare. Lotta instämmer att det är en bra idé eftersom det kan bli svårt nog att 

klippa. Lotta undrar vad det finns ytterligare som de kan pyssla med. Hon 

                                                          
202 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.67. 
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föreslår själv smällkarameller. Magda berättar att de kan ha små klisterlappar 

med änglar och tomtar att klistra på. Hon menar även att eleverna bör få godis 

att stoppa i sin karamell. Det behövs snören påminner Magda så att karamellerna 

går att hänga upp. Sedan diskuterar lärarna färger och material och kommer 

överens om rött och grönt, samt tejp. Filt ska inhandlas i rött, vitt och brunt för 

att klä glasburkar som ska fyllas med godis. Ida bryter in och tycker att de ska 

köpa en lera som eleverna kan få göra suddgummi av. Ida ringer en butik för att 

få veta hur mycket lera som kan gå åt till cirka 100 elever. Lotta föreslår för de 

andra lärarna att de kan göra girlanger som man klipper remsor av papper från 

kortsidan. Magda bekräftar att det låter enkelt.  

 Kajsa bryter in och frågar om det nu har blivit bestämt vem som ska hjälpa 

henne med hennes klass eftersom det är mycket som hon anser att hon inte kan. 

Hon säger att de skulle kunna dela upp sig i erfarna och oerfarna pysslare. Lotta 

svarar henne att hon har 30 stycken små sexor och det är jobbigt. Därför anser 

hon att det behövs definitivt två stycken. Hon funderar på hur de tidigare 

bestämde att stötta Kajsa. Kajsa svarar henne att det var tänkt att Kerstin skulle 

gå in. Nu har Kerstin fått veta att hon kanske måste undervisa i spanska den 

dagen. Magda säger att det ännu inte är bestämt hur det blir med språkämnena. 

Magda tror inte att enhetschefen har några invändningar om språken utgår den 

här dagen. Kajsa måste lämna mötet och innan hon går understryker hon vikten 

av att hon får en erfaren pysslare i sin klass. Lotta berättar att Kerstin är en 

erfaren pysslare för hon har arbetat som lågstadielärare. Anders svarar på Kajsas 

begäran genom att lova henne att hon får första tjing på Kerstin.  

 Sedan undrar Magda hur hon rent praktiskt ska göra med sina elever i klassen. 

Ska hon demonstrera och gå igenom alla pyssel med eleverna? Lotta svarar henne 

och säger att då kommer inte eleverna ihåg. Hon föreslår en kom-ihåg-lapp vid 

varje pyssel. Då kan eleverna känna igen sig efter de fått instruktioner. Anders 

undrar om de ska ha fyra stationer i sina klasser. Magda svarar honom att om de 

nu har sina egna klasser kan de ju göra som de känner för. Och så tycker hon att 

de ska göra något med mandelmassa. Lotta protesterar för hon tycker att det är 

kladdigt, äckligt och dyrt. Istället föreslår hon små änglar som klipps till med 

nagelsax. Hon påminner om att alla elever ska få baka pepparkakor i köket. 

Detta blir möjligt när de får använda båda köken.  
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 Vid sista tillfället när lärarlaget har sitt veckomöte innan julpyssel, friluftsdag 

och jullovet berättar Kerstin att det nu är klart att hon kan delta under hela 

pysseldagen. Kerstin vet inte hur det blir med friluftsdagen ännu. Kanske blir 

språkundervisningen av för andra elever på skolan och då måste hon göra sina 

timmar där. Om det kör ihop sig på torsdagen säger Kerstin att hon kan vara 

med ändå. Egentligen blir det mer än hennes tjänst kräver fast det är okej ändå, 

säger hon. Lotta bekräftar och säger att det nog ordnar sig. Magnus vänder sig 

till Lotta och säger henne att hon är en pysselguru. Lotta berättar att hon arbetat 

som mellanstadielärare i 15 år och hon anser att hon har erfarenhet som gör att 

hon vet. Anders berättar för de andra lärarna att han nu lärt sig hur han ska 

tillverka korgar i hjärtform. Kerstin undrar hur det rent praktiskt ska gå till att 

genomföra dagen. 

 Lotta berättar att de kan börja dagen med att läsa en julsaga med enbart 

levande stearinljus tänt. Hon föreslår Tove Janssons bok ”Granen” som finns i 

klassuppsättning. Kajsa frågar då om det bara är läraren som läser. Lotta svarar 

henne att det är läraren som läser och sedan får eleverna tillverka julpyssel ett i 

taget. Lotta föreslår att de kan ha lite extra pyssel till de elever som är 

”jätteduktiga”. Magda frågar om det inte är bättre att ha olika stationer i 

klassrummet. Lotta instämmer i att så går det ju också att göra. Lotta berättar att 

hon som lärare kommer att stå längs fram och gå igenom med eleverna och ge 

dem noggranna instruktioner. Annars får hon gå runt och hjälpa tjugo elever 

säger hon. Magda berättar för laget att hon har börjat skriva instruktioner till 

alla pyssel. 

 

Organiserandets logik i relation till gemenskap och att göra sitt bästa  

Inter – esset som binder lärare samman och skiljer dem åt pendlar mellan 

möjligheten att visa sitt Vem i gemenskapen och att vara solidariska med de 

övriga lärarna på skolan. Ordet solidaritet i det här fallet betyder att alla ska göra 

lika, det vill säga alla elever och klasser ska sluta vid samma tidpunkt på dagen. 

Det blir en fråga om att ”vara” solidarisk på ett särskilt sätt. Jag menar att det är 

möjligheten till handlande som är solidarisk. Lärarna i laget agerar i handlande 

och tar därigenom initiativ till ett gemensamt intresse i världen. Lärare i lärarlaget 

initierar en process, en möjlighet att starta något nytt i sin gemenskap. Hela 
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diskussionen om pysseldag, om grupper och om arbetstider är relaterat till den 

nya form av organisering som lärarna arbetar med. Lärarna består nu av ett 

gemensamt lag där de har 120 elever i årskurs sex till nio. Lärarna är inte överens 

om vad som ska gälla. Anders vill ta frågan till ledningen och Magnus hänvisar 

till att de har ett arbetstidsavtal. Håkan argumenterar att det är det lag som äter 

lunch sist som kommer att styra när de kan sluta skoldagen. 

 Med Arendt är det solidaritet som lärare i laget visar när de i tal och 

handlande artikulerar sina ståndpunkter i det offentliga rummet. Arendt påpekar 

att det som sker i det offentliga rummet är beroende av samtidig närvaro av 

skilda perspektiv och aspekter.203 Disch påminner om att det är solidariskt att 

artikulera ett gemensamt intresse i världen och det går före och är viktigare än ett 

gemensamt syfte.204 

 Att lärarna i lärarlaget återkommande planerar att integrera alla fyra klasserna 

och arbeta med tvärgrupper är intressant. Ligger det i linje med en idé att 

lärarlagen ska vara en enda stor enhet om 120 elever? När lärarna inleder med 

och talar om planering av grupper och stationer oberoende av enskilda lärares 

behov är det en röst som blir utbytbar mot vilken annan röst som helst.205 Men 

det händer faktiskt något när Helga säger emot och inte vill rotera elever. I 

handlande visar Helga sitt Vem i gemenskapen när hon protesterar och berättar 

att hon inte vill och inte orkar. Kajsa protesterar när laget försöker besluta att 

varje lärare ska ta ansvar för sin egen klass. Att rationellt försöka organisera 

cirka 120 elever med grupper och turordning får ge vika då Helga och Kajsa ger 

sina egna unika svar.206 De visar solidaritet när de agerar och artikulerar sig.  

 Lärarna i lärarlaget diskuterar, ventilerar och beslutar om pyssel, material och 

vilka pysslare som behöver extra hjälp, och vem som är villig ta sin del för att 

kunna handla samfällt. Att lärare i lärarlaget nu för ett sådant samtal i sin 

gemenskap i rummet är som jag förstår det, avhängigt tidigare möten. På dessa 

möten har de visat sin solidaritet när de ventilerat, haft motstridiga åsikter, visat 

sitt unika Vem, kompromissat och övervägt möjliga lösningar. Agerandet är 

sammanbundet med en gemenskap, eftersom vi när vi visar vårt unika Vem 

                                                          
203 Arendt, The Human Condition, s.57. 
204 Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.38. 
205 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.64. 
206 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.67 f. 
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behöver förstå att vi kanske inte har något gemensamt med andra i den 

gemenskap vi tillhör.207 I den makt som uppkommer när lärare handlar lyser en 

moralregler fram som innebär att göra sitt bästa för laget. Det sker i en struktur 

där (om än skämtsamt) det redan är bestämt att en demokratisk medborgare 

behöver kunna skriva julrim. 

 

Kultur och konst – att fullborda sitt vara 

Det är Anders som är ordförande och håller i mötet. Det är Anders som berättar 

för laget att en grupp lärare, som representanter från alla lagen tillsammans med 

skolledningen, redan påbörjat planeringen inför temat hälsofrämjande arbete. 

Temat kommer att gå under benämningen livskunskap och ska fungera som en 

röd tråd genom alla årskurser på högstadiet. Kerstin påpekar att frågor som hör 

samman med livskunskap har försvunnit under senare år. Magnus instämmer 

genom att säga att det är ett område som rör etik och moral. Det inter – esse som 

binder lärare i laget samman och skiljer dem åt tolkar jag pendlar mellan nytta, 

medel, mål och vad lärarna vill bidra med moraliskt och etiskt för nästa 

generation. 

 Anders fortsätter på sitt planeringsspår och frågar lärarna i laget vad de tycker 

om idén att varje lärarlag ska planera för en årskurs. Han vill veta om de i sitt lag 

ska planera för alla sjätteklassare. När Anders berättar bryter Kerstin undrande 

in i hans ordflöde. Hon frågar om det inte är en bra idé att alla som går i samma 

årskurs får träffas minst en gång per läsår. Lotta som suttit med i den 

förberedande planeringsgruppen bekräftar henne och berättar att det är ett av 

målen med temadagarna. Ledningsgruppen har uttryckt att det inte får bli en 

skola i skolan nu när de arbetar i lärarlag. Anders summerar att det innebär att 

de ska arbeta årskursvis med kommande tema. Lotta instämmer och säger att 

planeringen för varje årskurs (till den dagen) ska genomföras av ett av lärarlagen. 

 Lotta fortsätter och säger att arbetsgruppen funderat över vad som ska finnas 

med i temat livskunskap. Gruppens förslag är att placera ut olika bitar i varje 

årskurs. Vid varje temaomgång ska de starta med en temadag för hela skolan 

indelat utifrån årskurs. Temadagen skulle sedan kunna gå över i en kurs. Lotta 

berättar att det vore möjligt att fundera över vad som är möjligt att göra i termer 
                                                          
207 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.70. 
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av ämnesövergripande arbete utifrån temat. Hon fortsätter och säger att till 

exempel skulle årskurs sju kunna ägna sig åt reklam, massmedia och ”tevesåpor” 

men också rökning, livsstil, hälsa och kost. Magda frågar om kroppsideal 

kommer in här. Lotta instämmer med Magda, särskilt som de läser en del av 

detta på bildundervisningen i svenska. Det finns dessutom med i kursplanen 

påpekar Lotta. Hon berättar även att de kan fundera över vilka bitar som ska 

ligga i vilken årskurs. I planeringsgruppen var de oense om vid vilken tidpunkt 

under högstadiet, som sex och samlevnad ska komma in.  

 Anders påpekar att han har ansvar för en klass. Han berättar att han anser att 

handledargruppen är ett viktigt och bra forum för att kontinuerligt kunna 

diskutera frågor som rör etik, moral och ideal, och med det hålla ämnet levande. 

Lotta instämmer i Anders påstående. Hon säger att det är dumt att plocka ut etik 

och moral och enbart hänskjuta det till temat som de samtalar om. Lotta är 

överens med Anders att etik och moral ska genomsyra arbetet hela tiden. Anders 

instämmer med henne.  

 Anders berättar att det i arbetet ska ingå en övernattning ute i årskurs åtta. En 

övernattning har lärarna tidigare år genomfört med ”sina” åttor. Anders vill 

understryka att det lag som ska planera för årskurs åtta måste få möjlighet att 

komma med nya idéer om vad en övernattning kan innebära. Han får 

instämmande svar av de andra lärarna i lärarlaget. 

 Två veckor senare återför Anders det hälsofrämjandet temat på veckomötets 

agenda. Han berättar att det nu går under temanamnet ”Liv och lust”. Han 

förtydligar och påtalar att den röda tråden blir kärlek, vänskap, sex och 

samlevnad och kroppen. Anders påminner om att varje lärarlag planerar och 

genomför temadagar för en årskurs (fyra klasser). Skolledningen har beslutat att 

temadagarna ska ligga vid samma tidpunkt för alla klasser på skolan. 

 Lotta bryter in och protesterar. Anders avbryter hennes protester. Han berättar 

att deras lag planerar för årskurs sex med ett program för två eller tre dagar men 

Lotta bryter åter in och påpekar att det är deras lag som ska planera och sedan 

lämnar de över ett färdigt koncept till de andra lärarlagen. Anders vänder sig till 

Lotta och medger att det är ett alternativ. Lotta berättar igen att som hon förstår 

det är den här temadagen en upptaktsdag. Deras lärarlag ska fortsätta att planera 

för de andra sexorna. Lotta säger att hon ser ämnet svenska som huvudansvarigt 
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och att flera ämnen skulle kunna komma på tal. Kärlek och vänskap 

argumenterar Lotta finns i kursplanen för sexan och därför anser hon att ämnet 

svenska blir huvudansvarigt.  

 Anders säger att ledningsgruppen som han ingår i har funderat i banor vilket 

innebär två eller tre temadagar för årskurs sex, inget ytterligare skulle ingå. Lotta 

protesterar och berättar att så hade hon inte föreställt sig. Istället har hon förstått 

att ett tema skulle ligga i direkt anslutning till upptaktsdagen.  

 

Lotta: De vet jag inte vara nåt bra alltså men  
Anders: de är ju världens grej 
Lotta: men jag tycker att det är 
Anders: om vi nu planerar för sexan som det är tänkt om vi nu planerar för 
sexan då drar vi ju upp det här programmet dom här två eller tre dagarna eller 
vad det nu blir för den andra sexan 
Lotta, så så vi sköter planeringen och så lämnar vi över den till den andra sexan 
titta här har ni ett koncept eller mera 
Anders: ja de e ju ett alternativ 
Lotta: ja men vänta ett tag så här blir det vi börjar ju med temadagar eller hur vi 
börjar ju med temadagar för de är ju samma temadagar som har varit förut när 
dom andra sexorna har bjudits in till skolan så de e ju liksom uppstarten så de 
får ju finnas med i vår planering 
Alf: är temadagen uppstart 
Kerstin: mmm 
Anders: de stod ingenstans 
Lotta: nähä nä de kan man ju göra som man vill, jag ser framför mig att i sexan 
så är temadagarna uppstarten…  
Anders: ja de skulle de kunna va 
Lotta: man kan ha MAN KAN JU HA förberedande sån också de kanske är allra 
bäst och så efter dom här temadagarna så kommer det tas upp en hel del om 
mobbning och vänskap på dom här temadagarna och så planerar vi också då i 
vårat arbetslag och planerar för dom andra sexorna hur man kan fortsätta och 
jobba med kärlek och vänskap i alla ämnen och då är det svenska som jag ser 
framför som är huvudansvarig de kanske är fler ämnen som ska in men alltså 
eftersom temat kärlek och vänskap finns i i kursplanen för sexan så tänkte jag att 
svenskan fick bli huvudansvarig där  
Anders: men ett förslag här nu att som du kolla där då har vi tänkt oss då tre 
dags två eller tre temadagar och då kör man de här på skolan med sexorna  
Lotta: och sen ska det va klart? 
Anders: jaaaa 
Lotta: då ska man läsa  
Anders: men man kan ju naturligtvis ehhh  
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Lotta: så tänkte inte jag det för jag tänkte när jag var med i den här gruppen som 
satt och planerade så tänkte jag så här ja med att de är en temadag eller var det 
två temadagar för sexan ifjol… 

 
Ingvar säger att det innebär att de måste planera så att de andra lagen kan 

fortsätta i sina ämnen. Lotta instämmer med Ingvar. Hon påpekar att det kan bli 

en fråga för lagen själva att välja utifrån lagets egen planering hur de vill arbeta 

de närmaste veckorna i svenska och vilket ytterligare ämne som det nu är fråga 

om. 

 Lotta berättar att de andra lagen förväntas att göra på liknande sätt. Det 

innebär att deras eget lag får sin planering serverad av de andra lagen. Lotta 

vänder sig också till Anders och menar att det blir problem att lägga temadagen 

vid samma tidpunkt för hela skolan. Det blir ett problem eftersom temat kan se 

ut på skilda sätt för en sexa och en nia. De kanske till och med ska ha en dag i 

sexan och två dagar i nian påpekar Lotta. 

 Anders anser att det kommer att bli många avbrott under läsåret om varje 

lärarlag ska genomföra temadagar i arbetet med ”Liv och lust”. Särskilt om de 

själva ska bestämma när det passar dem under läsåret. Lotta svarar honom att 

när de senast hade liv och lust så gick sexorna och sjuorna ifrån någon dag och de 

andra lärarna fortsatte sin undervisning som vanligt. Samtidigt medger Lotta att 

det då var fråga om någon enstaka dag. Hon undrar hur de gör om det blir fyra 

dagar per år. Lotta berättar om niorna som senast hade ett tema som sträckte sig 

över tre till fyra dagar. Hon undrar hur det blir om ytterligare årskurser gör 

likadant. 

 Ingvar svarar Lotta att det blir svårt att finna lärare för att kunna kombinera 

schema och tema. Han berättar att det blir stor skillnad att arbeta en temadag 

över hela skolan ställt i relation till två temadagar per årskurs. Ingvar konstaterar 

att det blir fyra eller åtta dagar. Lotta lyssnar och funderar och bekräftar Ingvar 

genom att säga att hon anser att det räcker med en temadag per årskurs och 

sedan kan lärarna själva arbeta vidare. Lotta berättar att om samma personer ska 

komma in under temadag i sexan och nian är det absolut opraktiskt att 

genomföra temadagen samtidigt i alla årskurser. 

 Ingvar bryter åter in och byter inriktning på samtalet. Han berättar att 

innehållet som finns beskrivet för sex och samlevnad enbart beskriver sex 
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negativt. Han medger visserligen att de behöver varna för att sexuella sjukdomar 

ökar. Anders instämmer med Ingvar att det mest är negativa aspekter i innehållet 

som det står nu. Lotta föreslår att de kan påpeka detta för det lärarlag som ska 

arbeta med att utarbeta temat.  

 

Ingvar: Sex och samlevnad vår sex och samlevnadsundervisning skulle bara 
vara det negativa sidan på något sätt och det här är ju typ det då  
Lotta: alltså vad är det som är 
Ingvar: alltså vi varnar bara 
Lotta: ja ha  
Anders: ja bara negativa saker företrädesvis  
Ingvar: ehh även om det behövs kanske för sjukdomarna ökar idag  
Lotta: ja de kan man väl påpeka för andra laget liksom vad vilka saker som 
ska tas upp att man måste göra… 

 

Anders frågar de andra i laget vad det finns för något positivt att skriva om sex. 

Lotta berättar att i svenskan har hon arbetat med niorna och läst 

ungdomslitteratur som handlar om samlevnad. Anders är den som fortsätter 

samtalet och lämnar Ingvar och Lottas kommentar om sex och samlevnad. Han 

byter riktning i samtalet. Och minns att han ville fråga om de traditionella 

dagarna i årskurs åtta med övernattning/friluftsliv. Anders frågar lärarna i laget 

om dagarna måste finnas med eller om det finns ett alternativ. Han undrar om 

det är en bra kombination med det som finns angivet för årskurs åtta, bland 

annat hälsa, pubertet, kroppsideal, och könsroller? Lotta säger att hon inte minns 

varför de knöt ihop det med övernattning/friluftsliv. Magda föreslår att det kan 

kopplas till hälsa. Kajsa undrar om kroppsbygge, könsroller och droger har något 

med övernattning/friluftsliv att göra. Ingvar svarar henne att han anser att hälsa i 

alla fall kan räknas dit.  

 Anders vill nu veta om lärarna i laget tycker att de ska behålla 

övernattning/friluftsliv i temat. Kajsa som senast varit ute med en årskurs åtta på 

övernattning/friluftsliv anser inte att det var något särskilt med denna aktivitet. 

Anders frågar henne om det gav något och Kajsa svarar honom att hon anser att 

det inte gav något särskilt. Lotta protesterar. Hon tycker att 

övernattning/friluftsliv är jättebra. Det blir inget sova på natten, det är ett himla 

liv menar hon men det är bra understryker Lotta. Kajsa förtydligar sig och säger 
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att hon inte är säker på att eleverna lär sig något. Lotta svarar henne att eleverna 

måste samarbeta, och de måste laga mat. 

 

Kajsa: Men alltså mina åttor gick ju Älvleden från början då av terminen de 
var väl inte nå tema i dé  
Anders: men gav det nåt  
Kajsa: ja de gav väl grupp alltså dom näeee de tror jag inte  
Anders: näeee ehhhhh e de ändå bra att ha det kvar? vill vi har det kvar  
Magda: jag har aldrig gått Älvleden  
Lotta: jag tycker att Älvleden är JÄTTEBRA att gå jag tycker det är alltså 
just det att man inte sover på natten och de är ett himla liv och allting sånt 
men alltså  
Magda: annars är det bra 
Lotta: annars är det bra  
Kajsa: men alltså jag vet inte om det har någonting med alltså om dom lär sig 
någonting  
Lotta: men dom måste ju tjaa samarbeta en del de är lite granna det där med 
å å laga mat och göra såna grejor… 

 
Anders föreslår att de skulle kunna utveckla inslagen med övernattning/friluftsliv 

i temat. Lotta påminner Anders om att övernattning bygger på det som eleverna 

lärt sig i sjuan, det vill säga slå upp tält och göra eld. Anders frågar henne då vad 

det har med resten av temat att göra. Lotta svarar honom att det är liv och hälsa 

som tangerar övernattning/friluftsliv. Ingvar anser att kärlek och vänskap också 

ingår. Magda frågar de andra i gruppen om inte livsstil hör hemma i det som de 

diskuterar. Anders frågar om de inte skulle kunna utveckla det hela med övningar 

och uppgifter. Han anser att det är själva aktiviteten övernattning som gör att 

eleverna kan ta till sig budskapet som de tänker sig ska ingå. Kerstin instämmer 

med Anders att det är bra för sammanhållningen i klassen och för att bistå 

klassen med att bli en klass. Kajsa vänder sig åter frågande till laget och tycker att 

de behöver göra klart för sig vilket tema det handlar om. Hon tycker inte att det 

bara ska vara en övernattning med spökhistorier. Kajsa förtydligar att hon anser 

att det behöver finnas en tanke med vilka övningar och vilka aktiviteter som de 

väljer.  
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Nytta och politiskt omdöme 

Lärarna i laget diskuterar hur de ska planera och fördela undervisning om 

hälsoaspekter på de olika årskurserna i högstadiet. De diskuterar även hur de 

skulle kunna förlänga temat så det blir ett något längre sammanhållande projekt. 

För att ge en bild av detta i den här berättelsen använder jag mig av Arendts208 

filosofi rörande kultur och konst. 

 Arendt för ett resonemang om att kultur och konst inte är samma sak. Kultur 

argumenterar Arendt är knutet till föremål och är ett fenomen som tillhör 

världen. Ett föremål är kulturellt i den utsträckning som det kan bestå. Konst å 

andra sidan är förbundet med en konstnär som skapar något som ska förevisas. 

Konst konsumeras inte som konsumtionsvaror och inte heller brukas det som 

bruksföremål. Konst lyfts ur dessa och när det sker skapas kultur.209 

 Artisten är den som skapar det vackra resonerar Arendt. Samtidigt finns det 

ingen motsättning mellan det som är vackert och den som tillverkar(artisten) det 

vackra. Arendt resonerar att det som är riskabelt är att den som tillverkar 

förhåller sig till ändamål och slutmål och dömer ting i förhållande till nytta. 

Arendt påpekar att om vi glömmer bort det värde som en gång bidrog till att viss 

konst kom in i kulturen kan det komma att fungera enbart som mål.210 Det som 

sker när lärarna i laget diskuterar temat livskunskap tolkar jag som ett pendlande 

mellan konst och kultur. Det inter – esse som binder lärare i laget samman och 

skiljer dem åt pendlar mellan det som ska fortsatt finnas med i kulturen för nästa 

generation och det som kan vara något nytt att tillföra som exempelvis ett längre 

temaarbete över ämnesgränserna.  

 Lärarna i laget samtalar om ämnet hälsa. Men i förlängningen talar de också 

om etik och moral säger Anders i lärarlaget när han berättar om sin roll som 

handledare. Jag tolkar med stöd av Arendt att dessa frågor i sin tur rör vilket 

slags samhälle som vi vill leva i. För att återkoppla till diskussionen om kultur 

och konst menar jag att lärare i vissa hänseenden kan förstås som artister. De 

tillverkar utifrån läroplanen det innehåll som eleverna ska arbeta med. Lärarna 

gör det utifrån kärleken till det vackra, det vill säga elevernas möjligheter att 

kunna växa som personer i världen.  
                                                          
208 Arendt, Between Past and Future. 
209 Arendt, Between Past and Future, s.215. 
210Arendt, Between Past and Future, s.215. 
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 Lärare i laget handlar och tydliggör det inter – esse som binder lärarna 

samman och skiljer dem åt. Som till exempel när Lotta anser att ledningen gör fel 

som beslutar om endast en temadag och förkastar idén med en uppföljning. Med 

Arendt skulle det kunna förstås som att ledningen agerar utifrån mål, medel och 

nytta. De agerar som artisten enligt standard av enbart nytta i det offentliga 

rummet. Därigenom hotar de det politiska rummet där diskussionen hållits om 

hälsofrämjande arbete. Jag tycker mig förstå att ledningen enbart tar hänsyn till 

den tillverkande aspekten när de anser att enbart en dag räcker som temadag för 

eleverna. Lärare i laget visar i handlande att de är måna om ett intresse för vad 

hälsa kan innebära och vad nästa generation kan komma att behöva få med sig. 

De argumenterar för och tar ställning till varför ett visst innehåll ska finnas med. 

Därigenom offentliggör de som artisten vad som är ”vackert” att delge nästa 

generation och vad som är viktigt att föra vidare och därigenom befästa kulturen. 

 Arendt höjde på sin tid en varnande hand för att tillverkningstänkandet hade 

invaderat det offentliga rummet. Handlandet i det offentliga blev bedömt som 

tillverkaren bedömer sitt arbete nämligen efter nytta och mål. Den som tillverkar 

kan och måste visserligen vända sig bort från det offentliga rummet för att kunna 

tillföra något nytt till en redan existerande värld. Sakerna som tillverkas måste 

sedan finna sin plats i världen. Det tillverkade är i behov av en offentlig plats 

precis som handlande. Genom att bli offentligt kan det som tillverkats bli sett och 

hört. Det är just det som vår kultur är ett resultat av. Något tillverkas som 

exempelvis ett innehåll för en kurs. För att det ska bli offentligt behöver det en 

plats att visa sig på. Jag förstår lärarnas diskussion i laget som en offentlig plats 

där innehållet får en plats att visa sig. På den offentliga platsen bestäms vad av 

det tillverkade som är viktigt att föra vidare, i en kultur.  

 Som jag tolkar Arendt behöver vi handlande för att möjliggöra att ”visa” det 

som är vackert. Vi behöver offentliggöra det som tillverkas (ex. konst) för att 

bestämma vad som ska finnas med oss i vår kultur. Arendt anser därför att både 

konst och politik är fenomen av en offentlig värld. Konflikten mellan artisten den 

som tillverkar och den som framträder i handlande resulterar i ett tänkande som 

tränats och kultiverats att vara trovärdigt. Som jag förstår Arendt innebär 

ansvaret för att vårda den värld, där vi i handlande genom talet tar ett ansvar för 

något, ett ställningstagande som baseras på det vackra. För att ta ställning till det 
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vackra menar Arendt att det krävs en person med ett omdöme. Ett omdöme som 

Arendt anser bygger på smak och det är en politisk snarare än en teoretisk 

aktivitet. Det är politik för den är i behov av närvaron av andra. Dessutom 

behöver vi se saker och ting inte enbart från mitt synfält utan även från alla de 

andra som är närvarande.211 Inspirerade av det inter – esse som binder lärare 

samman och skiljer dem åt framträder moralregler som visar att lärarna strävar 

efter att göra sitt bästa. 

 Det inter – esse som binder lärare i laget samman och skiljer dem åt blir här en 

fråga om vad som ska tillverkas och vad som ska föras vidare till nästa 

generation. Vad av det som tillverkas är det som lärare ska ta med sig som bidrag 

till kulturen för nästa generations medborgare? I vilken mån får lärare möjlighet 

att handla samfällt i det offentliga rummet med avseende på vilken konst som kan 

vara värt att föra vidare i kulturen för nästa generation? 

 

Dialektik och vänskap 

Under ett läsår följer jag ett lärarlags pedagogiska möten varje onsdag 

eftermiddag. Jag är medveten om att lärare har andra former av möten. Lärarna i 

laget hänvisar till sina ämneskonferenser vid flera tillfällen när lärarlaget samlas 

för sina möten. Jag blir nyfiken och vid en tidpunkt under hösten diskuterar jag 

med Lotta om jag skulle kunna få delta i ämneskonferensen under en period. 

Lotta och flera av de andra lärarna i laget tillhör ämneskonferensen i språk. Jag 

väljer att fråga dem eftersom de utgör en majoritet av lärarna i laget. 

Ämneskonferensen i språk samlar språklärare från de andra lagen. Lotta tar 

därför min fråga om att få delta i konferensen till de andra språklärarna i 

ämneskonferensen. De säger att jag gärna får sitta med, lyssna och ta upp deras 

samtal på band. Ämneskonferens i språk har lärarna varannan torsdag mellan kl. 

15.10-16.30. Under perioden november-mars deltar jag i fem ämneskonferenser. 

Det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt rör hur lärarna 

gemensamt ska kunna komma överens om och sätta ord på samt formulera 

arbetsplaner och betygskriterier i språk.  

 Under den period som jag kommer att följa ämneskonferensen arbetar 

språklärarna till stor del med att ta fram arbetsplaner i svenska och engelska. 
                                                          
211 Arendt, Between Past and Future, s.218. 
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Dessa arbetsplaner ska sedan läggas ut på skolans hemsida på nätet. Där ska 

föräldrar och elever själva kunna gå in och läsa vad som krävs för att få minst 

godkänt i språkämnena. Det är Kajsa som berättar för Gunilla och Magda att 

betygskriterier och kursplaner skiljer sig åt. Kajsa säger att deras uppgift i 

ämneskonferensen är att ta fram en arbetsplan i ämnena svenska och engelska. I 

arbetet har de fått en mall att utgå ifrån. I den mallen ska moment beskrivas som 

ska ingå i ämnet. Där ska också betygskriterierna för VG (väl godkänt) och MVG 

(mycket väl godkänt) beskrivas separat. Gunilla undrar hur samhällsorienteringen 

kan ha samma betygskriterier i alla årskurser. Magda berättar för henne att så är 

det inte utan säger att det är nyckelorden som är lika. Kajsa förtydligar att det 

bara var på ”mål att uppnå” som de använde samma nyckelord. Magda håller 

inte med Kajsa utan minns att på MVG stod det ”tolka” eller ”reflektera” och på 

G (godkänt) stod det ”återge”. Kajsa berättar för de andra lärarna att de behöver 

fundera över om dessa formuleringar räcker till i språkämnena. Hon fortsätter 

och säger att de ska gå till kursplanen för att plocka ”nyckelord”. Som exempel 

”lyssna och läsa med god förståelse” och ”läsa och förstå” eller ”delta aktivt” 

osv.  

 

Kajsa: Men då blir det annorlunda för de som har språk då det inte det går 
ju inte göra det är ju det som vi har sagt liksom slet våra hår för att de går 
inte att göra samma sak för att språk är ett språk  
Magda: de är en färdighet mera 
Kajsa: jaaa då ska man inte kunna liksom allt från franska revolutionen.. 
Gunilla: hur kan dom ha samma betygskriterier i alla årskurser 
Magda: fast dom hade bara nyckelord 
Kajsa: alltså det var på dom här mål att uppnå var det samma 
Gunilla: okej 
Kajsa: att dom ska ha  
Magda: på MVG var det till exempel tolka eller reflektera eller 
Gunilla: ja ja  
Magda: på G var det bara återge eller någonting  
Gunilla: JA men det är ju en jäkla stor skillnad, förlåt mycket stor skillnad 
mellan återge och tolka 
Magda: ja ja visst  
Gunilla: men egentligen räcker det ju  
Kajsa: ja men funkar det i språk? Maja (specialpedagog som inte är med på 
mötet/min anm.) var in igen till oss när vi satt nu då och då sa hon ”hitta 
dom här nyckelordern” för då hade vi ju först gjort en och sen jaha vi har 
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inga nyckelord med då fick vi gå tillbaka igen och då var det då hittade vi 
dom här nyckelorden ”lyssna och läsa med god förståelse” ehh ”läsa och 
förstå” ”delta aktivt” allt det här ”utveckla sig tydligt” ”kunna 
argumentera” ”läs och förstå”… 

 

Kajsa fortsätter och berättar att hon nu läst betygskriterierna för årskurs åtta. 

Hon anser att det är svårt att förstå hur de ska lösa sin uppgift. Den slutsats som 

hon dragit är att ”mål att uppnå” som beskrivs i betygskriterierna är lika med 

godkänt i årskurs åtta och nio. Målen som anges för sexan och sjuan är lika med 

godkänt. Dem behöver eleverna uppnå varje år.  

 Lärare handlar och framför sina synpunkter om vad som ska stå i 

arbetsplanen. I min tolkning tar jag stöd av Arendt som påpekar att framföra sina 

synpunkter212 innebär att jag berättar för andra hur världen öppnar sig för mig. 

Utgångspunkten är att världen öppnar upp sig på skilda sätt för oss alla beroende 

på var vi står. Att säga sin åsikt (doxa) kan förstås som grundläggande för 

vänskap och gemenskap.213 Lärarna talar till varandra, med fokus på vad som ska 

stå i arbetsplanen. De framför sina åsikter och handskas med skilda perspektiv 

för att övertyga varandra om en lösning. När de vänder och vrider på det inter – 

esse som står i fokus, finns en möjlighet att lärarna kan skapa något gemensamt. 

 Magda berättar att som hon uppfattat deras uppgift behöver de först skriva en 

kursplan. Kajsa svarar henne att så anser hon inte att det fungerar. Kajsa har 

arbetat med kriterierna för årskurs åtta. Hon har därtill vänt sig till Maja som 

arbetat med dessa frågor tidigare på en annan skola. Av Maja har Kajsa fått 

återkoppling och bekräftelse på att den arbetsplan som hon tagit fram för årskurs 

åtta var bra. Kajsa berättar att Maja sagt henne att hon fått med ”momenten” 

och ”målen” i kursen. Maja hade sagt henne att hon inte behövde ta med några 

kriterier.  

 

Magda: Där är kursplanen och sen betygskriterierna sen vad står det här…. 
när ni återger nivåerna för V, VG och MVG i varje kurs repetera mätbara 
mål för varje skriv målen för varje men vad blir det för skillnad mot G då? 
Gunilla: det är ju ingen skillnad mellan målen och G 
Magda: näe näe men jag har för mig att hon sa någonting om just med det 
här hur vi ska jobba vi ska först göra kursplanen sen ska vi göra kriterierna 

                                                          
212 Eng. What appears to me. 
213 Hannah Arendt, Philosophy and politics, i Social Research, 57 (1) (1990), s.4. 
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sen ska vi gå tillbaka för att skriva målen och de är liksom en annan nivå en 
annan aspekt på det men jag kommer inte riktigt ihåg hur  
Kajsa: men alltså Magda när jag satt vid datorn så hade jag problem med 
datorn och då kom Maja och hjälpte mig för jag satt inne i det laget. Då sa 
jag så här ”visst är det så här” och då tittade hon på det här engelska 
kriterierna och då sa hon ”ja de är så här” har ni momenten och målen å och 
jag tror att dom inte ens hade gjort en egen kriterie utan dom hade bara för 
att som jag fattar det så är det så här som det ska se ut… 

 
Magda undrar om de inte behöver ta med ett mellanled i sitt arbete med att 

skriva en arbetsplan. Hon berättar att de ska göra vissa moment för att eleverna 

ska utvecklas inom ”det här området”. Dessa moment är deras strävansmål säger 

hon. Magda anser att uppnåendemålen är lika med G och då borde det stå G i 

mallen. Magda säger att de skulle lägga in ett syfte varför de gör vissa moment. 

Till exempel för att eleverna ska bli bättre att reflektera, kunna tolka eller 

analysera. Magda föreslår att nyckelorden ska finnas i syftet. Lotta instämmer 

och anser att det låter bra. Kajsa bryter nu in och undrar om inte berätta, 

beskriva och förklara samt motivera är något som beskriver det som Magda 

efterfrågar. Magda protesterar för hon anser att strävansmålen blir på en annan 

nivå. Hon anser att det som Kajsa beskriver är ”vad de gör”. Magda berättar att 

det ena är vad de gör och det andra är syftet med deras undervisning. Dessutom 

kanske föräldrarna är intresserade av att veta varför de i skolan undervisar i 

språk och då kan de få information om att det är för att eleverna ”ska…”. 

 

Magda: Får jag säga en sak vad jag tror jag är ute efter när jag pratar om det 
här extra ledet då jag tror att Maja pratat om dom de kanske är 
strävansmålen ska ligga där att vi gör dom här momenten därför att vi vill 
att eleven ska utvecklas inom ”det här” och det är strävansmålen inte 
uppnåendemålen för uppnåendemålen är G men det är strävansmomenten de 
är de här vi är ute efter ett sånt led alltså 
Kajsa: och då är det  
Magda: nej det ska va ett till här  
Kajsa: ett till 
Magda: ja  
Kajsa: där det står vad  
Magda: och i stället för mål att uppnå ska det va G där vi håller på med ja 
jag vet inte vad det står i strävansmålen  
Magda: när vi var i laget och diskuterade det här då var vi ju inne på det vi 
var liksom inne på nåt syfte varför gör vi dom här momenten därför att bla 
bla bla  
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Gunilla: det vi strävar mot 
Magda: det är de vi strävar mot för att eleverna ska bli bättre på att 
reflektera för att dom ska kunna tolka kunna analysera där kanske det ska 
vara nyckelord  
Lotta: det låter vettigt tycker jag  
Kajsa: men e inte det de här då berätta, beskriva, förklara motivera, samtal 
Magda: näe vi får en annan nivå på nåt vis de där är mer vad man gör  
Gunilla: det här är görandet ja  
Magda: och det andra är målet  
Gunilla: men du det här är väl de som vi vill att eleverna ska göra det du 
pratar om  
Magda: näe det är vårat syfte med undervisningen  
Kajsa: genom att hur ska jag skriva  
Magda: näe de kanske inte är någonting att 
Kajsa: men vi måste ju ta upp och diskutera  
Magda: ja men varför håller vi på med? jo för att dom ska? sin förmåga att 
delta aktivt i samtal 
Gunilla: de är väl för att dom ska kunna delta  
Magda: dom ska utveckla sin förmåga det är därför vi gör dom här sakerna 
som vi gör  
Gunilla: och det är nyckelorden ”utveckla förmåga”  
Magda: ja.. kanske .. jag vet inte utveckla sin förmåga står det ju på alla dom 
här  
Kajsa: det vi strävar mot med undervisningen  
Magda: ja …alltså varför gör vi det vi gör kan jag tänka mig att en förälder 
är intresserad av varför håller vi på med språk. litteraturhistoria …jo därför 
att eleven ska …. 

 

Som jag förstår berättar Magda hur hon förstår vad som är viktigt i arbetsplanen. 

Hennes åsikt är att de ska skriva fram ett mellanled. Hon försöker övertyga de 

andra lärarna om sin idé. Kajsa försöker förstå henne genom att fråga om vissa 

ord inte innebär det som Magda efterfrågar. Men Magda är påstridig och hävdar 

att hennes idé om strävansmål är något ytterligare. Hon framför sina åsikter och 

försöker övertyga lärarna genom att hänvisa till att föräldrarna kanske vill veta 

varför de undervisar i språk. Med Arendts termer är det i handlande genom talet 

som hon uttalar sin åsikt. Det som sker är att hon genom att uttala sin åsikt 

försöker övertyga lärare i laget om att hennes synpunkter är viktiga för att 

arbetsplanen ska kunna fylla sitt syfte.214 Vänskapen i gemenskapen innebär inte 

att lärare är samma eller likvärdiga i relation till varandra. Istället är det just 

                                                          
214 Arendt, Philosophy and politics, s.4 
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handlande som utgör grunden för en gemensam värld och därigenom bidrar 

vänskap i förlängningen till stiftande av ett samhälle.215 

 Gunilla undrar om ämnets syfte, roll och mål att sträva mot, relaterar till det 

som finns beskrivet i arbetsmallen ”förmåga att använda berätta, beskriva, 

formulera och uttrycka sig”. Kajsa säger att det ska förstås som moment som är 

tagna ur läroplanen. Hon fortsätter med att berätta för de andra lärarna att om 

en elev ska få godkänt i engelska i årskurs åtta ska eleven kunna ”tala och lyssna, 

berätta, beskriva, förklara, och motivera samtalet”. När det gäller tal har Kajsa 

varit noga med att understryka att eleven ska kunna reflektera över sitt lärande, 

kunna förklara hur det är och kunna använda hjälpmedel t.ex. glosboken.  

 Gunilla läser högt ur arbetsmallen: ”eleven skriver texter med sammanhang 

och flyt, berättar och skriver”. Hon undrar var viss korrekthet i grammatik finns 

angivet. Kajsa svarar henne att bra grammatik det förstås utifrån arbetsmallen 

och angivelsen att elever skriver med sammanhang, flyt, berättar och skriver. 

Lotta protesterar då hon anser att en elev kan skriva målande och beskrivande 

och ändå sakna varierat ordförråd. Gunilla anser att i mallen och för årskurs nio 

sägs inte något om grammatik. Där står att ”eleven ska kunna skriva 

välformulerade texter”. Kajsa frågar då om ”välformulerade texter” uttrycker 

koppling till grammatik medan ”skriver väl” för MVG i årskurs åttamallen inte 

uttrycker detsamma. 

 Gunilla berättar att hon anser att ”välformulerade texter” samt ”informerar 

och berättar” säger något om att grammatik ska finnas med. Hon fortsätter att 

förtydliga sig och påpekar att det inte är kriterier för VG. Kriterier för VG är att 

eleverna ska kunna använda ”be och do” i årskurs åtta. Kajsa instämmer och 

säger att det krävs bra meningsbyggnad, ordföljd samt bra ordförråd för VG. För 

MVG ska det inte finnas mer än ett litet slarvfel. Gunilla håller med henne att det 

ska gå att se att det är rätt.  

 Kajsa fortsätter att berätta att för MVG har de i mallen skrivit ”uttrycker sig 

varierat i skrift anpassar framställning till olika syften”. Gunilla svarar Kajsa 

genom att summera att det då skulle innebära att ”välformulerad” betyder 

grammatiskt korrekt för ett MVG. Och att välformulerad innebär att eleven 

skriver varierat. Det i arbetsmallen som beskrivs ”anpassar det skrivna till olika 

                                                          
215 Arendt, Philosophy and politics, s.5. 
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syften och mottagare” anser Gunilla mer har att göra med innehåll och 

meningsbyggnad. 

 

Gunilla: I årskurs åtta i engelska i engelska på skriva så står det ”eleven 
skriver texter med sammanhang och flyt berättar och skriver” var står det att 
den kan en viss korrekthet i grammatik här 
Kajsa: jaha du menar så jag fattar ju på en gång jag tycker skriver man med 
sammanhang och flyt berättar och skriver då har man en bra grammatisk 
Gunilla: de har man 
Kajsa: jag tycker de i alla fall men de är ju jag 
Lotta: alltså dom kan väl skriva väldigt målande och beskrivande och ändå 
missa i i grammatiken alltså försöka att variera ordförråd och de här och 
Gunilla: så tycker jag att det står här men på nian så står det välformulerade 
texter å de är för mig så korrekt eller ja grammatik 
Kajsa: så välformulerade texter är rätt grammatik men alltså skriver väl att 
man skriver välformulerade texter i åttan på MVG det är inte de? 
Gunilla: eleven skriver välformulerade texter., informerar och berättar där 
kommer där kommer grammatiken in 
Kajsa: inte på VG 
Gunilla: näe de tycker inte jag 
Kajsa: okej 
Magda: men då kan man vara svag rätt grammatiskt för ett VG 
Gunilla: nej men dom bör ju kunna använda sig av dom enkla grammatiska 
be och do för ett VG i engelska i åttan 
Kajsa: de tycker jag att de ska va då får det va alltså de ska va menings 
byggnad å ordföljd å så där tycker jag och bra ordförråd 
Gunilla: pratar ni om VG eller MVG nu 
Kajsa: VG men ska du ha ett MVG då ska de inte finnas mycke då kanske ett 
litet slarvfel 
Gunilla: ja slarvfel att man kan se att det är rätt sen va 

 
Gunilla fortsätter att fundera över arbetsmallen och påtalar att de behöver ha 

belägg för det som beskrivs. Lotta frågar henne om de kan jämföra med det som 

finns skrivet för årskurs nio. Kajsa tar fram kriterierna för årskurs nio och läser 

högt och konstaterar att det framhävs att eleven ska kunna tala, lyssna och läsa 

men det står väldigt lite om att kunna skriva både för VG och för MVG. Gunilla 

säger att då kan ordet välformulerad inte stå med i mallen. Kajsa svarar henne att 

språklig säkerhet står med i kriterierna ”eleven kan uttrycka och förmedla ett 

budskap”. Och språklig säkerhet konstaterar Gunilla blir ett krav för både 

årskurs åtta och nio. 
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 Gunilla undrar vidare var ”läsförståelse”, ”reflektion”, kommer in. Det är 

något som finns angivet i kursplanen i engelska för årskurs åtta. Hon fortsätter 

och berättar att för godkänt ska eleven kunna läsa och tillgodogöra sig enkla 

texter. För VG ”läser och tillägnar sig eleven lättlästa texter” och för MVG ska 

”eleven kunna reflektera över en text”. Kajsa svarar henne och förtydligar att 

”reflektera” innebär att kunna dra slutsatser.  

 Det framkommer vid ett senare tillfälle att de ska utforma arbetsplanerna 

enligt samma upplägg i alla språk. De kommer i mallen att använda sig av 

rubrikerna ”läsa”, ”tala” och ”skriva” som utgångspunkt. Kajsa undrar om det 

går att förstå att eleverna måste ha ett korrekt språk för att få VG om det bara 

står ”eleven skriver texter med sammanhang”. Hon undrar även om det går att 

förstå vad välformulerad betyder eller om det ska bytas mot språklig säkerhet. 

Samtidigt berättar Kajsa att de ska hålla sig till läroplanens formuleringar, trots 

att det vid en tidigare diskussion framkommit åsikter om att språklig säkerhet är 

tydligare. Sarah bryter in och säger henne att hon inte tycker att det blir tydligare 

med språklig säkerhet. Hon säger att de ska se vad som står i läroplanen och 

sedan hålla sig till det för där finns de rätta orden.  

 Kajsa berättar att det är bestämt från skolledningen att arbetsplanerna ska 

innehålla moment som ska ingå i ämnet samt mål att uppnå. Sedan kan de om de 

vill lägga till ett betygskriterium. Mål att uppnå är lika med G i årskurs åtta och 

nio. Därtill kommer det att finnas separata betygskriterier för att uppnå VG. Hon 

berättar att det viktigaste är att eleverna får veta vad mål att uppnå innebär så att 

de kan ta ställning till vad det innebär att bli godkänd. Några mål att sträva mot 

kommer inte att finnas med. Istället finns betygskriterier för VG och MVG. 

 

Engagemang, heder och figurationers begränsningar 

Lärarna använder sig av en arbetsmall när de ska skapa ett dokument för ämnena 

i språk. De vänder sig också till kursplanen i respektive ämne för att ”plocka 

meningar” som kan styrka deras val av krav för G och VG samt MVG i ämnena. 

Därtill framför de sina åsikter om vad dessa meningar betyder för dem. Att 

styrdokumentet kan tolkas på flera skilda sätt framkommer i lärarnas 

resonerande. Jag anser inte att det är godtyckligt. Lärarna utgår från kursplanen 

och den kan förstås som en ”faktisk sanning”. Faktisk i bemärkelsen att den är 
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det dokument som lärare är anvisade att använda i sitt uppdrag. Och faktisk för 

att det som blir sant för lärarna är vad de kan kommunicera med varandra och 

komma överens om. Det är kursplanens fakta som blir den grund som lärare 

sedan kan diskutera sina åsikter utifrån. Lärares åsikter är inspirerade av inter – 

esse och passion i ämnet. 

 När lärare i handlande uttrycker sina åsikter framträder en moralregel som 

visar på heder i relation till det egna ämnet och i undervisning. Som jag tolkar det 

synliggörs detta i diskussionerna om vad som är betydelsefullt att fånga i ord och 

meningar. Det kan ske när lärare formulerar en åsikt och i handlande agerar 

utifrån vad som är sant för var och en av dem. Med stöd av Arendt anser jag att 

sanning som relaterar till åsikter och handlande sett från ett politiskt perspektiv 

är något representativt.216 Lärare formar en åsikt genom att fundera över en given 

fråga från flera skilda håll. Det sker genom att de gör det frånvarande 

närvarande. Processen att representera det som inte är närvarande innebär inte att 

de ställer sig i den andras skor och ser världen från den personens vy. Det är 

istället en fråga om att tänka och känna i sin egen identitet där de faktiskt inte är. 

Ju fler åsikter de kan få tillgång till i sina tankar när de ska fundera över en fråga, 

desto bättre kan de föreställa sig hur de skulle känna och tänka i andras ställe. 

Därigenom ökar de sin kapacitet för ett representerat tänkande och desto bättre 

blir deras slutgiltiga åsikt.217 

 Lärarna i laget är beroende av övergripande beslut från ledningsgruppen på sin 

skola. Dokumenten behöver vara lite obegripliga säger lärare i lärarlaget. 

Samtidigt ser lärarna att arbetsplanerna kan fungera som en slags verifiering av 

deras betygssättning av elever. På skolledningsnivå får lärare i lärarlaget direktiv 

om hur arbetsmallen ska utformas. De får direktiv om att mål att sträva mot 

(vilket de diskuterat) inte ska finnas med. Ledningen har bestämt att det 

viktigaste är att eleverna får besked om vad det innebär att bli godkänd i ett 

ämne. Lärare och lagets möjligheter till handlande blir begränsade. 

Utbildningssystemet ger lärare i laget direktiv om moment som ska beskrivas i en 

arbetsplan. Ledningen och kommunen ger också besked om att utesluta mål att 

sträva mot i sitt arbete. Med Biesta går det att säga att lärares uppdrag blir att 

                                                          
216 Arendt, Between Past and Future, s.241. 
217 Arendt, Between Past and Future, s.241. 
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reproducera läroplanens innehåll eftersom främsta fokus för ledningen (enligt 

regeringens uppdrag) är att eleverna ska nå godkäntmålen. Det blir ett 

utbildningssystem som är fixerat vid resultat.218 Lärares möjligheter till handlande 

och möjligheten att starta något nytt ännu okänt för oss är begränsat till 

lärarlagets rum. Eleverna som berörs finns i det här sammanhanget i periferin. Att 

eleverna skulle kunna företa ta sig något nytt och för oss oväntat finns inte med 

som en tänkbar möjlighet. 

 

I öppningen mellan dåtid och framtid 

Andreskolan säger i sin arbetsplan att eleverna när de lämnar skolan ska 

”besitta” baskunskaper (tala, lyssna, läsa, skriva och räkna).219 För övrigt ska de 

ha erfarenheter av att själva söka, finna och sovra kunskap och information, allt 

inför ett livslångt lärande. För att nå det målet säger skolan att den vill utgå från 

elevens erfarenheter och kunskaper för att väcka nyfikenhet, motivation och lust 

att lära. Andreskolan säger i samma syfte att den ska arbeta ämnesintegrerat och 

tematiskt för att ge sina elever helhet och sammanhang både genom teori och 

praktik. Skolan vill med detta arbetssätt medvetandegöra eleven om de verktyg 

och möjligheter som finns för att ”inhämta kunskap”. Samt låta eleven genom 

diskussion och dialog reflektera över sin inlärning, och för vem denne lär sig. Allt 

i syfte att stimulera till en positiv kunskap och ”jagutveckling”.  

 Deklarationen i arbetsplanen ger en bakgrund till att lärarlagets möten 

fokuserar på områden som tema och ämnesintegration. Tema och 

ämnesintegration finns med som ett sätt vilket ska bidra till att nå målen i 

arbetsplanen.  

 Det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt är hur de ska 

vinkla ”historien” utifrån det ämnesövergripande temat som bär namnet ”Krig 

och fred”. 

 Anders som är ordförande i lärarlaget berättar att laget har tema att planera. 

Han säger att han själv inte är delaktig eftersom han har mycket annat att göra. 

Lotta förklarar att det är ämnena samhällsorientering, svenska och engelska som 

får ”styra upp” de teman som ska planeras. Hon berättar att matematik och 

                                                          
218 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.125. 
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naturorientering hamnar lite vid sidan om. Om någon lärare som är involverad i 

temat anser att dessa ämnen behövs för att genomföra temat får de säga till. 

 Lotta förflyttar fokus till krig- och fredtemat. Hon frågar de andra lärarna i 

laget vilka som ska arbeta med temat. Håkan säger att han ska delta. Också 

Kajsa ska delta och hon undrar om de andra lärarna kan planera för henne 

eftersom hon ska arbeta med en annan planering. Kerstin berättar att hon ska 

ingå i gruppen. Det är Lotta, Kerstin, och Håkan som tar itu med uppgiften. De 

börjar tala om vad de ska fokusera på. Lotta föreslår att de ska arbeta med en 

dramatisering av krig och fred. Kerstin svarar henne att förra året fick eleverna i 

ett annat lag skapa en station som placerades historiskt under andra världskriget. 

Håkan berättar att han var med i det arbetet. De fokuserade en flyktingsituation 

utan att placera den i andra världskriget förtydligar han. Han berättar att 

eleverna inte fick någon övergripande bild av världskriget. Eleverna fick i uppgift 

att skapa en situation med flyktingläger som en historisk händelse vilken formade 

livssituationen. Håkan säger att det blev hafsigt att enbart fokusera smalt, att inte 

ta upp orsaker, själva kriget, vilka som var inblandade eller vad som blev 

följderna. 

 Håkans redogörelse gör att Lotta frågar de andra lärarna hur de skulle kunna 

få med det historiska i sitt tema. Lotta vänder sig till Håkan och frågar honom 

hur långt han kommit med eleverna i samhällsorientering. Han berättar att 

eleverna nu arbetar med första världskriget och att eleverna inte läst något om 

mellankrigsperioden. Kerstin frågar om eleverna kommer att läsa något om 

depressionen innan temat börjar. Håkan berättar att det kommer han inte att 

fokusera på. Han kommer att fokusera det som hände i Tyskland under den här 

perioden. 

 Lotta föreslår att de ska inleda temat med en ”storyline”. Hon säger att det 

innebär någon form av dramatisering som verkligen väcker intresse. Lotta 

föreslår att i dramatiseringen ska de plötsligt befinna sig i Tyskland där de talar 

med varandra och berättar hur det är. Hitler ska plötsligt komma in i bilden och 

göra något intresseväckande. Lotta berättar att syftet förutom att väcka intresse 

vore att ge eleverna en helhetsbild. Kerstin svarar Lotta med ett ”hmmm” och det 

är tyst en stund. Lotta förklarar med ett exempel, att de kunde vara en lärare på 

den tiden som berättar vad som hänt, drar ned en karta och beskriver. Hon säger 

  146



att det vore möjligt att dramatisera en lektion i syfte att ge en sammanfattning av 

situationen. Kerstin frågar Lotta om det skulle komma i slutet av temat. Lotta 

svarar henne att dramatiseringen skulle inleda temat. Placeringen i tid historiskt 

föreslår hon till mellankrigstiden. Hon undrar nu om de andra lärarna kan tänka 

sig att vara med och utveckla idén. Kerstin svarar henne att i så fall skulle det bli 

fyra lärare. Hon instämmer med Lotta att det skulle vara spännande med en 

dramatisering. 

 

Lotta: Hur långt har dom kommit nu i historia  
Håkan: de är första världskriget 
Lotta: har dom läst klart så dom har inte läst mellankrigstiden  
Håkan: näee de har dom inte gjort  
Kerstin: med depression och  
Håkan: vi kommer inte att läsa något om själva depressionen de vi kommer 
att komma in på de är ju att det är tyskl….. vi kommer att köra  
Lotta: ni kommer inte ….starta alltså jag tycker om det där med att starta 
upp med en storyline nån slags dramatisering som är typ jätteväckande men 
de skulle ju kunna va så att ehh att vi gjorde nån dramatisering att plötsligt 
vi vore i Tyskland och vi pratade med varandra och berättade hur det är och 
den stilen och sen kommer nån Hitler där och börjar och ja men alltså man 
gör nåt sånt intresseväckande men vi kan väl kalla det för storyline ändå och 
att dom ? också är personer i det här som nån slags kan man få nån slags 
helhetsbild på det sättet….. 
Kerstin: mmm  
tyst……………… 
Lotta: i och för sig man kan börja med någon slags dramatisering 
plötsligt är det nån som blir nån lärare på den tiden och berättar vad 
som har hänt och drar ner en karta och gör en sån grej och så får man 
eh jag tänker mig en lektion med dramatisering där vi gör typ en 
sammanfattning tillsammans att man gör det liksom mera i teaterform  
Kerstin: alltså i slutet 
Lotta: nej bara som uppstart 
Kerstin: i början… 

 
Lotta och Kerstin börjar planera en lektion i form av en dramatisering där de ska 

vara utklädda till lärare à la 1930-tal. De diskuterar vilket land som de ska utgå 

ifrån. Lotta föreslår Tyskland och Kerstin röstar för England. England är okej 

säger Lotta för då kan hon läsa engelska texter. Håkan är tyst och lyssnar. Ibland 

deltar han genom att instämma med ett ”hmmm”. Han bryter slutligen in och 

säger att han tänkt sig att eleverna ska få läsa om själva kriget. Han vill att de ska 
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få en bakgrund. Håkan berättar att han tänkt visa en dokumentärfilm från 

krigstiden. Och så vill han ge eleverna en enklare föreläsning. Lotta konstaterar 

att då blir dramatiseringen en fortsättning på Håkans arbete.  

 

Håkan: Men sen jag har tänkt köra i alla fall att dom ska få läsa om själva 
kriget alltså klart dom får en bredare bakgrund det har jag tänkt göra men 
alltså den behöver inte vara kalla det föreläsning eller vad du vill men alltså 
det behöver inte vara jättemycket utan vi kommer att kika på film  
Lotta: men då är ju det här med lärare som berättar de är ju en fortsättning 
på de… 

 

Håkan undrar om de ska fokusera enbart på andra världskriget och inte blanda 

in så mycket annat som kan gör eleverna fundersamma över vad som gäller. 

Kerstin och Lotta instämmer och anser att det är en bra idé att enbart satsa på 

andra världskriget. 

 Kerstin säger att förutom dokumentärfilmer finns det även en hel del 

spelfilmer. Håkan bekräftar Kerstins påstående och berättar att det har han tänkt 

sig att hinna med under temat. Kerstin svarar honom att då skulle de kunna 

avsätta en hel dag till att visa film. Håkan anser att det är en bra idé. Kerstin 

summerar och berättar att då går krigs- och överlevnadstemat ihop och därtill får 

de med filmkunskap. Håkan fortsätter på temat tänkbara filmer och föreslår 

”Schindlers list” som en kvalitetsfilm. Den är bra, säger Håkan och berättar att 

krig inte framställs som ”häftigt” även om den är våldsam och de som spelar är 

väldigt rädda, kissar på sig och spyr. Amerikanerna är inga hjältar, de sköt ihjäl 

tyskar och tyskar sköt ihjäl amerikaner. Lotta instämmer och berättar att filmen 

finns på skolan. Hon anser att filmen skulle passa för en heldag. Håkan 

instämmer med Lotta och bekräftar genom att säga att den har lång speltid. Lotta 

svarar Håkan att hon kan ta på sig att göra en uppgift i anslutning till filmen. 

Håkan påminner henne att det finns en handledning till filmen. 

 Kerstin undrar vilka böcker de ska ta med för läsning i temat. Hon föreslår 

”Ulrike och kriget”, eller ”Främling”. Håkan svarar henne med att nämna ”Anne 

Frank”. Ytterligare funderar Kerstin över boken ”Flyg ollonborre flyg” som 

handlar om när ryssarna kommer till Wien i krigsslutet. Lotta bryter in i tal och 

handlande och säger att boken ”Fågelgatan” också finns som film. Kerstin 

berättar att hon anser att alla ska läsa och att litteraturvalet ska vara ganska fritt. 
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Håkan undrar hur de ska lösa uppsatsskrivandets innehåll. Han berättar att förra 

året fick eleverna utgå från en person och ta reda på historiska fakta som vävdes 

in i uppsatsen. Kerstin svarar honom att det skulle innebära att eleven skriver om 

yttre och inre egenskaper, omgivning och den enskilda människan. Håkan svarar 

Kerstin att förra året fick eleverna som avslutning sitta i grupper och föreställa sig 

att de var pensionärer. De fick diskutera vad som hänt för 60 år sedan. Som 

exempel nämner han att en judisk flicka placerades med en lägervakt från Dachau 

eller en japan som fällde bomber. Gruppen fick utföra ett litet skådespel medan 

resten av eleverna fick sitta runt omkring och lyssna.  

 Kerstin undrar hur de ska lösa inlämningsuppgiften i engelska. Håkan berättar 

att den person som eleven skriver sin uppsats om blir den rollfigur som skriver ett 

brev på engelska och lämnar in det. Det blir Kajsa som får avgöra hur brevet ser 

ut föreslår Håkan. Lotta föreslår att de skulle kunna göra dialogen som de talat 

om på engelska. Anledningen är att det blir för lite ”prata” engelska om de inte 

satsar på dramatiseringar. Håkan svarar henne instämmande och säger att det 

passar om de tänker sig att eleverna spelar personer med skilda nationaliteter. Då 

är engelska det vanligaste språket att kommunicera med. Kerstin undrar hur det 

blir för hennes elever som läser kursen svenska två. Lotta svarar henne att det går 

att göra undantag. Hon berättar att hon talat mycket med sina elever att svenska 

är deras andraspråk precis som engelska är de flesta andra elevernas andraspråk. 

Kerstin berättar att då skulle det innebära att de skulle kunna välja engelska eller 

svenska och att det skrivna ändå skulle behöva göras på engelska. 

 

Kerstin: Jag tänkte på mina elever 
Lotta: jag tänkte på dina elever man kan ju göra undantag då att dom gör 
Kerstin: men å andra sidan har dom möjlighet att att försöka prata lite mera 
på engelska om nationella proven går väldigt dåligt de var de jag tänkte på 
att dom hade möjlighet å träna ännu mer på  
Lotta: om det är några som utav dina elever som vill göra det på svenska så 
förstår dom andra det att de e okej att dom kan få göra det på svenska för vi 
har pratat så mycket om att de svenska är faktiskt deras andraspråk precis 
som engelska är vårt andra så det kan inte va nationellt  
Kerstin: mmm så att för dom så skulle det kunna va möjligt att ta de 
antingen på svenska eller på engelska den muntliga biten men att dom 
behöver skriva på engelska ändå… 

 

  149



Lotta bryter in och ändrar riktning. Hon berättar att hon anser att temat är 

betygsgrundande. Och hon fortsätter med att säga att i svenska och i 

samhällsorientering där de historiska bitarna ska finnas med blir det bra om 

eleverna skriver uppsats, ämnesövergripande. Lotta säger att hon anser att 

kvalitén på elevens arbete bestämmer betyget. Även om en del lärare brukar göra 

klar och tydlig nivå för G, VG och MVG anser hon att elever kan göra samma 

uppgift ibland, men också kunna välja att läsa olika sorters böcker. Lotta berättar 

att hon anser att de som läser de svåra böckerna samt skriver en bokrecension ska 

få ett MVG eftersom de då kan visa att de dels kan tänka men att de också kan 

tolka. Lotta fortsätter och säger att det är svårt att skriva ut nivåerna på ett 

arbetsschema, eftersom hon inte vill att eleverna ska tro att det är längden på en 

text som bestämmer betyget. Kerstin instämmer och berättar att hon anser att det 

är fullt möjligt att skriva en dikt som ett tema på hög nivå och en dikt är ju inte 

flera sidor lång. Håkan anser att de ska utgå från de allmänna betygskriterierna i 

samhällsorientering. Kerstin instämmer i Håkans påstående. Han berättar att han 

vill ge eleven godkäntmålen. Sedan får de VG och MVG och där förväntar han 

sig att det ska ingå analysera, nyckelord ”när, varför, och hur”. Det innebär inte 

att han ska specificera vad det är som de ska kunna analysera.  

 

Kärlek till sin nästa 

Lärarna talar om ett ”Krig- och fred”- tema. Av diskussionen framgår att temat 

har för avsikt att ta upp 1900-talets världskrig. Lotta tar upp det som ”det 

historiska” i temat. Historia, vad är det i det här sammanhanget? Vi föds in i en 

värld som är äldre än oss själva. Det ligger i de mänskliga villkoren. Hur är det 

möjligt att introducera nykomlingar eller i det här fallet elever i skolan till denna 

värld? Vad av det som präglat vår tidsålder ska föras vidare till nästa generation? 

Skolan kan som Arendt påpekar sägas företräda världen för eleverna utan att de 

ännu riktigt är i den. Lärare i skolan har som jag tolkar Arendt ett ansvar för att 

eleverna ska få utvecklas som unika människor. Betoningen på individen 

stipuleras i arbetsplanen där det står att arbetet ska ”utgå från elevens 

erfarenheter och kunskaper för att väcka nyfikenhet, motivation och lust att 

lära”.220 Det unika tolkar jag här som att eleverna får möjlighet att visa Vem de 
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är. Samtidigt är det lärare som företräder världen gentemot eleverna. I 

förlängningen är det eleverna som måste överta ansvaret för denna värld 

påminner Arendt trots att de själva inte skapat den.221 

 Frågan är hur lärare ska kunna ge eleverna en introduktion till vår värld. En 

värld som enligt Arendt alltid på något sätt är ur led. Hur kan uppfostran 

(undervisning) möjliggöra att vrida vår värld åt rätt håll? Vårt hopp, påpekar 

Arendt måste ändå ligga hos dem som ska ta vid efter oss. Balansgången ligger 

som lärare i att kunna hålla helt lätt om det nya – eleverna (som om det var en 

liten fågel de höll milt men bestämt i sin hand). Detta så att lärare inte fördärvar 

nykomlingarna genom att bestämma hur allt ser ut. Undervisningen behöver 

bevara det nya (eleverna) och föra in dem som något nytt i en gammal värld.222 

Lärare behöver introducera eleverna till hur världen som är gammal är beskaffad 

utan att för den skull gå in på instruktioner i konsten att leva.223 Att introducera 

nykomlingar till en värld som på något sätt är ur led och samtidigt möjliggöra för 

eleverna att starta något nytt (i relation till vår värld) kräver av lärare att de 

möter eleverna i öppningen mellan dåtid och framtid.224 

 Lärarna i lärarlaget planerar ett tema som bär namnet ”Krig och fred”. De ska 

arbeta över ämnesgränserna svenska, samhällskunskap och engelska. Lotta 

föreslår en dramatisering som inledning och Håkan vill ge en föreläsning för att 

rama in kontexten i temat. Kerstin talar om vilken litteratur som skulle kunna 

passa för eleverna att välja att läsa. Och därtill diskuterar lärarna en skriftlig och 

muntlig redovisning. Dåtiden (det förflutna) behöver vi som en guide för att 

förstå vår nutid. Öppningen mellan dåtid och framtid kan förstås som en glipa i 

tiden och känns igen som ett brott i traditionen. Ett brott i traditionen känns i sin 

tur igen på hur vi hanterar dåtiden (det förflutna). Ett brott i traditionen är vad 

jag förstår att lärare i lärarlaget gör när Lotta föreslår att de ska inleda temat med 

en ”storyline” för att introducera temat krig och fred. Det här brottet med 

traditionen är viktigt för att eleverna (som är nykomlingar i världen) inte ska 

behöva förstå dåtiden på ett förutbestämt sätt. I processen med temat krig och 

                                                          
221 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden. Åtta övningar i politiskt tänkande. 
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224 Natasha Levinson, The paradox of natality, i Hannah Arendt and Education. 
Renewing our Common World, ed. Mordechai Gordon (Boulder, 2001), s.30. 

  151



fred öppnas en möjlighet för eleverna att själva starta något nytt. I arbetet med 

temat där det ingår placering av världskrig under 1900-talet, dramatisering, 

rollspel, litteratur och film och eget skrivande får eleverna förhoppningsvis 

möjlighet att visa Vem de är. Att undervisa i öppningen mellan dåtid och framtid 

innebär att ge eleverna en karta av vår värld, samtidigt somt eleverna får en 

möjlighet att förstå sin plats i relation till världen. I detta ligger även en 

förhoppning om att eleverna som nykomlingar i världen ska kunna sätta saker 

och ting som är ur led tillrätta. Det är ju trots allt de som ska ta över efter oss.225 

 Det inter – esse som lärarna brottas med är temat krig och fred, och som jag 

framställt det fokuseras vad som ska förstås som ”historia” i ett visst århundrade 

i relation till ”temat”. Att ta ställning till kriterierna för betyg är även en del i 

lärares uppdrag. Läroplanen och betygskriterierna skulle kunna förstås utifrån att 

de existerar mellan relationer. Läroplan och kriterier för betyg kommer via den 

Andra (läraren) i form av idéer, koncept och texter. Meningen som han eller hon 

(läraren) framställer av ett visst material eller perspektiv kan aldrig bestämmas på 

förhand. Som användbara dokument (tolkningsbart) ger läroplan och 

betygskriterier substans till utbildningsprocessen – och förhoppningsvis samtidigt 

en möjlighet för elever att visa sitt unika Vem. Dokumenten är det symboliska 

material som eleverna i förlängningen använder, skriver om och ger uttryck åt i 

syfte att placera sig i världen.226 I uppfostran (och utbildning), säger Arendt avgörs 

det om: 

 

Vi älskar våra barn tillräckligt mycket för att varken stöta ut dem ur världen 
eller rycka ifrån dem möjligheterna att göra något nytt och för oss oväntat, 
tillräckligt mycket för att förbereda dem inför uppgiften att förnya en 
gemensam värld.227 
 

Styrdokumenten skulle därmed inte förstås som någon slags spegel vari eleverna 

ska reflekteras. Om de tolkas på det sättet omintetgör det möjligheterna för 

eleverna att i handlande få artikulera det som är unikt för just dem. Dokumenten 

skulle då omintetgöra möjligheten att starta något nytt, ännu okänt för oss. 

                                                          
225 Levinson, The paradox of natality, s.31. 
226 Sharon Todd, Learning from the Other. Levinas, Psychoanalysis, and Ethical 
Possibilities in Education (Albany, 2003), s.39. 
227 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s.208. 
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Utifrån det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt inspireras 

lärarna till handlande och därigenom framträder en moralregel som visar att 

lärare strävar efter att möjliggöra att ge varje elev en möjlighet att göra sitt bästa, 

de visar kärlek för sin nästa när de diskuterar hur de i temat som planeras på 

bästa sätt ska hantera det som går under titeln ”Krig och fred”.  

 

Förnuft, önskan och vilja – att använda sitt omdöme 

Jag ser lärarlaget framför mig när jag kliver ur bilen vid skolan. Det är mitt sista 

besök hos laget i insamlingen av min empiri. Jag anar att lärarna är samlade i 

lärarlagets rum som ligger i en av skolans långa korridorer. När jag kommer in i 

skolbyggnaden viker jag av först till vänster och sedan höger för att ta mig mot 

den dörr som leder till lärarlagets rum. Korridoren är öde och tyst, eleverna har 

redan lämnat bygganden. Det gjorde de när skolklockan ringde ut och berättade 

att skoldagen är förbi. Efter att ha vandrat halvvägs genom korridoren kommer 

jag fram till dörren och knackar pliktskyldigast på. Jag vet att dörren alltid är låst 

från tidigare besök. Dörren öppnas och jag kommer in i lärarlagets rum. Här 

myllrar det av sorl från lärarna som småpratar med varandra efter skoldagens 

slut. Alla nickar igenkännande när jag kommer in. Jag har varit med på 

lärarlagets möten under hela läsåret och de är vana att se mig komma och gå 

varje onsdag. Min jacka hänger jag av på den plats där lärarna hänger sina 

kläder. Sedan går jag in till det intilliggande rummet med det ovala bordet vid 

vilket laget samlas för att genomföra sitt pedagogiska möte. Dagordning finns 

redan skriven på den whiteboard som sitter fäst på dörren till rummet. Jag slår 

mig ned på en stol och förbereder mig inför mötet genom att se till att min 

bandspelare har batteri, att det finns band i spelaren och att den startar när jag 

trycker igång den. Det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt i 

denna berättelse fokuserar i vilken utsträckning de ska/behöver vara tillgängliga 

för eleverna ”mellan” lektionerna. 

 Lärarna i laget tar plats runt bordet allt eftersom och fortsätter sitt småprat. 

En av lärarna skramlar med kaffekoppar medan vi väntar på att Anders som är 

lärarlagsledare i vanlig ordning ska starta mötet. Det sker nu inte, utan det är 

Magda som i slutet av terminen tar tag i en tanke innan ”mötet” börjat. 
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Egentligen har den här diskussionen startat redan tidigare på dagen i lärarlaget. 

Det förstår jag utifrån den respons som hon får. 

 Magda berättar att hon inte tycker att dörren till lärarlagets rum ska vara låst. 

Hon säger att lärarna i lärarlaget låser sig ute från eleverna. Samtidigt konstaterar 

hon att lärarna i lärarlaget är ”dåliga” på att vistas utanför lärarlagets rum när de 

inte har lektioner. Ingvar håller med Magda genom att erinra sig att de flesta 

knackningar på dörren är onödiga eftersom eleverna knackar på för att ställa 

frågor. Om dörren var öppen kunde eleverna komma in, ställa sina frågor och 

sedan gå ut igen. Magnus instämmer med Ingvar genom att berätta att de flesta 

lärare sitter och jobbar i lärarlagets rum. De blir störda när det knackar på 

dörren. Om dörren är öppen är det ju bara för eleverna att komma in och då 

skulle det bli lugnare i arbetsrummet säger Magnus. Ingvar undrar om Magnus 

menar att när dörren är öppen skulle eleverna kunna se det. Håkan förklarar och 

säger att som han förstår det ska eleverna kunna känna på dörren. Antingen är 

den öppen eller så är den låst 

 Magda bryter in i samtalet igen och påpekar att lärare i laget stänger sig ute 

från eleverna. Hon nämner särskilt två elever som är så kontaktsökande att en av 

dem till och med skulle kunna sitta i knät́. Magda berättar att de söker kontakt 

med vuxna. Ingvar svarar Magda att han som lärare har rätt till ickekontakt med 

eleverna. Han säger att det är lugnare för honom att sitta i lärarlagets rum 

jämfört med att sitta ute bland eleverna.  

 

Magda: Men det finns ju en anledning till varför X och Y är här tjugofem 
gånger om dagen dom söker ju kontakt  
Håkan: framför allt Y 
Magda: ja skulle ju kunna sitta i knät́ och de är ju att dom söker kontakt 
med vuxna och vi är ju skitdålig på att va ute – Jag i alla fall är skitdålig på 
att va ute sitter ju aldrig i fiket till exempel och det tror jag beror på att man 
ja jag vet inte varför sitter vi inte i fiket då  
Håkan: för att fiket är inte öppet på lunchrasterna å så där så att man sitter 
visst skulle man kunna sitta där ändå men de är just det där att man skulle 
sätta sig och fika å ta en dricka en kaffe eller någonting då  
Magda: ja  
Håkan: det tror jag har mycket med det att göra  
Ingvar: sen är det väl också att man känner att å jag har rätt att ha den där 
ickeelevkontakten också  
Magda: ja 
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Ingvar: de är klart att det är lugnare att sitta här än å sitta… 

 

Nu bryter Anders in och flyttar diskussionen tillbaka till öppen dörr. Han 

berättar att eftersom han sitter närmast dörren får han springa väldigt mycket 

och öppna. Därför tycker han att dörren för hans del kan vara öppen. Han tror 

till och med att han skulle få det lättare genom att han inte behövde resa sig så 

många gånger. Samtidigt berättar Anders att om dörren är öppen får lärare i laget 

in alla problem i lärarlagets rum. Han frågar lärarna hur de ska lösa detta.  

 

Anders: Ja de är kanske så att man gå ut dit eller vad det är för någonting 
men min första tanke då va jaha va kul man sitter närmast där hur blir det 
då de lär ju inte bli nån skillnad kanske ja men jag springer de e ju också när 
man sitter närmast då blir det ju också att man kutar och öppnar och så där 
det kanske blir lättsammare då  
Magda: ja det blir ju mycket öppna på er alltså  
Anders: ja vi kanske det blir lättsammare därför då öppnas dörren och så är 
det Sarah som får gå iväg då hur ska vi göra då då har vi problemen här inne 
då ja vi kan ju inte kuta ut med dom varje eller hur gör vi… 

 

Ingvar instämmer med Anders och undrar om lärarna i laget orkar med en sådan 

situation. Anders berättar för lärarna i gemenskapen att det går att lösa enklare 

problem som till exempel att låna bollar direkt i dörren men om det tar längre tid 

får läraren gå ut med eleverna ur lärarlagets rum. Anders säger att det skulle vara 

jobbigt att ha elever i rummet hela tiden. 

 Nu är det Lottas tur. Hon har tidigare suttit helt tyst och lyssnat men nu svarar 

hon på Magdas fråga genom att argumentera mot öppen dörr.  

 

Magda: Ja jag tycker vi tar bara grundfrågan för jag tycker att vi stänger oss 
ute från eleverna att de att vi ska va mer alltså dom söker ju kontakt det är 
de det var därför jag började fundera på de här varför stänger vi oss ute från 
eleverna  
Lotta: ja men jag kan svara lite granna på den frågan då för jag tycker att det 
är jobbigt att va med eleverna hela tiden jag orkar jag märker att det har 
med åldern att göra så det är ett svar…  

 
Det blir mindre arbetsro i rummet om dörren är öppen hävdar Lotta. Hon tycker 

att det är problematiskt att eleverna vill ha mer kontakt och att eleverna kommer 

att komma in i arbetsrummet väldigt ofta. Kajsa instämmer med Lotta genom att 
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fråga om de inte ens ska ha låst under lunchrasten. Håkan säger igen förklarande 

att dörren ska vara stängd men den ska inte vara låst. Kajsa anser i alla fall att 

under lunchen ska dörren vara låst. Anders berättar att det är under lunchen som 

eleverna mest söker kontakt.  

 Lotta förklarar att eftersom hon är äldre vill hon att dörren ska vara låst. Hon 

tycker att det är jobbigt att vara tillsammans med eleverna hela tiden. Hon vill få 

arbetsro, göra rättningar utan att bli störd av elever. Klassrummet som tidigare 

var en möjlig miljö att gå till för att sitta i lugn och ro är numera ett 

allaktivitetshus berättar hon. Magnus berättar att han tycker att det är rätt mysigt 

med eleverna. Han kan sitta och prata med dem länge när han har lust till det. I 

samma andetag tycker han att han behöver vara ifred. Och kanske är det just 

dessa två motstridiga känslor som gör att han är dålig på att gå ut ur lärarlagets 

rum för att träffa eleverna. 

 

Lotta: Så länge som man har klassrummen också som allaktivitetshus 
eller nåt sånt där inte kan gå och sätta sig där heller å å rätta 
Magnus: jag tycker i och för sig att det är rätt mysigt med ungarna 
men samtidigt kan jag inte va med ungarna alltid och de är kanske 
därför som jag e dålig på att gå ut jag kan sitta jättelänge och prata 
med ungarna när jag har lust på nåt sätt jag måste också va ifred men 
visst… 
 

En tolkning som jag gör kopplas till att tidigare var klassrummet låst mellan 

lektioner. Där i klassrummet kunde läraren sitta ostörd mellan lektionerna för att 

utföra arbete. Samtidigt som jag minns det gick oftast lärare på högstadiet till 

lärarrummet mellan lektionerna. Där hade de en fristad från elever. Det var 

endast om det var absolut nödvändigt som jag och mina kamrater knackade på 

dörren till lärarrummet för att ”störa”. Nu när lärare arbetar i lärarlag och med 

hemklassrum för varje årskurs är förutsättningarna ändrade. Eleverna har tillgång 

till ”sina” klassrum även när de inte är schemalagda. Magda lyfter frågan om 

dörren till lärarlagets rum och anser att laget låser eleverna ute från kontakt. Det 

finns en vilja hos Magda att diskutera den uppkomna situationen med att 

eleverna söker kontakt. 

 Kajsa kommer med ett förslag. Hon anser att de kan dela upp tiden i för och 

eftermiddag. Öppen dörr på förmiddagen och stängd dörr på eftermiddagen. Det 
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skulle ge eleverna möjligheter och det skulle ge lärarlaget arbetsro. Kajsa är helt 

överens med Lotta att hon behöver arbetsro, även om hon är yngre än Lotta. 

Håkan försöker föreslå att eleverna inte rent fysiskt behöver komma in i 

lärarlaget rum. De kan ju stanna i dörren och säga vad de vill säga, ofta vill de ju 

låna en boll eller en kortlek. 

 Magda tar tillbaka diskussionen till grundfrågan. Hon hävdar att lärarna i 

laget stänger sig ute från eleverna. Hon berättar att tidigare var lärare rastvakter 

och var tvungna att vistas ute bland eleverna. Men nu är det inte längre en del av 

deras avtal. Eleverna söker kontakt och därför har hon börjat fundera över varför 

de stänger sig ute från dem. Hon tycker att det är mysigt när eleverna söker upp 

henne. Magnus instämmer med Magda i att de stänger sig ute. Håkan tycker inte 

att det vore något problem om eleverna kom och gick i lärarlagets rum. Magda 

medger ändå att i lärarlagets rum gör hon jobb medan hon vilar från eleverna. 

Till exempel lägger hon in frånvaro på datorn. Hon säger också att det antagligen 

skulle bli mindre arbetsro om dörren var olåst. 

 Kajsa berättar att hennes förnuftsmässiga anledning är att hon behöver 

arbetsro. Hon hänvisar inte till ålder som Lotta även om hon håller med henne. 

Kajsas önskan är helt enkelt att hon vill ha arbetsro.  

 

Kajsa: Kan vi inte ha dörren öppen på förmiddagen och stängd på 
eftermiddagen då så att dom vet att dom att typ på eftermiddagen då är det 
ju också ? då vet dom att dom då får knacka på då så man kan få lite 
arbetsro för jag håller med Lotta jag vet inte om de e  
Anders: är det åldern 
alla skrattar 
Kajsa: fast jag tycker ändå att det skulle va jätteskönt om vi kunde ha dörren 
öppen så att man slapp kliva upp hela tiden och låsa upp den där 
förbaskade… 

 

Det framkommer genom Magda att en av de förnuftsmässiga anledningarna till 

att lärare träffar eleverna mindre är att de inte längre är rastvakter enligt ett 

tidigare mönster. Hon berättar samtidigt att hon utan elevkontakt får tid över till 

att ”vila” och arbeta med administration. Och den önskan om vila sätter hon mot 

viljan att få mindre arbetsro om dörren lämnas öppen.  

 Magnus föreslår att de ska komma överens om att hålla efter varandra så att 

de går ut till eleverna. Då behövs det ju ingen diskussion om dörren. Anders 
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håller inte med Magnus. Han vet att det finns skolor där de har öppna dörrar. 

Han reflekterar även över att han aldrig arbetat på en skola där de haft öppna 

dörrar. Han berättar att på högstadiet finns det en väldigt stark tradition att det 

ska vara låst. Magda instämmer att så är det.  

 Kajsa säger att hon vidhåller sin idé om öppet på förmiddag och på 

eftermiddag låst. Hon får protester både från Anders och Magda. Kajsa tycker att 

de kan sätta upp en lapp där det står: Förmiddag öppet eftermiddag låst 

respektera! Lotta säger att det blir konstigt om eleverna vill låna en boll på 

eftermiddagen. Då får de väl knacka på säger Kajsa. Anders berättar att det blir 

svårt om de ska börja dividera om för eller eftermiddag. Anders tycker att de ska 

prova att ha öppet under en period för att sedan kunna utvärdera. Kajsa svarar 

på Anders förslag genom att säga att hon inte är intresserad av någon 

utvärdering. Hon konstaterar att hon inte är intresserad av att dörren ska vara 

öppen. 

 Det är Anders som framför ytterligare en förnuftsmässig anledning till varför 

de har låst. Det är en gammal skoltradition och Anders kan inte erinra sig att han 

någonsin arbetat på en skola där dörrarna varit öppna. Kajsa föreslår en 

kompromiss att ha öppet halva dagen och låst den andra halvan. Lotta och 

Anders protesterar. Senare konstaterar Kajsa att hon inte alls vill. Hon är inte 

intresserad av att ha dörren öppen alls.  

 

Anders: Och jag har aldrig jobbat på nån skola som e öppet utan de är en 
väldigt stark tradition på åtminstonde högstadiet att de e låst ska va låst  
Magda: de är ju väldigt starkt 
Anders: jag vet inte om det är nån som har provat nån gång om de ska va 
öppet  
Kajsa: kan man ha förmiddag och stängt eftermiddag  
Anders: man kan inte blanda de näe jag tycker man  
Magda: de blir rörigt  
Kajsa: men hur svårt är det då skriv en lapp förmiddag lika med öppet 
eftermiddag lika med stängt Respektera fattar väl vem som helst 
Anders: ja men jag tror vi får ett bättre mått 
Kajsa: nej de får vi inte 
Anders: på de här vi får en längre prövoperiod kan utvärdera bättre (skratt) 
Kajsa: näe ingen utvärdering tack  
Lotta: men alltså vaddå på eftermiddagen är det låst var det på 
eftermiddagen de skulle va låst  
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Kajsa: näe men inte vet jag vad som är bäst  
Lotta: kan ju också behöva låna telefonen då i fall och låna bollar och allt 
vad det är 
Kajsa: ja men då får man väl knacka då rå  
Anders: och då knackar dom då ja och då knackar dom på morgonen också 
(cynsisk) och knacka endast på eftermiddagar  
Kajsa: näe då tycker jag inte alls att det ska va öppet… 

 

Magda säger att hon anser att de ska fundera över hur de ska göra med dörren. 

Ingvar håller med henne genom att säga att de ska vänta tills nästa möte. Men 

Anders tycker att det vore intressant om de bestämde något radikalt. Ingvar 

försöker summera genom att säga att de inte är nöjda med att springa och öppna 

dörren hela tiden. Sedan är han inte säker på hur överens de är om att de träffar 

eleverna för lite mellan lektionerna. Håkan svarar honom att han har för lite 

kontakt. Magda säger att hennes kontakt är bra men hon tycker inte att hon är 

tillgänglig i den mån som hon bedömer behövs. Kajsa säger att hon tycker att det 

är fullt tillräckligt som det är med att träffa elever. Lotta tycker att hon träffar 

sina sexor i klassrummet och det är tillräckligt.  

 En förnuftsmässig anledning till att lämna dörren olåst vore enligt Ingvar att 

det skulle bli mindre spring för att öppna. En annan tycker Anders är att de ska 

bestämma något radikalt. Det vill säga att ha dörren olåst. Kanske för att han 

aldrig har arbetat på en skola där det varit öppna dörrar. Ingvar är inte säker på 

om han önskar träffa eleverna mer mellan lektionerna medan Håkan är säker på 

att han i alla fall har för lite kontakt. Kajsa berättar att hon inte vill träffa 

eleverna mer än hon gör och Lotta instämmer med henne. 

 Anders anser att det är en fråga om att ta mer ansvar för eleverna genom att ha 

dörren öppen. Lotta håller inte med Anders utan försöker protestera mot att ha 

kontakt hela tiden. Anders berättar att det är han som får kliva upp hela tiden. 

Håkan håller med Anders att så upplever han också det. Lotta undrar då vilka 

ärenden eleverna har. Hon får veta av Håkan att det mest är bollar som de vill 

låna. Ingvar säger att det också är frågor som rör matematiken. Magda bryter in 

och anser att det tyder på att eleverna vill ha kontakt. Ingvar håller med Magda 

att han också märkt att det är så. Anders konstaterar då att de inte bara kan låsa 

dörren och lämna eleverna utan kontakt. Eleverna saknar kontakt och lärare 

behövs, annars löser de inga problem säger han. 
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Aktivitet och miljö 

Det inter – esse som binder lärare i laget samman och skiljer dem åt är huruvida 

dörren till lärarlagets rum ska vara öppen eller låst. Den förnuftsmässiga 

anledningen till att dörren ska vara öppen eller låst utmynnar i en ansvarsfråga. 

Att sätta ansvaret för eleverna främst i diskussionen om öppen eller låst dörr 

bidrar till att Lottas och Kajsas åsikter inte får någon bärkraft, eftersom deras 

åsikter grundar sig på hur de som enskilda lärare vill utforma sin miljö. Önskan 

om att inte vilja träffa eleverna blir som jag förstår det liktydigt med att inte vilja 

ta ansvar. Dan Lortie visar i sin sociologiska studie från 1970-talet att lärares 

arbete är av sådan art att belöningen som lärare kan få ”favors emphasis on 

psychic reward”, det vill säga att få arbeta med eleverna och ge dem omsorg.228 

Som jag förstår lärarnas diskussion om öppen eller låst dörr pendlar den mellan 

dåtid, nutid och framtid. Lärare i lärarlaget är på väg och det innebär att 

ifrågasätta, diskutera och när saker och ting faller på plats handla samfällt i 

relation till ett gemensamt löfte.  

 Moira von Wright påpekar i en artikel att aktivitet är ett begrepp som 

fokuseras starkt i forskningen och i diskussioner om utbildning. Hon förtydligar 

och menar att det missleder oss att tro att inaktivitet och passivitet visar på 

frånvaro av tydlig aktivitet och av att göra ingenting. I sin diskussion hänvisar 

von Wright till homo clausus, ett begrepp som använts av Elias för att beskriva 

människan som egocentriskt sluten, samt ensam med ett medvetet själv avskiljt på 

insidan av sin kropp som om den vore en container. von Wright använder sig 

också av begreppet punktuella kategorier – som något du är eller inte är. 

Förståelsen av det slutna självet, argumenterar von Wright, är fortfarande 

dominerande i frågor som rör utbildning. Med ett ökat fokus på aktivitet i 

forskningen lämnas få möjligheter för att dra sig tillbaka – om så sker förstås det 

som en icke aktivitet.229 

 För att återgå till lärarnas diskussion om öppen eller låst dörr – går det att säga 

att lärare har en ”ny” situation att handskas med. Från att ha förflyttat sig mellan 

lärarrummet och klassrummet för att undervisa och sedan dra sig tillbaka till 

                                                          
228 Dan Clement Lortie, Schoolteacher. A Sociological Study (Chicago, 1977/1975), 
s.103. 
229 Moira von Wright, Where am I when I am at ease. Relocating the notion of activity in 
education, i Nordisk Pedagogik, 27 (3) (2007), s.226 f. 
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lärarrummet efter avslutad lektion (som när jag gick på högstadiet) har nu ett 

antal lärare i ett lag givits ansvar för 120 elever. Skolan har ”brutits upp” i fyra 

lärarlag och varje lag har placerats i en sektion i skolhuset där ”de” huserar. 

Avgränsningen i miljön och ansvaret för eleverna gör att närvaron av andra blir 

påtaglig. Ansvar är också något som Anders nämner när han säger att eftersom 

eleverna knackar på måste de ta ansvar för att eleverna vill något. von Wright 

påpekar att i homo clausus perspektiv är aktivitet ett fundamentalt koncept, 

därför att aktivitet blir det medium som säger något om kommunikation, 

omvårdnad och förståelse mellan autonoma, stängda individer. När jag drar mig 

tillbaka från den aktiva världen kan det utifrån ett homo clausus perspektiv 

förstås som att jag gör ingenting och att jag vänder min närvaro från andra. 

Aktivitet vänds till icke aktivitet. Möjligtvis kan ett tillbakadragande accepteras 

om utkomsten visar att läraren inte varit icke-produktiv och att ”icke – 

aktiviteten” leder till något som är uppenbart och självklart bra i relation till 

existerande standard.230 Som exempelvis att rätta böcker och att föra in frånvaro 

på elever. 

 Hur mycket handlande är möjligt i våra skolor, men också i samhället frågar 

Biesta. Lärare i laget kan i handlande bryta in i världen och genom talet ta 

ställning för sina åsikter. Samtidigt kan de inte göra vad de vill. De är del i en 

gemenskap där de behöver komma överens. Likväl går det inte att förutsäga vad 

denna diskussion om öppen eller stängd dörr kan leda till i förlängningen. Den 

kan följas av andra oförutsägbara begynnelser och en början till något nytt och 

för oss ännu okänt.231 Vidare funderar jag över skolhus och dess användning. 

Arkitekter anlitas av det offentliga för att nya byggnader ska kunna utformas på 

ett användbart sätt. Biesta diskuterar också hur möjligt det är att genom 

arkitektur skapa rum som i förväg kan bestämmas vad de ska användas till. Om 

vi istället skulle förstå arkitektur och utformning i relation till händelser som är 

oförutsägbara och oberäknerliga skulle det tillåta människor att bryta in i världen 

och visa Vem de är. Då skulle det inte vara så viktigt att ”skapa rätt miljöer”. 

Som jag tolkar Biesta är det betydelsefullt att skapa miljöer och rum som 

                                                          
230 von Wright, Where am I when I am at ease. Relocating the notion of activity in 
education, s.226 f. 
231 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.128. 
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möjliggör för oss att mötas eller undvika andra. Rumsformer som gör att våra 

hus ger möjlighet till att alla korsar alla andras vägar.232  

 Varför tar jag upp detta? Skolan där lärarlaget arbetar är byggd på 1960-talet. 

Då utifrån en funktionalistisk idé om undervisning och skola. Långa korridorer, 

klassrum, och ett stort lärarrum. Från 1960-talet fram till idag har skolan 

”delats” upp i fyra lärarlag på 2000-talet. Varje lärarlag har fått ett lärarlagsrum 

i var sin korridor. Varje korridor hyser cirka 120 elever. Möjligheten till andra 

former av rum för möten och en möjlighet att visa sig mellan lärare och mellan 

lärare och elever i ett arkitektperspektiv/funktionsperspektiv har inte realiserats. 

Som jag tolkar berättelsen är miljön något som får genomslag i den här 

berättelsen om öppen eller låst dörr. Vilka möjligheter i gemenskapen finns det 

för elever och lärare att få vara ett Vad men också att få visa sitt Vem? I den 

makt som uppkommer när lärare samlas, och i det inter – esse som lärarna 

fokuserar, framträder åtskillnader i moralregler mellan lärare i laget. Några lärare 

visar stark misstro mot att göra sig tillgänglig mellan lektioner. Andra lärare i 

laget visar att de vill sträva efter att göra sitt bästa, även om de samtidigt medger 

att det har ett pris (de behöver också tid). I den makt som uppkommer när 

lärarna samlas och det inter – esse som lärarna fokuserar skingras de utan ett 

löfte som kan binda dem samman. 

 

Sammanfattning 

Den första berättelsen har titeln Tillverkning och handlande och fokuserar på 

elevens-val-vecka. Det inter – esse som håller lärare samman och skiljer dem åt 

pendlar mellan ledningsgruppens påbud om fasta kurser (tillverkning) eller att 

erbjuda eleverna att välja utifrån eget intresse (handlande). För att problematisera 

lärares inter – esse som tillverkning och handlande belyser jag med stöd av Biesta 

skillnaden mellan lärande och utbildning där lärande ger associationer i termer av 

ekonomisk transaktion. Eleven blir potentiell kund med vissa behov som ska 

tillgodoses genom kurser. Biesta anser att lärarens roll är att ta reda på vad 

eleverna behöver och vill. Det är deras yrkesexpertis att göra just detta. Med stöd 

av Bauman för jag en diskussion om individ och moral i en organisation. En 

                                                          
232 Biesta, Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid, s.104. 
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organisation kan beskrivas som en maskin som floterar (en flottör öppnar och 

stänger beroende på tryck) det moraliska ansvaret. Den enskilda läraren ställs 

som moraliskt subjekt försvarslös inför sin uppgift. Splittringen av ansvaret på 

det strukturella planet leder till det Arendt beskriver som styre av ingen. 

Inspirerade utifrån det inter – esse vilket står i fokus framträder moralregler när 

några av lärare i laget i sina vävar av berättelser beskriver ypperlighet i tidigare 

prestationer de upplevt.  

 I berättelsen med rubriken Visa sig i tal och handlande fokuseras det inter – 

esse som binder lärare samman och skiljer dem åt att undervisningen för eleverna 

i utvecklande svenska-engelska inte tar form som en god gärning. Lärare står med 

en kollektiv plikt att lösa. De behöver skapa ny pedagogik i gamla mönster. Det 

gamla består i att sortera ut ur genomsnittet och det nya är ansvaret för att 

eleverna når målen. Utifrån inter – esse och moralregler för jag en diskussion om 

kommunens beslut om att koppla samman resultat i nationella prov i årskurs fem 

med kurser i utvecklande svenska-engelska. Med stöd av Bauman föreslår jag att 

lärare förvägras status som moraliska individer, eftersom de inte tillåts bestrida 

intentionerna bakom en handling och dess verkningar. Jag instämmer delvis med 

Bauman men med Arendt anser jag att lärare när de visar sig i tal och handlande 

agerar som moraliska individer då de ifrågasätter och tar strid för att deras 

engagemang som lärare ska leda till att de kan göra en god gärning. Den 

moralregel som framträder utifrån inter – esse visar att heder i lärargärningen är 

något som är viktigt för lärare i laget. 

 I berättelsen En rationell gemenskap – ett Vad och den andra gemenskapen – 

ett Vem rör inter – esset vilket binder lärare samman och skiljer dem åt möjlighet 

att möta eleven som ett unikt Vem. Det är en rationell gemenskap som styr 

tillvaron. En gemenskap är dels en rationell gemenskap där något med Arendt 

betyder något utifrån vad som sägs. Det kan också förstås som en gemenskap där 

något, med Arendt, betyder något utifrån Vem det är som talar. Den röst i den 

rationella gemenskapen som är präglad av ”vad som sägs” kan beskrivas som en 

representativ röst. Ledningen för skolan kan beskrivas som en representativ röst. I 

den andra gemenskapen ”Vem det är som talar” visar lärarna det som är unikt. 

Utbildning som förvärv passar beskrivningen på en rationell gemenskap. Det 

andra sättet (Vem) att förstå utbildning är ett svar på en fråga. Det är individens 
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egna unika svar. Det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt är 

hur de ska möta elevens unika Vem. Utifrån inter – esse och moralregler 

analyseras gemenskapen dels som rationell, men även som en möjlighet att få visa 

det som är unikt. Det är den rationella gemenskapen som reproducerar världen 

och gör den stabil. Samtidigt är den andra gemenskapen (visa sitt Vem) viktig för 

det är där som lärare/vi blir till (uttrycka sig, ex. frustration, förändra). Utifrån 

inter – esse lyser en moralregel genom som visar att laget strävar efter att göra sitt 

bästa med sina försök att förändra användningen av resurser.  

 I berättelsen Väven av relationer – Vad eller Vem fokuserar det inter – esse 

som binder lärare samman och skiljer dem åt lärares engagemang i föräldrarådet. 

Är föräldrarna ett Vad eller ett Vem? Med fokus på inter – esse och moralregler 

analyserar jag med stöd av Bauman det som är främmande. En möjlighet för oss 

som människor är att placera det främmande i bakgrunden och göra det till något 

ovidkommande. Anledningen till att lärarna förvisar föräldrarna beskriver jag 

med begreppet etablerade och outsiders i en figuration som synliggör 

gränsdragning och försvar. Honig anser att byråkratier och administration 

ockuperar det politiska. Lärare i laget protesterar mot ledningens beslut om 

föräldraråd genom att avsäga sig ansvar och engagemang. I det inter – esse som 

uppstår vilket binder lärarna i laget samman och skiljer dem åt framträder en 

moralregel som visar en misstro mot ledningens projekt om föräldrasamverkan. 

Ett politiskt handlande som inte reproducerar Vad vi är utan ett Vem får 

möjlighet att framträda och därigenom kan nya identiteter uppstå. Kanske kan 

föräldramedverkan få sin lösning genom motstånd.  

 Berättelsen Gemenskap – en möjlighet att agera solidariskt fokuserar inter – 

esset lärarnas möjlighet att visa sitt Vem i gemenskapen och vad det kan innebär 

att agera solidariskt. Utifrån inter – esse och moralregler analyserar jag 

möjligheten att visa sitt Vem i gemenskapen och att vara solidarisk. Solidarisk 

som för lärare framstår som att göra lika. Med min utgångspunkt är det 

solidariskt av lärare att träda fram och visa sig i tal och handlande. Därigenom 

initieras en process, en möjlighet att starta något nytt i gemenskapen. Det är 

solidariskt att artikulera ett gemensamt inter – esse i världen och det är viktigare 

än ett gemensamt syfte. I den makt som uppkommer när lärare handlar 
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framträder en moralregl och en strävan efter att göra sitt bästa i en struktur där 

det bestämts att julrim, det behöver demokratiska medborgare lära sig att skriva. 

 I berättelsen Kultur och konst – att fullborda sitt vara pendlar det inter – esse 

som binder lärarna samman och skiljer dem åt mellan nytta, medel och mål och 

vad lärarna vill bidra med moraliskt och etiskt för nästa generation. Utifrån inter 

– esse och moralregler analyserar jag när lärare i laget samtalar om ämnet hälsa 

och om det fortsatt ska finnas med i kulturen och vad som kan vara något nytt 

att tillföra. Jag diskuterar med hänvisning till Arendt relationen mellan konst och 

kultur. Konst konsumeras inte som konsumtionsvaror och brukas inte som 

bruksföremål. Konst lyfts ur dessa och därmed skapas kultur. Lärarna talar om 

ämnet hälsa och jag menar att de kan förstås som artister. De tillverkar utifrån 

läroplanen innehållet som eleverna ska arbeta med. Det gör de utifrån kärleken 

till det vackra, det vill säga elevernas möjligheter att fullborda sitt vara i världen. 

Ledningen agerar utifrån mål, medel och nytta. Det gör de visserligen också som 

artisten i syfte att skapa något men jag anser att så sker utifrån en norm som 

enbart uttrycker nytta. Ledningen hotar det politiska rummet där lärare håller sin 

diskussion. Konflikten mellan artisten som skapar det vackra och den som 

tillverkar för att åstadkomma en produkt kräver ett tänkande tränat och 

kultiverat att vara trovärdigt. För detta krävs en mänsklig kultur och en person 

med omdöme. Ett omdöme som bygger på smak, ett politiskt omdöme med 

förmågan att gå på besök och som därmed är i behov av närvaron av andra. 

Utifrån inter – esse och den makt som uppkommer framträder den moralregel 

som visar på heder i lärargärning då lärarna i laget protesterar mot ledningens 

förslag, när lärarna diskuterar vad som är viktigt att få med i temat.  

 I berättelsen Dialektik och vänskap har jag följt lärarna till deras 

ämneskonferens i språk. Det inter – esse som binder lärare samman och skiljer 

dem åt rör hur lärarna ska kunna komma överens om arbetsplaner och sätta ord 

på samt formulera betygskriterier i språk (svenska, engelska). Utifrån inter – esse 

och moralregler analyserar jag lärarnas diskussioner om arbetsplaner och 

betygskriterier utifrån dialektik och vänskap. Lärarna plockar meningar ur 

kursplanen för att styrka sina val för godkänt, väl godkänt och mycket väl 

godkänt när de beskriver hur de förstår styrdokumenten. Lärares åsikter är 

inspirerade av inter – esse och passion i ämnet. En moralregel som framträder är 
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heder och en vilja att göra sitt bästa i relation till det egna ämnet och 

undervisningen. Slutligen är det skolledningen som ger lärare direktiv om hur 

arbetsmallen slutgiltigt ska utformas. De strävansmål lärarna diskuterar ska inte 

finnas med. Ledningen och kommunen ger besked om att utesluta mål att sträva 

mot i arbetet. Med Biesta blir lärares uppdrag att reproducera läroplanens 

innehåll. Fokus finns på att alla elever ska nå godkäntmålen och i förlängningen 

blir det en utbildning fixerad vid resultat och rankning.  

 Berättelsen I öppningen mellan dåtid och framtid belyser det inter – esse som 

binder lärare samman och skiljer dem åt i hur de ska vinkla ”historien” utifrån 

det ämnesövergripande temat krig och fred. Utifrån inter – esse och moralregler 

analyserar jag hur lärarna samtalar om ett ämnesövergripande tema och hur de 

kan introducera eleverna till denna värld och vad är det som lärare vill bidra med 

till nästa generation. Hur ska lärare kunna introducera eleverna till en värld som 

på något sätt alltid är ur led. Att tillåta eleverna att starta något nytt kräver att 

lärarna möter eleverna i öppningen mellan dåtid och framtid. Öppningen mellan 

dåtid och framtid ses här som en glipa i tiden och ett brott i traditionen. Brottet 

med traditionen är viktigt för att eleverna inte ska behöva förstå dåtiden på ett 

förutbestämt sätt. Utifrån det inter – esse som fokuserar temat krig och fred 

framträder en moralregel som visar att lärarna strävar efter att möjliggöra för 

varje elev att få göra sitt bästa, de visar kärlek för sin nästa när de diskuterar och 

planerar.  

 I berättelsen Förnuft, önskan och vilja – att använda sitt omdöme rör det inter 

– esse som binder lärare i laget samman och skiljer dem åt huruvida de ska eller 

behöver vara tillgängliga för eleverna mellan lektionerna. Lortie visar i en studie 

från 1970-talet att lärares arbete är av sådan art att belöningen lärare kan få är 

när de får ge eleverna omsorg. Von Wright menar att aktivitet fokuseras starkt i 

forskning om utbildning. Det leder oss att tro att inaktivitet och passivitet visar 

på frånvaro av tydlig aktivitet och att göra ingenting. Biesta undrar hur mycket 

handlande som är möjligt i våra skolor och i vårt samhälle. De byggnader där 

lärare bedriver sin undervisning är byggda utifrån en viss sorts användning. Han 

frågar sig om det är möjligt att skapa miljöer för att mötas och undvika varandra. 

I den makt som uppkommer när lärarna samlas, och det inter – esse som lärarna 

fokuserar, framträder åtskillnader i moralregler. Några av lärarna visar stark 
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misstro mot att göra sig tillgänglig mellan lektionerna. Andra lärare i laget visar 

att de vill sträva efter att göra sitt bästa även om de medger att det har ett pris.  
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6.  Diskussion 

Inspirationen till avhandlingen har, som jag inledningsvis berättat, växt fram 

genom mitt intresse för inflytande i skilda gemenskaper där jag varit verksam. 

Här är det spänningen mellan fenomenet styrning och lärares moraliska 

ställningstaganden som står i fokus, i en empirisk studie av ett lärarlag. I studien 

fokuseras begreppen handlande, inter – esse och moralregler som rådande seder 

och bruk. I förståelse/tolkning använder jag begreppen som är influerade utifrån 

Arendts politiska filosofi om människans villkor. Ytterligare har jag inspirerats av 

uttolkare av Arendt som Disch och Benhabib. I den makt och utifrån inter – esse 

som binder lärarna samman och skiljer dem åt visar sig de moralregler som 

inspirerat lärare till handlande. I studien används berättande utifrån deltagande 

och återberättande. Det är jag som i berättelser har skapat bilder av ett lärarlag 

på högstadiet. Dessa berättelser har tagit sin utgångspunkt i två frågeställningar: 

 Med fokus på inter – esse och den makt som uppkommer i det som håller 

lärarna samman och skiljer dem åt när de samlas för sina veckomöten: vilka 

diskussioner har framträtt i lagets möten? 

 Utifrån dessa inter – esse: vilka moralregler har kommit till uttryck i lärares 

handlande i ett lärarlag på högstadiet? 

 Jag ansluter mig till den förståelse av sociala processer som Elias använder för 

att beskriva mänsklig interaktion bestående av mönster och relationer, 

inbegripande individer som formar samhällen.233 Förflyttningen bidrar till 

problematisering av lärarlagets möten, men även med förtydligande av den 

komplexitet som ett lärarlags värld innefattar.  

 

 

 

                                                          
233 Elias, What is Sociology?, s.172. 
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Inter – esse och moralregler – Arendts bidrag till studien 

Inter – esse som jag berättar om fokuserar bland annat på huruvida lärarna ska 

förstå sitt engagemang i utbildning som konsumtion – som ett nyttoprojekt, eller 

som handlande vilket här innebär att få visa sitt Vem och starta något nytt, för 

oss oväntat. Konsumtion eller tillverkning av kurser ställs mot möjligheten till ett 

handlande som medger att läraren kan vara nyfiken på eleven och möta elevens 

unika Vem. Som jag tolkar situationen ställs lärare som moraliska individer 

försvarslösa inför ledningens företräde som till exempel kräver att x antal elever 

ska erbjudas x antal kurser. Det som framträder är moralregler som visar på 

ypperlighet i tidigare prestationer och en möjlighet för lärare att få göra sitt bästa 

när de i tal och handlande fick möjlighet att möta elevens unika Vem.  

 Tillberg påpekar att det visserligen i reformtanken om skolans decentralisering 

har funnits en idé om lokal variation med valfrihet och mångfald. Men hon 

redovisar att hos skolledning och ledarskap så är det en individcentrerad 

ledarskapsmodell som dominerar i kombination med en rationalistisk syn på 

organisation.234 Här bidrar mina resultat till att synliggöra hur ledning och 

organisation lägger lock på variation och mångfald. Även Ståhl påpekar att lärare 

i praktiken inte får det mandat som behövs för att decentraliseringen av skolan 

ska kunna fungera. Lärare har visserligen organiserats i enheter där de förväntas 

ta ansvar för planering, organisering och genomförande. Men Ståhl finner att 

omorganisationen istället lett till att beslut hos nyckelpersoner (huvudlärare och 

rektorer) ökat i skolan.235 Även Assermark och Sörensson konstaterar att även om 

lärarlag har givits befogenheter och delegerat ansvar fungerar skolledning utifrån 

en regelstyrd modell och lägger sig i alla beslut som lärarlag försöker att ta.236 

 Även när laget har mandat att foga över sina resurser får det problem. Det sker 

eftersom man på en annan nivå regleras av en agenda (nationella prov= 

utvecklande svenska-engelska) som indirekt kommer att styra över lagets resurser. 

Utifrån det inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt visar sig 

moralregler där heder i lärargärning gör att lärarna inte är villiga att acceptera de 

uppgifter som ålagts dem.  

                                                          
234 Tillberg, Ledarskap och samarbete. En jämförande fallstudie i tre skolor. 
235 Ståhl, Den goda viljans paradoxer. 
236 Assermark & Sörensson, Arbetslag i skolan. 
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 När laget försöker att lösa sina problem med resurser (dela klasser i 15- 

grupper), när de ser en potentiell lösning på problemet att möta elevens unika 

Vem (något som framträder i den moralregel som visar lärares strävan efter att 

göra sitt bästa), omintetgör ledningen lagets strävan genom att neka laget att dela 

sina klasser till grupper om 15 elever. Jag menar att lärare som bryter sig in i den 

befintliga ordningen vill omdefiniera det som existerar (elevgrupper om 30) 

genom att skapa nya sätt att göra. Visserligen existerar en organiserad logik, men 

med Biesta blir lärare politiska aktörer när de bryter in och stör den ordning som 

existerar, något som kan tolkas som demokratisering. Vid det här tillfället när 

ledningen omintetgör lagets idé om att dela grupper anser jag att lärarna i laget 

inte kan se sig som aktörer med möjlighet till att bryta in i den lokala skolans 

sociala processer och mönster och omdefiniera det som är.237 

 Att ingå i ett lärarlag innebär också att laget har att ta hänsyn till skolans mål. 

I dessa riktlinjer står det bland annat att föräldrarna ska ses som en resurs i 

skolans utvecklingsarbete, det förväntas finnas aktiv kontakt mellan föräldrar och 

lärare. Det offentliga rummet ockuperas av byråkrati och administration vilka 

pekar ut den riktning som medverkan ska innebära. Lärare i laget är inte 

intresserade av föräldramedverkan enligt de direktiv som de får. De avsäger sig 

ansvar och engagemang. I det inter – esse som uppstår framträder en moralregel 

som visar en misstro mot ledningens projekt om hur föräldramedverkan ska ske.  

 När laget ska besluta om vad de ska bidra med i form av konst till nästa 

generations medborgare (skapandet av det vackra, elevernas möjligheter att växa 

och ta ansvar i världen) anser jag att lärarna i laget kan förstås som artisten som 

tillverkar (konst) utifrån läroplanen. Det som stör lagets skapande är ledningens 

agerande, visserligen ett agerande i likhet med artistens, men enbart utifrån mål, 

medel och nytta. Det vackra utesluts. Min poäng är att konst och politik båda är 

offentliga. För att besluta om vilken tillverkad konst som ska ingå i kulturen 

krävs en person med omdöme. Det är ett omdöme som bygger på smak samt 

närvaron av andra där åsikter kan utbytas om vad som är vackert, fult ont 

eller/och gott. I det inter – esse som uppkommer när laget diskuterar temaarbete 

visar lärare heder i lärargärning då de protesterar mot ledningens mål, medel och 

nyttotänkande. 

                                                          
237 Biesta, “Don’t count me in”. Democracy, education and the question of inclusion. 
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 Hargreaves påpekar att i forskning om samarbete och kollegialitet fokuseras 

oftast det som är gemensamt. Därmed får inte skillnader och konflikter det 

utrymme som de kanske har i praktiken.238 Mina berättelser om lärarlagets 

protester mot ledningens beslut i fråga om resurser, om föräldrasamarbete och 

rörande medel och nyttotänkande bidrar till att lyfta fram skillnader och 

konflikter i praktiken. Genom att lyfta fram skillnader och konflikter bidrar jag 

till möjlig diskussion om lärares uppdrag i ett moraliskt perspektiv. Forsberg och 

Wallin anser att en kontrollregim etablerats på senare år, där eleverna blir medel 

för att nå vissa kriterier. Författarna anser att skolan som moraliskt rum är 

hotad. Lärare får inte utrymme att ta ansvar för värden och normer, eftersom 

fokus på formen för styrning (medel, mål och nytta) har företräde.239 Med fokus 

på inter – esse och moralregler visas med denna studie att lärares värden och 

normer får stå tillbaka när ledningen för skolan har/tar företräde i beslut. 

 När lärarna i laget diskuterar arbetsplaner och betygskriterier utgår de från 

kursplanen. Samtidigt ska kursplanen tolkas. I dialektik och vänskap formulerar 

lärare sina åsikter utifrån vad som är sant för var och en av dem. I diskussionen 

formulerar lärare en åsikt genom att från skilda håll fundera över ämne, planer 

och kriterier. Lärarna kan göra det frånvarande närvarande, föreställa sig och 

tänka och känna där de faktiskt inte är. Att ta del av kollegors åsikter bidrar till 

lärares kapacitet för representativt tänkande och deras slutgiltiga åsikt. En 

moralregel som framträder är heder och en vilja att göra sitt bästa i relation till 

det egna ämnet och undervisning. Slutresultatet blir emellertid, trots lärares 

engagemang, ett reproducerande av läroplanens innehåll eftersom skolans ledning 

och kommunen bestämmer agendan. 

 Vid ett annat tillfälle när lärarna i laget diskuterar ett tema (samhälle, svenska, 

engelska) förstår jag att lärare är intresserade av att låta eleverna visa sitt unika 

Vem. Samtidigt ska lärare introducera eleverna till en värld som är äldre än oss 

själva och tillåta eleverna att starta något nytt. Genom att med Arendt förstå 

relationen mellan dåtid och framtid som en glipa i tiden visar studien att lärare 

ger eleverna en möjlighet till ett brott i traditionen, och därmed en möjlighet att 

starta något nytt (drama, skrivande osv.). Eleverna får en karta (över historien) 

                                                          
238 Hargreaves, Läraren i det postmoderna samhället. 
239 Forsberg & Wallin, Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system för styrning? 
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och samtidigt tillåts de förstå sin plats i relation till denna (drama, läsa, skriva). 

Utifrån inter – esse visar sig en moralregel där lärarna i laget strävar efter att göra 

sitt bästa, de visar kärlek för sin nästa i sitt planerande.  

 Att lärares diskussioner om ämne, arbetsplaner och kriterier får stå tillbaka för 

ledningens direktiv är något som även Nestor redovisar. Han påtalar att mätbara 

och precisa mål formuleras på lokal nivå och det är något som innebär att mål i 

kombination med betygskriterier kommer att betyda mer än värdegrunden.240 

Colnerud och Granström anser att lärares gemensamma pedagogiska planering 

främst är aktivitetsinriktad och inte målinriktad. Målinriktning anser författarna 

skulle kunna innebära en linjär tankemodell med precisering av mål, välja 

inlärningsaktivitet, organisera inlärning. Författarna kommer i sin undersökning 

fram till att frågor som rör mål möjligtvis blir löst kopplade till innehåll och 

metoddiskussioner. De anser att lärare därmed får svårt att anpassa 

undervisningen till elevernas behov, idéer och förutsättningar.241 Med mina 

resultat tolkar jag att lärare diskuterar och planerar undervisning utifrån både 

mål och aktivitet utan att tankemodellen är/blir linjär. Till skillnad från Colnerud 

och Granström anser jag att elevernas behov, idéer och förutsättningar 

tillgodoses. Det sker genom att lärare i laget i sitt planerande öppnar möjligheter 

för eleverna att visa sitt unika Vem. Jag förstår att lärare i laget utifrån 

föreställningsförmåga och omdöme diskuterar betygskriterier. De planerar utifrån 

en förståelse av historien som en glipa i tiden, en öppning mellan dåtid och 

framtid när lärarlaget introducerar temat ”Krig och fred” med en ”storyline”. 

Eleverna får genom lärarlagets förhållningssätt en karta av vår värld och 

samtidigt får de en möjlighet att förstå sin plats i relation till världen. Förfarandet 

ger eleverna möjlighet att inte behöva förstå dåtiden på ett förutbestämt sätt. I 

arbetet med tema som innefattar drama, rollspel, litteratur, film och eget 

skrivande får eleverna en möjlighet att i handlande visa det som är unikt för var 

och en. Styrdokumenten blir här det symboliska material som eleverna i 

förlängningen använder och ger uttryck åt i syfte att placera sig i världen.242 

                                                          
240 Nestor, Styrning med samverkan eller styrning av samverkan – perspektiv på talet om 
skolans styrning. 
241 Colnerud & Granström, Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. 
242 Todd, Learning from the Other. Levinas, psychoanalysis, and ethical possibilities in 
education. 
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 Med den inspiration som Arendts politiska filosofi om handlande bidragit till 

påvisas i min forskning om ett lärarlag att de befinner sig i en situation där 

påtryckning sker från både kommun, ledning, föräldrar och elever. Tidigare 

forskning visar att omorganiseringen av skolan lett till att beslutfattandet ökat 

hos nyckelpersoner och ledning. Förutom att beslutsfattandet ökat hos 

nyckelpersoner och ledning blir mina resultat påvisbara exempel som ger vid 

handen att lärare befinner sig i ett spänningsfält där styrningen med nationella 

direktiv i kombination med lokala direktiv medför att lärare kommer på 

kollisionskurs med sitt uppdrag. Det som även framkommer med användandet av 

ett Arendtperspektiv är att lärare engagerar sig och tar moraliskt ansvar för sitt 

uppdrag. Mina berättelser inspirerade av Arendts politiska filosofi om handlande 

bidrar till att vi får veta hur lärare i samtal fokuserar sina åtaganden och 

moraliskt tar ställning, exempelvis när de får i uppgift att samarbeta med 

föräldrar. Vi får också inblick i vad som är problematiskt i lärarlaget som 

exempel när lärarna diskuterar om dörren ska vara öppen eller låst.  

 

Lärarlaget i mönster och relationer 

Lärare har ett uppdrag från staten. Arrangemang som människor skapar med 

varandra (här syftande till uppdraget) och som innehåller föreskrifter för lärares 

åtaganden i form av regler och föreskrifter, kan förstås som en del av de 

förhållanden som bidrar till institutioner. Reglerna föreskriver vissa direktiv och 

när direktiven uppfylls skapas ett kontrakt. Förhållandena för 

överenskommelserna i relation till direktivet innebär att kontraktet kan 

kanaliseras inom vissa kontrollerbara gränser så att det är möjligt att förutspå 

direktiv i relation till kontraktet.243 Samtidigt kommer lagar och regler över en 

längre tidsperiod att fungera som en kontrollinstans i relation till människors 

önskningar om vad de vill uppnå. En lag och en regel skapas i relation till ett 

särskilt önskat handlande. Samtidigt innebär det att lagen som är formulerad för 

ett särskilt önskat handlande är formulerad i ett synfält som medger flera andra 

möjliga handlingar. Eftersom en lag medger flera möjliga handlingar innebär det 

att en lag är/blir tolkningsbar. Det som är intressant är att kreativitet är en 

mänsklig förmåga som kan sättas i relation till resonerandet om lagar och regler. 
                                                          
243 John Dewey, The Public and its Problems, (Athens, Ohio, 2000/1927), s.54 f. 

  174



Kreativiteten och föreställningsförmågan tar sin utgångspunkt i det vi erfar/it. 

Lagar och regler som vi av tradition lever med (exempelvis lärares traditioner i 

skolan) och som ifrågasätts genom människors kreativitet (här lärares kreativitet) 

blir med största sannolikhet ifrågasatta och eller misstänkliggjorda av det som är 

tradition. Till saken hör att ett kreativt handlande är en början och något som 

bidrar till oberäknerliga störningar utifrån det som vi är ”vana” vid. Det är också 

något som Arendt understryker när hon påpekar att handlande innebär en början 

till något nytt – ännu okänt för oss.  

 Min poäng här är att kreativitet uppkommer ur människors handlande. 

Samtidigt är lagar och regler formulerade för ett särskilt önskat handlande och i 

perspektivet kreativt handlande kommer de att tolkas. De tolkas i mina 

berättelser av kreativa anställda vid kommunen och de tolkas av kreativa lärare 

som jag följt i min studie. Frågan jag ställer mig är vem det är som har 

tolkningsföreträde? Lärarna i mina berättelser är kreativa, och de använder sin 

föreställningsförmåga och sitt omdöme för att lösa sitt uppdrag. Det har jag lyft 

fram i mina berättelser. I studien visar jag att kommun och skolledning lägger 

lock på kreativitet, föreställningsförmåga, och omdöme genom procedurreglers 

företräde. Exempelvis genom beslut om att alla lag ska göra ”lika”. Eller genom 

företräde i beslut exempelvis som att resultat i nationellt prov avgör vilka elever 

som ska läsa utvecklande svenska-engelska. Det som blir rådande är en 

byråkrati244 som fråntar lärare i laget möjligheten till delta i demokratiseringen – 

att bryta in och ifrågasätta och göra nytt i syfte att omformulera det som är 

etablerat. I den makt som uppkommer när lärare samlas tolkar jag att friheten till 

handlande är begränsad till lärarlagets rum. Som jag förstår är det ledning och 

kommun som har/tar sista ordet i beslut som lärare i laget i lagar och regler har 

mandat att råda över. Fredriksson påpekar att lärare befinner sig mellan den 

offentliga institutionen och de medborgare som institutionen är inrättad för att 

stödja. Positionen ger visserligen lärare handlingsutrymme. Samtidigt bidrar 

positionen till att lärare befinner sig i ett spänningsfält som medger möjlighet för 

andra att påverka, exempelvis skolledare, och överordnade.245 

                                                          
244 Ett invecklat system av byråkratier där ingen enskild kan hållas ansvarig. Se Hannah 
Arendt, Crises of the Republic, s.151. 
245 Fredriksson, Läraryrket och den politiska styrningen av skolan. 
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 Elias påpekar att de människor som formar institutioner aldrig enbart utför en 

funktion för ett så kallat system exempelvis staten. De utför/uppnår också en 

funktion för sina medlemmar. Det innebär att institutioner har en ”jag”-funktion 

såväl som en ”det”-funktion. Beroende på kontroll i institutioner så kommer 

dominansen att ligga antingen hos ”jag”-funktionen eller ”det”-funktionen. Det 

innebär att perspektiv förflyttas och förändras utifrån influenser och positioner.246 

Elias påpekar att begrepp som organisation, ekonomi och kultur ofta misslyckas 

med att kommunicera att de refererar till särskilda figurationer av människor. 

Det som framträder i mina berättelser är att figurationer domineras av inter – 

esse. Exempelvis ledningens dominans att besluta om att lärarlaget inte får dela 

sina klasser i 15-grupper. Men även dominans i relation till institutioner vilket i 

frågan om att dela till 15-grupper skulle kunna tolkas som att det dominerande 

perspektivet är att alla lagen ska göra lika och det innebär att lagen ska indela 

sina klasser i 30-grupper. Något utrymme för andra lösningar finns inte. 

 Forskning som studerat styrning visar att även om det i reformtanken om 

decentralisering funnits en idé om lokal variation och valfrihet framkommer att 

skolledning och ledarskap använder sig av en individcentrerad ledarskapsmodell 

och rationalistisk syn på en organisation. Det påpekas att mandat att besluta har 

ökat hos huvudlärare och rektorer sedan lärare organiserades i lärarlag. Lärare 

får därmed inte det mandat som behövs för att decentraliserandet av ansvar och 

beslut ska fungera. I forskningen framförs att målen för skolan är tvetydiga och 

motstridiga (tolkningsbara). Trots detta formuleras mätbara och precisa 

uppnåendemål på lokal nivå. Det innebär i sin tur att mål i kombination med 

betygskriterier kommer att betyda mer än värdegrunden.247 Något som också 

framkommer är att styrmodellen för skolan egentligen är utformad för 

”marknaden” och där finns möjligtvis en förutsättning för mätbara mål.248 

 

 

 

                                                          
246 Elias, What is Sociology?,s.126. 
247 Tillberg, Ledarskap och samarbete. En jämförande fallstudie i tre skolor, Ståhl, Den 
goda viljans paradoxer, Nestor, Styrning med samverkan eller styrning av samverkan – 
perspektiv på talet om skolans styrning. 
248 Exempel på mätbara mål i produktion är att x antal varor ska produceras inom en 
given tidsram. 
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Lärare och mänsklig interaktion som formar samhällen 

Agerandet i en gemenskap innebär med min tolkning av Arendt att artikulera sig i 

relation till ett gemensamt inter – esse. Lärare i laget diskuterar julpyssel och 

försöker ”ordna” så att alla 120 elever ska rotera i grupper. Några av lärarna i 

laget visar sitt unika Vem då de inte vill rotera grupper och inte vill ta ansvar för 

julpyssel själva. Det som tydliggörs är att lärare i laget inte har något gemensamt 

med flera av de andra i gemenskapen. Med Arendt tolkar jag att en viktig del i att 

komma överens är att i handlande tydliggöra sina åsikter för att i förlängningen 

kunna komma överens (julpyssel). I det inter – esse som binder lärare samman 

och skiljer dem åt framträder en moralregel av misstro hos några av lärarna och 

en strävan efter att göra sitt bästa hos andra.  

 När lärarna i laget ska diskutera sitt engagemang (eleverna) i form av öppen 

eller låst dörr hamnar diskussionen slutligen i en fråga om ansvar. Det är 

visserligen känt att lärares arbete är av sådan art att den belöning som lärare kan 

få, är att de ger elever omsorg. Men jag menar att det går att förstå även med 

fokus på att aktivitet är det enda som räknas. Utbildning ger inget utrymme för 

inaktivitet eller att dra sig tillbaka. Därtill erbjuder skolbyggnader byggda igår 

inte miljöer som medger att människor i nutid kan möta och undvika varandra på 

egna premisser. I det inter – esse som uppstår visar sig moralregler av stark 

misstro mot att göra sig mer tillgänglig samtidigt som andra visar en strävan efter 

att göra sitt bästa. 

 Att diskutera inter – esse och handlande har givit mig möjlighet att berätta om 

det som är annorlunda och motsägelsefullt. Med mina berättelser bidrar jag 

förhoppningsvis till en möjlig debatt. Disch påpekar att debatt är möjligt om vi 

förstår att offentlighet och demokrati kan ses som distinkta aspekter av ett 

handlande även när det är skillnader i åsikter och när åsikter står i konflikt med 

varandra. Debatten förblir öppen eftersom det inte finns en bestämd föreställning 

att den moralregel som inspirerar till och fullföljes av ett handlande vare sig var 

opartisk eller legitim. Dessutom menar Disch att när vi inte längre tar på oss att 

släta över konflikter bidrar vi till ett större mått av respekt för de inblandade. 

Hon anser att det inte är nödvändigt att ägna sig åt att försöka påvisa att alla är 

inkluderade. Det innebär också att förstå att de flesta beslut inte är jämbördiga i 

relation till sociala figurationer, att de kanske inte delar ett gemensamt kulturellt 
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och normativt mönster – och att inget enskilt beslut kan lösa dessa motsättningar. 

Det som kan bidra till öppenhet går att finna i möjligheten att gå på besök för att 

förstå just hur bekymmer och intressen skiljer sig åt mellan olika deltagare i en 

dispyt. Därtill innebär det att ett offentligt beslut inte behöver ha som 

utgångspunkt att det kan lösa dessa skillnader genom att hävda harmoni i 

överenskommelse, eller artikulera ett gemensamt intresse där överenskommelse 

skulle kunna nås. Istället är det just tydliggörandet av hur särskilda beslut spelar 

in i existerande relationer som kan bidra till ett klargörande.249 Ett klargörande är 

vad jag bidrar med genom mina berättelser av handlande i ett lärarlag. Det 

betyder inte att jag behöver komma fram till en lösning utifrån skillnader och 

inter – esse som binder lärare samman och skiljer dem åt. Istället är det just 

genom berättandet som jag bidrar till att synliggöra ett lärarlags handlande där 

det framträder moralregler, dels som heder i lärares gärningar dels som misstro 

mot de traditioner och sociala mönster som lärarna är en del av. 

 Det är även möjligt att skilja mellan socialisation och utbildning i lärares 

praktik. Socialisation förstås här som de aktiviteter vilkas syfte är att visa 

”nytillkomna” elever de sociala och kulturella verktyg som behövs för att delta i 

en viss form av liv. Utbildning å andra sidan syftar till den mänskliga personen, 

den unika individen och möjligheten att träda fram och tillföra något nytt och 

ännu okänt för oss. I modern utbildning har socialisation ansetts vara 

förutbestämd. Som exempelvis att klara av saker vid viss uppnådd ålder. 

Därigenom är det redan bestämt vilka individerna är och vad de ska bli. 

Socialisationen föregår sålunda individen. Samtidigt har utbildning ansetts vara 

en process vilken är tänkt ska leda till rationalitet, självbestämmande och frihet 

hos individen. Kants idé om frihet och rationella autonoma individer bör förstås 

som en särskild tradition. Denna särskilda tradition som innebär att utbildning 

syftar till att individer ska bli rationella och autonoma kan förstås som en 

”högre” eller annorlunda form av socialisation. Kants idé har begränsningar, 

eftersom den utesluter de som inte kan leva upp till att bli rationella och 

autonoma enligt vissa regler, mönster och praktiska förväntningar. Som 

exempelvis att ”klara av” nationella prov i viss årskurs för att få läsa ett extra 

språk. Men, vi skulle kunna förstå utbildning genom att göra skillnad mellan 

                                                          
249 Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, s.220. 
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utbildning och socialisation i lärares vardagspraktik. Då skulle socialisation vara 

knutet till alla aktiviteter som har till syfte att introducera nytillkomna till de 

sociala och kulturella redskap som de behöver för att kunna delta i särskilda 

former av liv. Utbildning skulle här relatera till den unika individen och 

möjligheten för individen att med Arendts formulering visa sitt unika Vem. 

Samtidigt skulle utbildning kunna förstås som det som kommer emot oss från 

framtiden och innebära att lärare inte skulle behöva bestämma utfallet och föregå 

elevens unika Vem genom att bestämma medel och mål. Lärare skulle i högre 

grad tillåtas att möta det unika och möjliggöra för det oväntade att ske.250 När 

lärare får möjlighet till detta kan vi tala om utbildning. Om så inte kan ske blir 

det socialisation som lärare i skolan tillåts att ägna sig åt.251 Det är slöseri med 

lärarkårens initiativkraft och kompetens. 

 Med min avhandling påvisas att lärare i ett lärarlag tar ansvar för det uppdrag 

som ålagts dem. Sociala mönster och relationer bidrar till att möjliggöra 

handlande – men också att förhindra och/eller omintetgöra en stor del av lärares 

vilja och idékraft. Jag bidrar med denna studie till att ge bilder av fenomenet 

styrning i utbildning som tar hänsyn till individers handlande och moraliska 

ställningstaganden. En styrning som jag med mina berättelser visar många gånger 

sätter procedurregler före lärares moraliska ställningstaganden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

250 Andra som problematiserat lärares pedagogiska roll med fokus på mellanmänskliga 
relationer i möte är Geir Karlsen, Møtets etikk og estetikk. Betraktninger om et 
alternativt lærerideal (Trondheim, 2002) samt Lotta Jons, Till-tal och an-svar. En 
konstruktion av pedagogisk hållning (Stockholm, 2008). 
251 Gert Biesta, The education-socialisation conundrum. Or: ‘Who is afraid of 
Education?’, i Utbildning & Demokrati, 16 (3) (2007), 32 f. 
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Summary 

Between governing and teachers’ morality. Narratives around a team of 

teachers 
The 1990s saw a change in the governance of the Swedish school system. As a 

result, teachers became responsible for attaining goals, without directives 

regulating the content of their teaching. The change also placed expectations on 

local authorities and schools in terms of achieving solutions within the 

framework of the curriculum. 

 An emphasis on attaining goals without directives regarding content gives 

teachers scope to act, as well as giving local authorities scope to control the 

assignment entrusted to teachers. The change in the method of governance also 

helps us to understand why teachers are organized in teams. In my research, I 

followed a team of eight teachers who were responsible for 120 students from 

years six to nine (i.e. aged 12 to 16).  

 

Aim 

This study aims to explore the tension between the phenomenon of governance, 

in the context of the Swedish school system, and the principles of a teacher team. 

In an empirical study, I followed a team of teachers at the upper level of the nine 

year compulsory school. To support me in this project I turned to Hannah 

Arendt’s political philosophy, with a particular focus on certain aspects of it: 

action, inter-est and principles.252 My empirical data are retold through narrative. 

 I followed the teacher team at their weekly team meeting, held every 

Wednesday. In my study I focused on the actions that emerged within the team. 

Inspired by Arendt’s political philosophy, I place action in relation to work and 

labour. Action gives teachers the possibility of showing ‘who’ they are. It is their 

                                                          
252 Arendt, The Human Condition. 
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plurality – that is plurality, with the understanding that teachers are human 

beings – that allows them to recognize each other. At the same time, people are 

unique and hence separate from each other. It is through speech that teachers 

have the possibility of expressing thoughts and ideas. It is here that their 

uniqueness emerges. The body is thus a necessary component which supports 

speech and action in relation to the identity of the individual. 

 

Earlier research 

Earlier research on the governance of schools makes clear that the governance 

model introduced was actually intended for a market with measurable goals. 

Research also finds that the goals stated in the curriculum are ambiguous and 

contradictory. Regardless of this, measurable and precise goals are formulated at 

the local level which, research has shown, will mean more than ethical and moral 

values in education. With the change in the governance of schools, it was 

expected that local variation and choice would be allowed. Research has found 

that the dominant model for governing schools is a leadership dominated by a 

rational organization and an individual leadership model. 

 Earlier research on teacher teams has found that teachers reconstruct 

experience when they discuss the assignment given to them with colleagues. It has 

also found that the changed approach to the governance of schools has resulted in 

more decisions being taken by head teachers (principals). This indicates that 

teachers are not being given the mandate that was expected and required for the 

changes in governance to work.  

 

Theoretical point of departure 

Action 

Showing ‘who’ you are establishes plurality in interaction. It also establishes the 

distinctness of each individual who makes the effort to be heard by a public. A 

consequence (of speech and action) is that action becomes public through speech. 

Action becomes visible to a public sphere. With this understanding, it can be said 

that the teachers in a team initiate in action a process that questions or confirms 

somebody’s action. The consequences of one’s action emerge through an 

interpretation of manifold perspectives, in addition to narratives which identify 

  182



action. It is also narratives that construct identities. Action is identified in a 

narrative about how somebody initiated something, how it developed and how 

the story becomes part of a web of relationships based on other actions and 

stories.  

 

Inter-est  

Speech and action are things that happen between individuals when someone 

focuses on somebody else. The message is something that can be described as 

‘objective’ and related to the situation and to the interests at hand. It is such 

interests that lay the foundation for what can best be described as ‘inter-est’, or 

‘inter-esse’, a word referring to that which ‘is between’ people. The word 

highlights the fact that it is interests that bind people together and yet keep them 

apart through articulation. Teachers also act in a web of human relationships that 

exists before both speech and action. The web of human relationships and the 

stories that they inspire are what constitute human life. Each speaking and acting 

individual finds such a horizon as a present background against which their life 

unfolds. A problem with this is that there are always different wills and 

intentions, which will mean that the goal of somebody’s action is, or might be, 

difficult to reach. At the same time, actions and articulations, in addition to inter-

est, create a public space – something in common. In this case, I am referring to a 

team of teachers who create a public space, and what they have in common is 

their assignment as a team. 

 

Principles 

With my point of departure, people show ‘who’ they are in action. They act on 

other people’s actions. What is made manifest in the public space is the principle 

that inspired them to act. Principles are something that people live by through 

habits and traditions. These principles emerge when we show, in speech and 

action, ‘who’ we are. Examples of principles that Arendt mentions are honour, 

glory, love of equality, fame, always striving to do your best, fear and hatred. 

When people offer their understanding of the world, principles become public in 

action. This happens when somebody says something to shed light on a question 

or give an answer. The principles are embedded in the dialogue between people, 
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and it could be said that principles become known indirectly through what we say 

and do.  

 It is the possibility to act that creates opportunities for us to take a stand, be 

seen, discuss and become part of democracy. The political exists when teachers 

act in a public sphere. In speech and action, they take a stand for or against 

something. The public sphere comes into existence in this situation. As I 

understand it, there would not be anything to observe or disagree about if we 

tried to use our verbal talents outside this forum. When we express opinions and 

take a stand in public, our uniqueness manifests itself, in addition to the principle 

that prompted us to act. 

 The questions I ask in my study are: With a focus on inter-est and the power 

that arises in that which binds teachers together and separates them when they 

gather for their weekly meetings, what discussion is it that is in focus? And, 

proceeding from this inter-est: What principles are expressed in the actions of 

teachers in a teacher team at the upper level of the nine year compulsory school? 

 

Methodological point of departure 

Inspired by Hannah Arendt’s political philosophy of action, I followed a teacher 

team at their weekly team meeting every Wednesday. To present my results, I 

move to a sociological level based on Norbert Elias’s understanding of social 

processes,253 taking with me my theoretical tools action, inter-est and principles. I 

have written narratives on the basis of the empirical data I have gathered. I 

participated in 22 team meetings over two terms, each lasting one and a half 

hours. On the basis of the data collected, I have written nine narratives. 

 The approach that I have chosen to work with my empirical data is that of 

narrative analysis. What I have set out to do is to draw conclusions from the data 

and to write, that is, to formulate, stories that provide meaning in relation to the 

data and my aim. A story offers the possibility of connecting different parts of the 

data, with the intention of creating a chronological narrative. Regarding ethical 

dilemmas in research, I have used guidelines that advise a ‘thick’ description, in 

addition to placing values in their context. As an interpreter I carry with me my 

own webs of relationships, which give me a frame of reference. At the same time, 
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the creation of narratives involves a process where I go from parts to a whole. 

Through this process, I have been able to grasp how to organize each narrative. I 

have understood the importance of confronting my own text with others and 

seeking logical connections between my data and my interpretation. I have 

alternated between rejection and acceptance of these interpretations. The 

development of each story has been connected with an understanding of the inter-

est that binds the teachers together and keeps them apart. Figuration, action and 

webs of relationships say something about the cooperation between the teachers. 

How they create associations in relation to their tasks, and how different 

opinions are expressed in addition to the to-and-fro of the discussion. To arrive at 

the final narrative, I have organized a meaning that did not exist when the data 

were first transcribed. I have also taken into account the relationship that the 

team have to others of importance in the context, for example the head teacher. A 

narrative includes a beginning, a middle and an end. In my narratives I have tried 

to identify elements, reasons and influences to support my analyses. At times I 

intervene to explain a background or a situation. It is these narratives that 

support me in arranging a systematic whole; they are narratives with a theme. 

And it is the theme that holds the parts together.  

 In addition, I have related Arendt’s political philosophy to the data. 

Headings such as ‘work and action’ and ‘web of relationships’ have supported me 

in my task of relating to the inter-est that I had in mind to write a narrative 

about. Altogether I have written nine narratives. The inter-est that I have 

formulated is presented early on and is tied to the heading of the narrative. At the 

end of each narrative, I summarize and analyse. When it comes to judging the 

credibility of the narratives, it is possible to make a distinction between the 

reliability of my data and the credibility of my writing. Other research on 

teachers can also assist me as regards credibility. In addition, I was given 

feedback from the teachers in the team when they had read the latest versions. 

Moreover, credibility can be understood in relation to how meaningful the 

interpretations are, and in terms of whether there is an inner connection that 

holds the parts and the whole together, in addition to my ability to communicate 

my narratives to the reader. 
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Empirical findings 

In the first story, I discuss whether the ‘student choice week’ arranged by the 

school becomes a matter of working in terms of courses decided by the school 

management, or if it could be understood as an opportunity to offer the students 

the chance to choose in accordance with their own interests (action). Analysing 

the narrative, I argue that there is a difference between learning and teaching. 

Learning, I argue, can be associated with an economic transaction. The student 

becomes a potential customer with certain needs, which are to be met through 

courses. Gert Biesta points out that the teacher’s role is to find out what the 

students want and what they need. This is what is recognized as a teacher’s 

expertise.254 Referring to Zygmunt Bauman, I discuss individuals, organizations 

and moral responsibility.255 An organization, says Bauman, can be described in 

terms of an engine that opens and closes depending on the pressure. I point out 

that the teachers as moral subjects are left without the possibility of defending the 

tasks they undertake, as the management’s arrangement of courses forces the 

team to act in the name of bureaucracy. They thus put the students and their 

wishes second. This shattering of responsibility on a structural level leads to what 

Arendt describes as rule by nobody. Inspired by the inter-est that is in focus in 

this story, a principle becomes visible when teachers on the team, in their web of 

relationships, tell the others about excellence in their actions as they recall how 

they previously carried out ‘student choice week’. 

 In the second story, the teachers discuss how they are to discharge their 

responsibility to educate students in the ‘Swedish-English’ group. This is a group 

that gathers all students who do not pass the national tests in year five (age 11–

12). The inter-est that is in focus concerns the teachers’ worry about the task they 

have been given to do not being a worthwhile one. The teachers on the team 

consider the approach of sorting out students to be worthless. I analyse the story 

and suggest that the teachers are being denied the status of moral subjects, as they 

are not allowed to contest the intentions behind actions and their consequences. I 

also argue that, in Arendt’s sense, the teachers are acting as moral individuals. 

This happens when they argue with and question local authority management 
                                                          
254 Gert Biesta, Beyond learning. Democratic education for a human future (Boulder, 
2006). 
255 Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics (Oxford, 1993). 
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and their ideas about placing students who do not achieve certain results in a 

group where it is impossible to do a worthwhile job. A principle that becomes 

visible in relation to the inter-est is that honour in teaching is important to the 

teachers. 

 The inter-est in the third story concerns the teachers’ opportunities to cater 

for each student’s uniqueness, in relation to a discussion about resources. I 

analyse the discussion and suggest that the management can be understood in 

terms of a representative voice. As far as a representative voice goes, it does not 

matter so much ‘who’ is speaking. It is a rational voice that states terms and 

conditions. On the other hand, when the teachers, in action through speech, are 

concerned with ‘who’ is speaking, they allow the uniqueness of each person to 

emerge. I suggest that education in terms of a representative voice is an education 

that will focus on achievement. The representative voice sets the terms as regards 

what to achieve and how to achieve it in order to become educated. The other 

approach to education would be understood in terms of a question. This would 

allow teachers to be curious and to ask: Who are you? My point here is that the 

representative voice reproduces the world and makes it stable for us. At the same 

time, I suggest that it is important to be concerned with ‘who’ is talking, since this 

is where we can allow others to express their uniqueness. A principle that stands 

out in the inter-est here is that the teachers on the team strive to do their best 

when managing their resources. 

 The fourth story’s inter-est focuses on whether the teachers are to engage in 

cooperation with the students’ parents. The school has stated that this is the case, 

but in the discussion within the team, opinions are otherwise. My analysis 

suggests that one possibility for the teachers is to place that which is foreign in 

the background. This allows people to meet, while avoiding direct contact. The 

reason the teachers do this is described using the concepts of established and 

outsiders, a figuration which visualizes boundaries and defence.256 Another point I 

make is that bureaucracy and administration occupy the political sphere. 

Teachers on the team protest by refusing to take responsibility for cooperating 

with the parents. In the inter-est that the teachers discuss, there is a principle of 
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mistrust of the management’s idea about cooperating with parents. This is 

political action which does not reproduce a ‘what’ but allows a ‘who’ to appear, 

and through this new identities arise. Perhaps parent cooperation could find a 

solution through resistance.  

 In the fifth story the inter-est concerns the teachers’ possibilities to act and 

to show solidarity. I analyse the story and find that, for the teachers, solidarity 

connotes doing the same thing. I suggest that showing solidarity means being able 

to speak your mind, to initiate a process and articulate something new, and that 

this is more important than focusing on a predefined common goal. A principle 

that emerges in the inter-est is that the teachers are striving to do their best in a 

structure where part of the team has already decided that traditional Christmas-

present rhymes are a necessary and important ingredient of becoming a 

democratic citizen. 

 The sixth story focuses on what the teachers have in mind, morally and 

ethically, for the next generation when they discuss the subject of health. From 

the inter-est that emerges here, I understand the discussion in relation to 

usefulness, means and goals. I turn to Arendt who discusses the relationship 

between art and culture.257 Art is produced but not consumed or used, as for 

example are tools. Art is produced and then displayed in public. The art that we 

decide to ‘keep’ becomes culture. I understand that when the teachers discuss the 

topic health they can be understood in terms of artists who are creating 

something for the next generation. They do this based on their love for that 

which is beautiful, something which I relate to the students’ opportunities to 

become educated and part of the adult world. The problem here is that the 

management act from the standpoint of goals, means and usefulness, also creating 

like the artist, but only from the standpoint of usefulness. They threaten the 

political space in which the teachers are conducting their discussion. My point is 

that on the one hand there is a conflict between the artist who creates the 

beautiful and the work that it takes to create it. To create and, through work, 

produce a product takes a mind trained and cultivated to be trustworthy. This 

demands a person with judgement, a judgement based on taste. From the inter-

                                                          
257 Arendt, Between Past and Future. 
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est, a principle of honour in teaching emerges, when the team protest against the 

management’s proposal to radically shorten the time devoted to the theme. 

 In the seventh story, the teachers discuss the criteria for grades in languages. 

I analyse the teachers’ discussion from the perspective of dialectic and 

friendship.258 To undertake the assignment given to them, the teachers choose 

sentences from the curriculum to support them in their decision. The teachers’ 

opinions are inspired by inter-est and passion about their subject. One principle 

that becomes clear is a sense of honour and a desire to do their best in relation to 

their subject and their teaching. In the end, it is the school management who give 

the teachers directives defining their assignment. The management and the local 

authority give directions on what the teachers are to exclude, despite the teachers’ 

discussions. I analyse the situation and find that the teachers, with this direction 

from the management, end up reproducing the content of the curriculum. I argue 

that this is the case because the main focus is on all students reaching the pass (G) 

level, and this in addition ends up being an education centred on results and 

ranking.  

 In story number eight, the teachers’ inter-est concerns how they should 

angle ‘history’ with regard to an interdisciplinary theme of war and peace. I 

analyse the teachers’ discussion on the topic and how they can introduce the 

students to this world, in addition to what the teachers want to contribute to the 

next generation. To allow the students to start something new demands of the 

teachers that they meet their students in the gap between past and future.259 The 

opening between past and future is understood as a gap in time and a break in 

tradition. The break with tradition is important in ensuring that the students do 

not have to understand the past in a way that has been decided beforehand. From 

the inter-est that is in focus when the teachers discuss the theme of war and 

peace, the principle that emerges is that the teachers are striving to enable each 

student to perform their best, that they show love for their neighbour when they 

discuss and plan. 

 In the last story, the inter-est that occupies the teachers’ discussion relates to 

the teachers and whether they are to be available to students between classes. I 
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analyse the story and argue that activity is a strong focus of research in education. 

This leads us to think that inactivity means passivity and doing nothing. I also ask 

how much action is possible in our schools. The buildings where teachers work 

are built for a certain kind of use. Is it possible to create an environment which 

allows humans to meet and avoid each other on their own terms? A principle that 

becomes clear is that some of the teachers show a strong mistrust of making 

themselves available to students between classes, while others wants to strive to 

do their best, even if they admit that they will have to pay a price. 

 

Conclusions 

The focus of this thesis is on the phenomenon of governance in relation to 

education. In an empirical study I followed a teacher team. Inspired by Arendt’s 

political philosophy of action, I have chosen to use her conceptions action, inter-

est and principles when interpreting my data. I use the approach of narrative 

analysis to retell my two-term visit to the teacher team.  

 The questions that I ask are: With a focus on inter-est and the power that 

arises in that which binds teachers together and separates them when they gather 

for their weekly meetings, what discussion is it that is in focus? And, proceeding 

from this inter-est: What principles are expressed in the actions of teachers in a 

teacher team at an upper secondary school? 

 I draw on Elias’s understanding of social processes to describe human 

interaction understood as patterns and relations, including individuals who form 

societies. This shift in position allows me to deal with problematical issues when 

writing narratives about the teacher team’s meetings, as well as to take into 

consideration the complexity of the teacher team’s world. 

 Arendt contributes to my analysis when I use her understanding to ask 

whether the teachers are to understand their task as being to produce courses in 

line with the school management’s directions or whether they are to meet their 

students as unique individuals, as some of the teachers remember that they used 

to do in the past. Other research claims that, as far as local management is 

concerned, the change in the governance of Swedish schools reflects an 

individualistic leadership model with a rationalistic view of governance. In 

addition, research has found that school managements interfere with all the 
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decisions which teacher teams attempt to take. My results illustrate how 

management and organization work against variation and diversity.  

 Even when the team have a mandate to decide on how to use their 

resources, they run into problems. This is because there are agendas at the local 

authority level that regulate the assignment they are entrusted with. The teachers 

are concerned about their honour as teachers and protest against the local 

authority by not accepting the task handed to them. Similarly, when the team 

discuss their resources with regard to breaking up classes of 30 students into 

groups of 15, the management deny them their right to decide. Using Arendt’s 

understanding of ‘what’ one is and ‘who’ one is, I find that the teachers, when 

they strive to do their best, are not met in their uniqueness, but by a ‘what’, a 

management that rules and interferes.  

 To be part of a teacher team also involves consideration of the goals of the 

school. The school organization has decided that parents are to be a resource in 

the school’s development programme. The teachers are expected to engage in 

cooperation with parents. However, the teachers on the team decline to cooperate 

according to the directives given. There is mistrust of the school management’s 

idea of what cooperation with parents should be. Even when the team are 

working on a health theme, the management try to steer planning of the theme 

towards a shortcut which they find would create fewer drawbacks for the 

organization as a whole. When the teachers are discussing criteria for grades in 

languages, they engage and take pride and honour in doing their best in relation 

to their subject and their teaching. In the end, their work is controlled by the 

management and the local authority, since they give priority to and issue 

directives on results and ranking.  

 Andy Hargreaves claims that research on cooperation often focuses on that 

which is in common in an organization.260 This approach does not allow for 

differences and conflict which might occur in practice. With my narratives about 

the teacher team and their protest at the school management and local authority 

interfering in their task, I contribute to a possible discussion of the assignment 

entrusted to teachers in a moral perspective. Swedish research on school 
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management and teachers teams find that, in recent years, teachers have not been 

allowed to take responsibility for values and norms.261 This is because governance 

of schools gives priority to means and goals. Research also calls attention to 

school management and the priority they give to formulating precise and 

measurable goals at the local level.262 This is something that implies that goals in 

combination with criteria for grades will mean more than the basic values of the 

assignment given to teachers. Other findings in Swedish research give at hand that 

pedagogical planning by teachers mainly has a focus on activity, and neglects 

goals.263 It is claimed that the question of goals will at most amount to a concern 

about method. With such an approach, teachers will have difficulty shaping 

education according to students’ needs and ideas. Contrary to that argument, I 

find that the team I have studied discuss and plan with student needs and ideas in 

focus. This happens when the teachers plan for a theme that will allow the 

uniqueness of each individual to find expression. In this case, the ‘governing 

document’ will be the symbolic material which students use and express with the 

aim of placing themselves in the world.  

 

Figurations and relationships 

I argue that regulations and rules are among the factors that create institutions. 

Rules come with directives, and when these are fulfilled a contract is at hand. The 

relationship between agreement and directive means that the contract will be 

steered within certain controllable limits so that it is possible to foresee the 

directive in relation to the contract. A law or a rule will be created in relation to a 

certain desired action. At the same time, it will allow other possible actions, since 

it is open to interpretation. Creativity is a human ability which can be related to 

the discussion about laws and rules. Creativity and imagination take their starting 

point in what we have experienced. Laws and rules which we traditionally live 

by, but which are questioned by human creativity, are according to John Dewey 

most likely questioned by tradition.264 Arendt reminds us that creativity and 
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action are the beginning of something new – something unknown to us, which 

might contribute to unpredictable and disturbing interference with what we 

normally consider our habits. My point is that creativity is a human activity. At 

the same time, laws and rules are formulated to achieve a desired action, in the 

perspective of which they will be interpreted. I ask who has interpretive 

precedence: the local authority, the school management or the teachers? My 

results demonstrate that the local authority and school management hinder the 

creativity, imagination and judgement of teachers through the precedence they 

give to procedural rules. 

 Elias reminds us that human beings who come together in institutions not 

only serve a function for the so-called system, for example the state. They also 

serve a function for their own members. This indicates that an institution has an 

‘I’ function as well as an ‘it’ function. Depending on control within institutions, 

either the ‘I’ or the ‘it’ function will be dominant. As a result of possible changes 

in control, perspectives will move and change according to influence and position. 

In my stories I find figurations dominated by interest, for example when the 

school management reject the team’s proposal to divide their class of 30 into 

groups of 15. This is also a perspective of dominance, since the management rule 

that all teams at the school are to work alike – that is, all classes are to consist of 

30 students. 

 

Teachers and human interaction that shape societies 

Focusing on action and an understanding of a public space that arises in the 

world in between teachers has given me the possibility of writing narratives about 

that which is different and contradictory. With these narratives I will hopefully 

contribute to a possible debate. Lisa Jane Disch points out that debate is possible 

if we understand public and democracy as aspects of action, even when there are 

differences of opinion and even when there are conflicting perspectives.265 She 

claims that a debate can remain open if we understand that the principle that 

inspired actions was neither impartial nor legitimate. Disch also argues that it not 

is necessary to try and prove that everyone is included. This involves an 

understanding of the fact that most decisions are not equal in social figurations. 
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Perhaps they do not even share a common cultural or normative pattern, and no 

single decision could resolve this antagonism. What can contribute to openness is 

the possibility to go visiting, in order to understand how concerns and interests 

differ between the parties to a dispute. This also includes an understanding that a 

public decision in a figuration does not have to claim that it can resolve these 

differences by claiming that there is harmony in an agreement. Rather, it is a 

clarification of how different decisions interfere with existing relationships that 

can contribute to an understanding. I contribute by clarifying through my 

narratives about a teacher team. I do not present a solution regarding governance, 

or principles based on inter-est and action. Instead, my contribution is to clarify a 

teacher team’s actions in which principles appear: at times, teachers take pride 

and honour in their actions, at other times they mistrust the traditions and social 

patterns of which they are part.  

 It is also possible to distinguish between the words socialization and 

education. Socialization is here understood as an activity whose purpose is to 

show newcomers (students) the social and cultural tools they will need to 

participate in a certain form of life. Education, on the other hand, is aimed at the 

individual, his or her uniqueness and the possibility of acting and contributing 

something new and unknown to us.266 In modern education socialization has been 

understood beforehand (for example, in terms of managing certain things at a 

certain age), and it has thus already been decided who individuals are and what 

they are to become. In conclusion, this means that socialization has come before 

the individual. At the same time, education has been understood as a process that 

attempts to lead to a rational individual who can make good decisions. We need 

to be reminded that the idea of process and Kant’s idea of freedom and 

rationality should be understood as a certain tradition. This tradition, which sees 

education as aiming for individuals to become rational and autonomous, could be 

understood as a ‘higher’ or different form of socialization. Kant’s idea has its 

limits, since it excludes those who cannot live up to the rules and patterns (for 

example, do not pass the national tests and therefore are not allowed to study a 

third language). I suggest that we should distinguish between socialization and 

education in the practice of teachers. Socialization would then be those activities 
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that are aimed at introducing newcomers to the social and cultural tools they will 

need to participate in certain forms of life. Education would relate to the 

individual and would allow each person to show their uniqueness, to show (in 

Arendt’s sense) ‘who’ they are through speech. Education would in this context 

also mean an understanding of what is coming towards us from the future. This 

in turn indicates that teachers should not have to decide the outcome beforehand 

through means and ends. Instead, they should be allowed to respond to the 

uniqueness of each individual whom they encounter. Everything else, will be 

socialization, and this is a waste of the initiative and competence of teachers.  

 In this thesis, I illustrate through narratives how the teachers in a team take 

responsibility for the assignment given to them. Social patterns and relationships 

contribute to the possibilities open to them, but also obstruct or even ruin 

teachers’ initiatives and ideas. I also contribute results which illustrate governance 

from the perspective of human action and principles (as rules which we live by). 

We are concerned here with a form of governance which my stories show at times 

places procedural rules before the moral viewpoint of teachers. 
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Bilaga  
Angående deltagande i forskning 
Frågeställning till Lärarlaget 
 
Bakgrund 
Jag heter Agneta Nilsson-McPherson och är antagen som forskarstuderande vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som 
fritidsledare/pedagog, utbildat mig inom bageri/konditori samt läst vid Umeå 
universitet till lärare inom livsmedelsprogrammet. Efter att jag avslutat min 
utbildning till lärare har jag fortsatt att studera Pedagogik vid Mitthögskolan 
samt vid Uppsala och Umeå universitet. I perioder mellan studier har jag arbetat 
med uppdrag inom utbildningsområdet samt genomfört utvärderingar på 
uppdrag av Mitthögskolan. 
 
Mitt intresse 
Redan innan jag antogs till forskarutbildningen hade jag börjat fundera över vad 
införandet av den nya läroplanen (Lpo 94) kommit att innebära för lärarkåren 
under 1990-talet. Något som speciellt fångat mitt intresse under det senaste året 
är att lärare idag förutsätts att arbeta i lärarlag (lärarlag). Även om lärare tidigare 
har samarbetat så var utgångspunkten tidigare att en lärare hade ensamt ansvar 
för en klass. Därtill hade läraren timundervisning i andra klasser. 
Styrdokumenten angav vad som var lärares uppdrag. Idag förmodas lärare att ta 
ett gemensamt ansvar för att komma fram till en överenskommelse genom att 
omformulera hur målen i styrdokumenten (lärares uppdrag) ska nås. Det 
uppdraget är en genomgripande förändring av lärares villkor mot tidigare. 
 
Vad jag vill fokusera 
Det som är intressant för mig är att frågan om lärarlag inte har rönt någon 
särskild uppmärksamhet i relation till lärares uppdrag (det vill säga 
styrdokumenten). I mitt (forsknings)arbete vill jag problematisera vad de 
förändrade villkoren kan innebära. Det vill jag göra med frågan: Hur kan vi 
förstå de förändrade villkoren för kommunikation och meningsskapande bland 
lärare i och med införandet av Lpo 94. 
 
I min studie har jag för avsikt att fokusera lärarlag inom högstadiet. Jag vill 
komma i kontakt med lärarlag som är intresserade av att låta mig sitta med som 
deltagande observatör under lärarlagets möten. Jag är också intresserad av att få 
”ta upp” mötena på band. Tidsperioden som jag önskar få tillträde till 
lärarlagens möten ser jag som en öppen fråga vilken kan diskuteras i relation till 
lärarlaget önskemål. 
 
I mina analyser och resultat kommer jag att tillgodose frågan om anonymitet och 
konfidentiellt handhavande av insamlat material. Det innebär att inga enskilda 
lärare, lärarlag, skolor eller orter kommer att nämnas i mina resultat. 
 
Vänliga hälsningar 
Agneta Nilsson-McPherson 
 
För ytterligare frågor är ni välkommen att ta kontakt med mig. 
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