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Förord
Och vad ska du göra sen’ då? Det är en vanlig fråga från den närmaste
omgivningen, både i arbetsgemenskapen och i privatlivet, under slutskedet
av avhandlingsskrivandet. Vilket sen’? Finns det ett sådant? Under den
långa tid ett avhandlingsarbete pågår är det svårt att tänka sig ett sen’, ett
liv utan skrivandet och tänkandet på det ens avhandling handlar om. Nu
är det sen’. För den är klar. Äntligen. Känslan är märklig.
Denna avhandling möjliggjordes i ett första skede genom medel från det
forna Skolverket (2000:2969), numer Myndigheten för Skolutveckling.
Den är resultatet av hårt arbete och egen ansträngning. Många är de tillfällen då jag tvivlat och verkligen undrat om jag någonsin skulle komma att
”få ihop” någon slutprodukt. Utan stöd, inspiration och hjälp från olika
håll hade jag aldrig klarat det.
Jag vill börja med att tacka min handledare, professor Glenn Hultman
för en aldrig sinande tro på mig och färdigställandet av denna avhandling.
I vått och torrt har han funnits för mig med sin gedigna kunskap, sin
mänsklighet, sin optimism och sist men inte minst, sitt brinnande intresse
för området lärares arbete och kunskapsbildning. Det har varit oerhört
stimulerande att få ventilera mina funderingar med en person som är lika
engagerad i avhandlingsområdet som jag själv. TACK GLENN, TUSEN
TACK! Några rader i ett förord ser egentligen futtigt ut som tack, för det
du betytt för mig i detta arbete går inte att fästa på papper.
Ett avhandlingsarbete är i mångt och mycket ett ensamarbete. Därför
har det varit betydelsefullt att få ingå i ett sammanhang. Jag vill rikta ett
tack till mina kollegor i Forskarskolan Pedagogiskt arbete för fin och kreativ arbetsgemenskap i ”kuben” och på seminarier. Ett särskilt tack till professor Bengt-Göran Martinsson för insiktsfulla synpunkter på mitt manus.
Seminarier har en viktig funktion under avhandlingsarbetet. Därför riktar jag ett stort tack till professor Per-Erik Ellström, för synnerligen värdefulla synpunkter i samband med mitt slutseminarium. Dessutom vill jag
tacka fil.dr. Anders Magnusson, som var min opponent på 60%-seminariet, för kloka råd och tips om litteratur. Ett tack även till professor Lars
Owe Dahlgren för värdefulla råd i arbetets sista skälvande minuter.

Jag vill också rikta ett särskilt tack till Kalle Söderberg och Eva Björéus,
verksamma inom Linköpings kommun, som jag haft möjlighet att diskutera avhandlingssnära frågor tillsammans med.
Tack till Monika Samuelsson för förnämligt arbete med slutredigering
av mitt manus, Lindy Powell Gustavsson för hjälp med de engelska inslagen, Dennis Netzell för ”proffsiga” insatser i slutfasen i samband med
tryckningen samt Britt-Marie Alfredsson-Svensson, ansvarig för de praktiska göromålen runt avhandlingen. Ett tack även till kollegorna i ”fikakuben”. Utan er gemenskap på måndagar, torsdagar och i lunchrummet
hade dagarna känts tråkigare.
Utan forskningsobjekt ingen studie brukar det heta. Jag vill därför rikta
ett varmt och stort tack till mina forskningssubjekt ”Lennart” och ”Cecilia”, de två lärarna som studien bygger på. Ni visade ett outtröttligt engagemang för alla mina frågor och funderingar under lång tid. Er generositet
möjliggjorde denna avhandling.
Slutligen vill jag rikta ett tack till mina närmaste vänner. Ett särskilt
tack till min fantastiska vän Ann-Margreth Wirén, vars klokhet och omtänksamhet har varit ett ovärderligt stöd under dessa år. Några andra vänner som betytt extra mycket för mig under denna tid måste också nämnas;
Annika Fyhr, Ann-Katrin Vaknin och Eva Östman. Tack för att ni fick mig
att orka!
Sist, men inte minst, ett innerligt tack till min familj. Tack Axel och
Tove för att ni med ert lugn stöttat mig, när ni läst av att tankar och instabilitet tagit för stort grepp om er mamma. Ni har då fått mig på ”banan”
igen genom kloka kommentarer och handlingar. Tack broder Henrik, för
du lånat mig ditt öra och givit av din tid när jag behövt det. Tack Kenneth,
min livskamrat, för att du hanterat mitt berg- och dalbanemående så insiktsfullt. Med dig har jag kunnat leva det ”riktiga” livet där kulturevenemang av alla de slag, golf, promenader samt god mat och dryck blandats i
lagom dos. De har varit nödvändiga och betydelsefulla inslag som givit mig
energi och livsglädje att komma vidare i mitt arbete.
Linköping i mars 2007

Ann-Sofi Wedin
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K APITEL 1

Introduktion
I den svenska grundskolan går över en miljon elever. Nästan 100 000 personer arbetar där (Skolverket Rapport 265, 2005). Skolan kan således betraktas som en av Sveriges största arbetsplatser. Carlgren (1999a) menar
att den är speciell som arbetsplats i så måtto att den är organiserad för att
lärande ska äga rum systematiskt samt att syftet med lärandet är lärandet i
sig. Dock kan organisationen av verksamheten inte ses som optimal för sitt
syfte då resurser av olika slag; ekonomiska, personella, lokalmässiga utgör
de förutsättningar inom vilka verksamheten har sina ramar. Inte sällan är
klassrummen fullsatta (jfr Jackson 1990 1 ), ventilationen undermålig, ljudnivån i korridorer hög och avsaknaden av ostörda vrår total. Elbaz (1983)
tecknar med hjälp av sitt lärarporträtt av Sarah en bild av lärararbetet som
tämligen kaotiskt, där alla uppgifter har första prioritet och målen med
dessa ofta strider mot varandra. Hultman (2001a) lyfter fram två bilder av
miljön i talet om skolan 2 och lärarens arbete. Den som beskriver skolverkligheten mest realistiskt kännetecknas av en lokalt särpräglad livaktighet,
där den omedelbara omgivningen styr lärares handlande och betydelsen av
deras intuition i situationen är viktig. Det senare understryks även av Johansson & Kroksmark (1996), då de beskriver lärares didaktiska intuition
som ett existerande och nödvändigt inslag i deras arbete.
Detta är några av flera forskningsbaserade perspektiv på lärararbetet
men alla har säkert sin privata bild av hur det kan se ut. Sannolikt ser
många framför sig läraren vid svarta tavlan under en genomgång. Han/hon
sätter sig därefter vid katedern och rättar prov medan eleverna tar fram
sina matematikböcker och stillsamt börjar räkna. En enstaka hand kan ses
viftandes i luften och någon elev står framme vid katedern för att vässa sin
penna.

1 Utkom första gången 1968.
2 För mer ingående beskrivning av miljöerna; läs Hultman 2001a, s. 160.

9

Kapitel 1
Andra tänker sig grupper av elever som sitter vid runda bord. Det pågår
ett ständigt spring till de lådor som ersatt den klassiska bänkens utrymme.
Det är inte tyst utan eleverna pratar med varandra, både när de sitter och
arbetar och när de går och hämtar saker. Läraren går mest omkring och
småpratar med eleverna. Ingen riktig undervisning synes ske. En känsla av
oordning, hör samman med denna föreställning.
Antingen grundar sig bilden av lärarens arbete man får på näthinnan på
den egna erfarenheten som elev i skolan, de egna barnens skolgång eller
andra kontakter man i något sammanhang har haft med lärare. Jag har varit verksam lärare samt haft lärares arbete som huvudintresse i mina akademiska uppsatser, så min egen bild är baserad på samtliga ovanstående
faktorer. Den innefattar ett varierat och hektiskt arbete i en komplex och
intensiv miljö där huvudinslaget är samspelet med eleverna. Målen att lära
eleverna något, få dem att utvecklas som människor, få dem att trivas samt
upprätthålla en fungerande pedagogisk miljö verkar ibland oförenliga och
rent av ogörliga.
Hur hanterar man en sådan arbetssituation, för att få den att fungera
och kännas meningsfull för alla inblandade? Hur gör lärare för att få elever intresserade av att lära sig något i denna miljö? Hur ska de sedan bedöma deras lärande? Vad är det egentligen som gör att lärare, i de allra
flesta fall, klarar av att handha klasser på 32 elever i relativt trånga skollokaler, när det kan vara svårt att ha barnkalas med en liten skara åttaåringar, eller som förälder vara ansvarig tränare för skolhandbollslaget för elvaåringar? Vad krävs av lärare för att bemästra de villkor som råder i de flesta skolor idag, när de möter sina elever i klassrummet och har till uppgift
att ”främja lärande där individerna stimuleras att inhämta kunskaper”
(Lpo-94, s.7) samt den inte mindre digra uppgiften att ”främja elevernas
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”
(a.a.s.7)? Var och hur lär de sig detta?
Ovanstående frågor har jag länge grunnat på. Ambitionen med denna
avhandling är att försöka ta reda på hur lärare i sitt dagliga arbete skapar
den kunskap, som är nödvändig för dem i sin yrkesutövning samt vilket
innehåll den har. Min avsikt är också att ge en bild av hur lärares vardagliga arbete kan se ut för att förstå under vilka förutsättningar läraren arbetar och mot denna fond skapa förståelse för varför just vissa kunskapande
processer och den kunskap de genererar, är de som dominerar lärarnas yrkesutveckling i vardagsarbetet.
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Forskning om skola och lärare
Forskningen har intresserat sig för att beskriva lärares arbete i knappt ett sekel. En av de första empiriska studierna genomfördes, enligt Cuban (1993), i
USA 1912. Det var en kritisk studie av klassrumspraktiken inriktad på relationen mellan lärarens frågor och effektivitet med tid som parameter. Forskningen har sedan bedrivits inom många discipliner, allt ifrån psykologi till
antropologi. Därmed har forskningsansatserna varierat, dels utifrån forskningsfrågornas utseende men också ifrån det paradigm som varit norm i
samhällsvetenskaplig forskning vid tiden för undersökningen. Dessa är, enligt Magnusson (1998), det positivistiska, det fenomenologiskt/ tolkande och
det kritiska även om det senare är kraftigt underrepresenterat. Detta har inneburit att forskningen gått från att studera fragment av läraren och dennes
arbete med statistiskt säkra undersökningsmetoder och bakomliggande objektivitetskrav, till en mer mångsidig, förstående och förklarande belysning
av lärararbetet. Numer kartläggs ofta hela den komplexa och kontextbundna beslutssituation som läraren i klassrummet befinner sig i (a.a.). Arfwedson (1994) uttrycker det som att lärarens hela yrkesvärld har kommit i fokus. Magnusson (1998) beskriver förändringen som ett lämnande av en reduktionistisk och atomistisk syn, till ett mer holistiskt förhållningssätt.
Carlgren (1999b) skisserar en översiktlig bild av utvecklingen av pedagogisk forskning i Sverige. Hon menar att den, under den första vågen kring
etablerandet i Uppsala 1910, var tämligen nära knuten till lärares arbete, då
den var förbunden med filosofi. Efter ett tag ersattes dock denna bindning
med en anknytning till den starkt växande psykologiska disciplinen. Under
den andra vågen, som kom efter andra världskriget, skiljdes pedagogiken
från psykologin och kopplades samman med planering och implementation
av skolreformer. 1950-80-talen kännetecknas, som en följd av detta, av att
pedagogisk forskning utvecklas mer som en disciplin för styrning och administration av utbildning än något för lärarna i sig. Carlgren ser denna tid
som ett första steg mot att särskilja lärarna från forskningen. På 1980-talet
nådde klyftan mellan lärare och forskning sin höjdpunkt då forskningen
knöts än närmare de statliga skolutvecklingsplanerna. Carlgren framhåller
att pedagogiken inom lärarutbildningen vid denna tid är ideologisk och
normativ och lyfter fram borde-aspekten i lärares arbete. Hon konstaterar
dessutom att den kritiska pedagogiken vid samma tid ger en bild av skolan
som outvecklingsbar på grund av att de villkor som råder där reproducerar
gamla strukturer. Kallos & Selander (1992) är inne på samma linje och menar också att avståndet mellan utbildningsforskning och utbildningsprakti-

11

Kapitel 1
ker fram till början av 1990-talet är mycket stort. Lindblad & Arfwedson
(1995) skriver att det gamla forskningsparadigmet med den positivistiska
traditionen bakom sig vid denna tid börjar utmanas av andra med mer humanistiskt-kulturvetenskapliga rötter. De exemplifierar med studier med fenomenologisk anknytning såsom kunskapssociologi, etnometodologi och
symbolisk interaktionism. Carlgren (1999b) menar i samma anda att lärarna
först på 1990-talet i viss mån återetableras som subjekt i skolforskningen 3 .
Trots detta ser hon svårigheter att komma ifrån den polariserade bild av
skolan som den pedagogiska forskningen tidigare producerat. Hon framhåller att pedagogiskt tänkande ofta har en nära koppling till utopiskt tänkande. Genomgripande krafter vill till för att ändra inriktningen på forskningen.
Carlgren ser en helomvändning i synen på förändring som en viktig förutsättning för att lyckas; att förändring ses som det naturliga tillståndet. Hon
menar att man då skulle komma ifrån uppfattningen att den går att iscensätta utan att den snarare återstår att upptäcka och förstå (a.a.). Ett flertal
svenska studier med lärare som subjekt och med en icke-normativ bild av
skolan (Magnusson, 1998; Hultman, 2001a; Nordänger, 2002; Lindqvist,
2002) kan ses som svar på hennes önskan. Vid läsande av innehållsförteckningen till Handbook of Research on Teaching (Richardson, 2001) kan också tendenser till en ändring av inriktningen av internationell forskning åt
detta håll i allmänhet noteras, samt en ytterligare breddning av forskningsperspektiv och metodologiska inriktningar i synnerhet.

Från kunskapsutnyttjande till kunskapsbildning
Hultman & Hörberg (1994) redovisar i sin översikt hur forskningen kom
att intressera sig för kunskapsutnyttjande hos olika yrkesgrupper; företagsledare, rektorer och sedermera lärare. De fann, att de två senare grupperna
inte använde forskning för att förbättra sitt arbete i den utsträckning man
kanske hade väntat sig. Hultmans intresse svängde då över till att undersöka om rektorer och lärare använde mer populärkunskap, med andra ord
mer lättillgänglig kunskap som inspiration i sitt dagliga arbete, vilket kortfattat finns redovisat i Hultman (1998). Denna typ av kunskapsutnyttjande
var inte heller så frekvent, men både rektorer och lärare hade en annan
medvetenhet om dess existens, än om forskningen inom området. Dessa
rön ledde till reflektioner om att skolor och lärare kanske väljer och bedömer forskning och annan typ av kunskap från sitt eget perspektiv (Hult3 Här kan dock nämnas att det finns tidigare studier, visserligen inte svenska, som alla har

lärare som subjekt i sina studier t.ex. Elbaz (1983), Clandinin (1986) och Louden (1991).
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man, 2001b). Fokus riktades mot den pedagogiska miljön som omger lärarna varje dag. En långt mer komplex bild än vad som brukar refereras
till i talet om skolor, eller när råd utfärdas till dessa, tecknades. Detta var
egentligen inte en så stor nyhet, men tydligheten i de beskrivningar som
framkom, hade inte varit så stor tidigare. Den nya forskningen inom området kom därför att intressera sig för lärares kunskapsutnyttjande i sin
egen sociala kontext. Kanske rörde det sig t.o.m. om lärares egen kunskapsbildning i den komplexa och dynamiska situation deras arbete försiggår, just för att hantera densamma? Hultman (2001a) redovisar just en sådan studie 4 baserad på kontextuella intervjuer 5 och ett begränsat antal
deltagande observationer. Han menar dock, med stöd av andra forskare
(t.ex. Cochran-Smith & Lytle), att studier av lärares vardagliga kunskapsbildning kommit i skymundan till förmån för forskning där lärare fortfarande framställs som icke fullt kompetenta, trots sin yrkeserfarenhet. Detta
därför att de jämförts med andra yrkesgrupper såsom psykologer och jurister som fått stå som förebilder. Hultman anser att det finns skäl att analysera verkligheten utifrån olika perspektiv och inte enbart utgå från de krav
och önskemål som formuleras i läroplaner och normativt skriven litteratur.
Han uttrycker en önskan om en vid kombination av metoder i dessa studier, för att fånga och ge en bild av den kunskapsbildning som sker. Jag ser i
denna en parallell till Carlgrens (1999b) förhoppning om en förändring i
forskningsinriktningen om lärare och deras arbete (se föregående sida).

Forskning om lärares kunskap och kunskapsbildning
Om forskningen kring lärares arbete pågått i knappt ett sekel, är intresset
för att studera lärares kunskap och kunskapsbildning betydligt nyare; ungefär 20 år. Forskarna har precis börjat förstå lärarkunskapens väsen och
utveckling menar Munby, Russell & Martin (2001) i sin forskningsöversikt
om lärares kunskap och kunskapsbildning. Den innehåller för övrigt referenser till både enskilda studier och andra forskningsöversikter inom närliggande områden. De menar att det finns uppenbara svårigheter att få en
överblick över detta fälts utveckling då spänningarna i olika skildringar av
lärares kunskap och dess utveckling är stora. I botten ligger en dubbel svårighet; oenighet kring definitionen av både kunskapen i sig och lärares
4 En föregångare till denna var Hultman (1998) som dock hade rektorer som fokus.
5 Samtalslika intervjuer där två observatörer möts och skapar förståelse för det lokala per-

spektivet, se vidare metodavsnittet. För mer ingående förklaring se Hultman, 1998 s. 127128 samt Hultman, 2001a s. 11-12.
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kunskap. Detsamma gäller dess tillblivelse där ett flertal skolbildningar tidigare sagt sig identifiera processen hur kunskap bildas, t.ex. positivismen,
behaviorismen, kognitivismen, social konstruktionismen och numer även
situerat-lärandetraditionen samt det socio-kulturella perspektivet (Säljö,
2000). När någon av dessa ska korsbefruktas med någon av kunskapsdefinitionerna, blir antalet möjligheter i det närmaste oändligt. Munby, Russell
& Martin (2001) för fram att kartläggandet av den mänskliga kunskapen
inom vilken professionell aktivitet som helst, är en utmanande uppgift i
princip utan slut. De redogör för ståndpunkter bland forskare som inbegriper åsikten att lärares kunskap är okategoriserbar. Vad lärare kan och tror
är sammanflätat både med handling och med kontext men även olika områden emellan. Munby, Russell & Martin (a.a.) redovisar även motargument
som innebär att modeller fyller sin funktion i försöken att klarlägga och förstå kunskap och kunskapsutveckling. Dessa bör betraktas med tolerans och
inte förkastas bara för att de inte stämmer med ens egen uppfattning.
Munby, Russell & Martin (2001) konstaterar att förståelsen för och synen på lärares kunskap har gått från föreskriven till praktisk. Dessutom
poängterar de frånvaron av empiriska studier beträffande lärares kunskapsbildning, vilket överensstämmer med Hultmans (2001a) påpekanden
ovan. Munby, Russell & Martin (2001) framhåller att den praktiskt utvecklade kunskapen numer har fått en egen epistemologi som mognar allteftersom, vilket betytt mycket för synen på lärarkunskapen. Det har i enlighet med detta slagits fast att lärare skapar kunskap av praktisk karaktär
i sitt vardagliga arbete. De menar dock att fältet karaktäriseras av spänningar inom forskarvärlden, där synen på hur forskning om lärares kunskap, deras praktiska kunskap och deras kunskapstillägnan och kunskapsbildning bör designas, skiljer sig starkt åt. Ibland kan också forskningen
rent av ha motsatta syften. Inom lärarutbildningsforskningen vill man hjälpa
lärare att erhålla kunskap, medan forskning av utbildningspsykologisk karaktär vill belysa och ge insikter i hur den faktiskt erhålls. Dessutom framhåller Munby, Russell & Martin (a.a.) den gamla spänningen mellan forskarvärlden och den professionella praktiken, som de menar tydligt kommer
till uttryck i lärarutbildningen. Det finns också en spänning inom undervisningsprofessionen på olika nivåer rörande lärares utveckling, förståelse och
användande av praktisk kunskap, i förhållande till de generella accepterade
föreställningarna om att kunskap är föreskriven. Aktivt arbetande lärare vet
väl, att deras kunskap innefattar mer än kunskaper i själva ämnet (a.a.).
Sammanfattningsvis konstaterar Munby, Russell & Martin att det är
omöjligt att väva in alla ståndpunkter i forskning inom detta fält. De av-
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slutar dock sin översikt med en uppmaning att fortsätta att utforska fältet
kring lärares kunskap och kunskapsbildning. De ger rådet att då vara
uppmärksam på komplexiteten som karaktäriserar fältet samt att inta ett
filosofiskt tänkande, vilket enligt dem kan bidra till att komma förbi föreställningar och antaganden genom frågor som öppnar möjlighet till ytterligare efterforskningar och klargöranden.

Varför är lärares yrkesutveckling i vardagsarbetet intressant
att studera
Lärarutbildningen har genom tiderna alltid fått utstå mycket kritik av nyutbildade lärare, då de säger sig inte ha varit tillräckligt förberedda för den
skolverklighet de kommit ut i. Det har varit för lite av än det ena, än det
andra menar de, allt beroende på tidsandan. Ibland har således avsaknaden
av drama, lek och rörelse lyfts fram, ibland bristen på konflikthanteringsmetodik. Rapporter från olika instanser t.ex. Skolverket, fackliga organisationer och regeringstillsatta utredningar levererar allt som oftast rapporter
om tillkortakommanden hos lärarkåren, i synnerhet de nyutbildade. Det
kan vara allt ifrån bristande ämneskunskaper i matematik till orättvisor i
lärares betygssättande.
Florin (1987) uttrycker att lärarstudenterna genom utbildningen ges en
grundläggande socialisation i yrkets innehåll och etik. Lindberg (2005)
skriver att lärare genom sin utbildning får ”sin grundläggande kvalificering
och sin första införing in i sitt kommande yrke” (a.a.s.46). Många lärarutbildare jämför lärarexamen med ett körkort där det krävs erfarenhet för
att bli en fullgod utövare. Nieto (2003) uttrycker samma sak på följande
sätt: ”teachers are always in the process of becoming” (a.a.s.125).
En logisk följd av allt detta innebär att lärare lär sig vissa saker medan de
arbetar. I själva mötet med eleverna, med kollegor, helt enkelt med de förutsättningar som råder på den arbetsplats de kommer till, lär de sig det de
måste för att hantera den specifika situationen. Lärarna utvecklar sitt ”vetahur” (Ryle, 2002 6 ). Detta beskrivs också av Grimmett & MacKinnon (1992)
som talar om undervisning som hantverkskunskap som utvecklas i praktiken. I ett temanummer av tidskriften Teachers and teaching (2004), belyser
samtliga sex artiklar hur lärare fortsätter att lära under yrkesutövningen.
Clandinin uttrycker artiklarnas innehåll i redaktionsförordet:

6 Utkom första gången 1949.
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”They focus on how teachers continue to learn to teach as they teach. The
authors all take a view of teaching as a life-long journey, not something
that someone learns in a pre-service program, but as something teachers engage in over a lifetime of teaching. They see learning to teach as a social
construction, something learned in relation.”
(a.a.s.123)

I lärarutbildningen betonas i allmänhet de generella kunskaperna i lärarkompetensen. Detta borde, enligt Fuglestads (1999) definition, syfta på en
dekontextualiserad kunskap som kännetecknas av just en generell och teoretisk form. Med en parallell till Ryle (2002), talar han även om en kontextualiserad kunskap som är knuten till specifika situationer och som kommer till uttryck genom utövandet av praktisk skicklighet. Denna kan av
naturliga skäl inte betonas i lärarutbildningen då denna till större delen är
knuten till universitetet. Den kan bara till viss del utvecklas under de studerandes verksamhetsförlagda utbildning eller simulerade klassrumssituationer. En vidareutveckling av kunskapen sker då följaktligen i deras
kommande yrkesliv då lärandet fortsätter i praktiken under själva yrkesutövandet i alla yrken (Svensson & Ranagården, 2005). Hur denna utveckling ser ut är dock inte på långt när utforskat och klarlagt.
Med hänvisning till Munbys, Russells & Martins (2001) forskningsöversikt, Hultmans (2001a) konstateranden (se föregående sida) och ovanstående, finner jag en kunskapslucka i forskningssammanhang inom detta
område och ser en möjlighet att kunna bidra med att sätta fokus på ett
tämligen outforskat fält.

Avhandlingens syfte och frågeställningar
Utifrån ovanstående tecknade bakgrund kan några konstateranden göras.
Forskning inom det fält denna avhandling hämtar sin inspiration ifrån, har
visat att det finns anledning att anta att lärares yrkeskunskaper utvecklas i
samverkan med de förutsättningar som finns i den miljö läraren arbetar i
och lärarens personliga ansträngningar (se vidare avsnittet Tidigare forskning om lärares arbete). Läraren ställs ständigt inför olika situationer som
kräver olika lösningar. De kan ses som ett slags inviter till lärande för läraren. Kunskapsbildningen uppstår således när de arbetar. Lärarna måste
lära sig för att klara jobbet. Det sker ständigt vare sig de vill det eller inte.
Det kan ske både medvetet och omedvetet. Det är därför svårt att fråga lärare om hur och vad de lär. De lär inte, utan jobbar helt enkelt, skulle ett
svar på en sådan fråga sannolikt lyda. Genom att vara där över tid, se
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mönster i lärarnas agerande, uppmärksamma återkommande handlingar
och prata med dem om vad dessa står för, bör det vara möjligt att upptäcka detta lärande. Det rör sig om att försöka förstå hur läraren får saker
och ting att fungera. Syftet med denna avhandling, är således att öka kunskaperna kring lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet.
Syftet kan preciseras i tre frågeställningar enligt följande:
1. Hur ser lärares vardagliga arbete ut?
Vilka är de dominerande innehållsliga delarna?
2. Till vilka områden härrör sig den kunskap lärare utvecklar i sitt dagliga arbete?
Vilket innehåll har denna kunskap?
3. Hur skapas denna vardagsproducerade kunskap?
Inom vilka domäner sker kunskapsbildningen?
Vilken typ av lärande dominerar?
När jag talar om arbete i denna avhandling, avses vad lärarna faktiskt gör
under sin arbetsdag i skolan. Vad som står i policydokument och befattningsbeskrivningar är inte av intresse för mig.
Här är också viktigt att poängtera att jag har valt att fokusera på de processer där läraren genererar ny kunskap och nya insikter i det vardagliga arbetet. Då detta mestadels består av undervisning och kontakter med elever,
är huvudintresset riktat mot lärarens interaktion i dessa sammanhang, men
samspel med kollegor beaktas också då det tillhör vardagsarbetet.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen består av åtta kapitel. I det inledande kapitlet ges en översiktlig bild av hur forskningen om skola, lärare, deras arbete, kunskaper
och kunskapsbildning har sett ut över tid. Ett resonemang om betydelsen
av studier av lärares yrkesutveckling i vardagsarbetet förs. Kapitlet avrundas med att studiens syfte och frågeställningar presenteras.
I kapitel två presenteras tidigare forskning om lärares arbete, lärares
kunskaper och kunskapsbildning. Forskning om studiens tre centrala begrepp; kunskap, lärande och kontext presenteras i anslutning till relevant
avsnitt. Ett ställningstagande för synen på och användandet av dessa i föreliggande avhandling, görs också.
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I det tredje kapitlet redogörs för val av metod samt de metodologiska
överväganden som gjorts i olika faser av studien. Därpå följer fyra empiriska kapitel.
Kapitel fyra är ett tvådelat processkapitel. Där görs en redogörelse för
hur en lärares arbetsdag respektive arbetsår kan se ut. Kapitel fem, sex och
sju är tematiska kapitel där de funna kunskapsbildningsdomänerna presenteras; Relationsarbete, Praktisk didaktisk förkovran och Betygssättningsrelaterat arbete.
I det avslutande kapitlet förs en diskussion om undersökningens resultat
relaterad till tidigare forskning, avhandlingens frågeställningar och centrala begrepp.
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Tidigare forskning
och centrala begrepp
Följande avsnitt syftar till att presentera forskning med fokus på lärares
arbete samt lärares kunskaper, lärande och kunskapsbildning. Genom detta framträder också en bild av skolan som arbetsplats. Huvudspåret är läraren och dennes yrkesvärld, men paralleller till kunskap och forskning
från andra sektorer används också för fördjupad förståelse av fenomenen.
I anslutning till de olika forskningsområdena presenteras de tillhörande
begrepp som är centrala för avhandlingen.

Lärares arbete
I talet om lärare framstår oftast klassrummet som huvudarena och undervisning som huvudsysselsättning. De inre bilder man får vid mer inträngande funderingar kring detta varierar sannolikt och så har även forskningens framställningar gjort i förhållande till rådande normer. Jag inleder därför med forskning om detta centrala inslag av lärares arbete. Därpå följer
ett avsnitt om betygssättning, ett påbjudet inslag i lärararbetet som kan betraktas som en del av deras undervisningsuppdrag.

Undervisning. En social aktivitet i komplex miljö.
Jag tar avstamp i Jacksons (1990) mångfacetterade bild av lärararbetet.
Den möjliggjordes genom hans antropologiska ansats som inte använts för
studier av redan kända miljöer tidigare, utan reserverats för studier av det
främmande. Grunden lades därmed för forskning med en mer holistisk syn
på lärararbetet. Jackson beskriver elevers liv i sin naturliga miljö; skolan
med sina korridorer och klassrum.
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”Classroom life, in my judgement, is too complex an affair to be viewed or
talked about from any single perspective. Accordingly, as we try to grasp
the meaning of what school is like for students and teachers we must not
hesitate to use all the ways of knowing at our disposal.”
(a.a.s.xxi)

Detta konstaterande vittnar om en insikt som inte delades av särskilt
många då det positivistiska paradigmet dominerade vid denna tid. Både
synen på skolan och hur man som forskare skulle studera den, utmanade
den då vedertagna. Jackson konstaterar att klassrum är speciella platser i
många avseenden, inte bara att de är organiserade för att lärande ska äga
rum men framför allt att eleverna måste lära sig att hantera trängsel, beröm och makt för att leva sina liv där. Omvänt kan detta sägas innebära
att läraren står för organiserandet av trängseln, utportionerandet av berömmet och maktutövningen i klassrummet. Jackson menar att ovanstående tre nyckelord bildar en dold läroplan, vilket är det begrepp som kanske
mest sammankopplas med studien. Denna ställer implicita krav på eleverna liksom den officiella, vilken dock är den lärarna bryr sig om. Kontrasteras dessa olika krav framkommer hur de två läroplanerna är relaterade till
varandra på många avgörande sätt. Insikten om detta kan vara till en hjälp
att försöka förstå pågående skeenden i klassrummet. Studien innehåller
dock även en mängd andra intressanta iakttagelser, då hans skildring av livet i klassrummet även innefattar en bild av läraren och dennes arbete.
Jackson (1990) konstaterar vidare att klassrummet är ”a busy place” (a.a.
s.11). Vad som framkommer är en bild av läraren som en person med
många parallellt pågående uppgifter som hanteras samtidigt. Jackson förundras över hur läraren uppmärksammar och hanterar inviter från elever
som vill delta i diskussioner och genomgångar så att alla känner sig delaktiga. Lärarens förmåga att fördela tillgängligt material från pennvässare,
saxar till turordningen att dricka vatten, förvånar också.
”Another time-consuming task for the teacher, at least in elementary
school, is that of serving as supply sergeant. Classroom space and material
resources are limited and the teacher must allocate these resources judiciously.”
(a.a.s.12)

Av citatet framgår att fördelandet av ordet och material är av största betydelse för verksamheten i klassrummet. Hur trivialt det än kan framstå är
det kunskaper läraren måste besitta för att få till en fungerande situation.
Även organiseringen av elevuppdrag i klassrummet samt fördelningen av
tid på olika aktiviteter, framstår för Jackson som centrala men inte upp-
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märksammade inslag i lärares arbete. En något senare studie (Louden,
1991) beskriver på ett liknande sätt undervisning som en osäker aktivitet
där läraren ständigt drivs i nya riktningar bl.a. genom förändrade student/lärarrelationer och av andra krafter både i och utanför klassrummet.
Woods (1996) lyfter fram samma sak, när han menar att undervisningen
utövas i ett nätverk av relationer och förväntningar från olika håll. Lärarna har att i undervisningssituationen ta hänsyn till, hur parallellt existerande värden och ideologier möter deras egna intressen och övertygelser.
Detta är några av de dilemman som Woods menar gör undervisning till en
komplex aktivitet, vilket omöjliggör en enkel definition.
Jackson har vid nyutgåvan av sin studie (1990) skrivit en ny introduktion, där han nyanserar några av sina påståenden. Kring överbefolkningen i klassrummen, ett av de tre fundamenten som kännetecknar den
dolda läroplanen, resonerar Jackson som följer:
”The propped arm, in other words, was a reasonable response to the
crowded conditions of classroom life. To my newly awakened interest in
such matters, it stood as a symbol of those conditions”.
(a.a.s.xiv)
“Behind the ordinary lies the extraordinary is the way I would put it now.”
(a.a.s.xix)

Jackson lyfter här fram förutsättningarna som råder för att förstå elev-och
lärarbeteenden på ett delvis annat sätt än i den första utgåvan. Hade läraren bara en elev att hantera i taget vore i princip alla ovan nämnda inslag i
lärararbetet onödiga, men såsom förhållandena är i klassrum är de adekvata och rent av nödvändiga kunskaper att behärska.
Ytterligare en sak han vill klargöra för nya läsare är, att han vid egen
omläsning av studien upptäckt en ambivalens i sin hållning gällande att
kritisera skolor kontra att berömma dem. Han frågar sig varför han refererade forskare, som då gjort sig gällande som just skolkritiker och glorifierade deras kritiska utsagor. Efter mångåriga diskussioner med forskaren L.
Kohlberg kan han nu se ambivalensen och det har lett till en mer ödmjuk
och mindre dömande inställning till vad han faktiskt såg.
”But the effect of being awakened to the complexity of schooling, at least as
I have experienced it, is to see both the praiseworthy and the blameworthy… curiously interdependent and frustratingly intertwined. Most important of all, it is to see beyond praise and blame as the goals of our looking”.
(a.a.s.xx)
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Komplexiteten som karaktäriserar skolsituationen lyfts fram tydligare och
fungerar som grund för fördjupad förståelse. Uppmärksammade fenomen
och aktiviteter får en delvis reviderad betydelse.
1975 presenterar Lortie en sociologisk studie av läraryrkets karaktäristiska drag. Lortie skriver fram läraryrkets kultur (grundtankar och anda)
utifrån yrkets signifikanta drag som han menar karaktäriseras av individualism, presentism samt konservatism. Lortie förklarar att lärare i allmänhet
inte gör antagandet att det finns en underliggande ordning bakom situationen i klassrummet och att de därför inte anser det meningsfullt att leta
efter generella principer för att förbättra arbetet. Han menar att tillsammans med individualismen försenas sökandet efter yrkeskunskaper. Lortie
förvånas i sammanhanget också över att de undervisningstekniker lärare
använder, inte förnyats nämnvärt utan ändå fortsätter att dominera. Med
Jacksons (1990) nyckelord ”trängsel” som förklaringsram skulle kanske
detta delvis kunna förklaras. Kanske är det också så att de generella principer Lortie eftersöker inte går att finna, då den unika situation läraren befinner sig i måste avläsas för att samspelet lärare-elev; d.v.s. undervisningen ska fungera? Lortie (1975) är själv inne på eventuella svar på denna fråga när han lyfter fram lärarnas bemödanden att få uppmärksamhet av en
till början ointresserad samling elever genom att nå varje individ; något
han ser som en förutsättning för att lärande ska äga rum.
”Teachers strive to reach students. They manage groups of young people at
work. Teachers are also expected to perceive and act on the needs of the individual learners.”
(a.a.s.165)

Lortie framhåller här lärarnas egen strävan att nå sina elever samt under
vilka omständigheter detta försiggår. I citatet kan också utläsas förväntningar från omgivningen på att läraren bemöter eleverna individuellt. Lortie drar paralleller till andra yrkesgrupper såsom psykoterapeuter och skådespelare som kan sägas ha några av dessa krav på sig, men framhåller lärarnas sämre villkor på flera plan i utförandet av uppgiften.
Den avgörande faktorn för lärarnas utvärdering av en bra dag är just
uppnådda positiva relationer till eleverna. Det framkommer i de intervjuer
Lortie gjort. Lärarnas irritation över lektionsavbrott kommer på andra
plats (a.a.s.176) gällande otillfredsställelse i yrket. Det kan förstås just mot
bakgrund av att etablerandet av en positiv relation i lektionens initialskede, fungerar som grund till lektionen. Efter ett avbrott måste den återetableras för att lektionen ska fortskrida; något som ibland kan ta både tid
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och kraft. Magnusson (1998) menar just att lärarkunskapen uppstår i ett
samspel med de klasser läraren verkar tillsammans med, något som påminner om det Sundgren (1992) kallar pedagogiska kontrakt och Hultman
(2001a) i sin studie av lärares arbete, benämner ömsesidiga relationer och
lojalitetsfält. I sammanhanget bör nämnas att just lektionsavbrott är något
lärare genom erfarenhet lär sig att hantera, vilket Louden (1991) redovisar
med stöd av den i studien ingående läraren Johanna.
Ovan beskrivna samspelsaspekt i lärares arbete betonas också i Elbaz´
(1983) studie. Intresset är riktat mot lärares handlings- och beslutsorienterade situation och hur den kunskap de där behöver används och konstrueras. Studien kan sägas beskriva lärares arbete i allmänhet och deras
praktiska kunskap i synnerhet. Elbaz ser läraren som aktiv och självständig
och en person som formar sin roll i interaktion med klassrumspraktiken.
Följande mening klargör vad hon avser:
”Sometimes carefully made plans are thrown out the window in order to
respond to one of the fleeting opportunities that classroom life offers; this
too is a judgement made by the teacher.”
(a.a.s. 5)

Citatet ger en tydlig bild av lärararbetet i den komplexa miljön. Interaktionen i situationen är central och arbetets omedelbarhet framkommer. Carlgren (1999b) beskriver också lärares arbete som situationsbetingat snarare
än intentionellt. Förmågan till intuitiva beslut är viktiga för att hantera uppkomna situationer, såsom just att inse när planeringen man gjort spelat ut
sin företrädesrätt, vilket visas i citatet. Johanssons & Kroksmarks (1996)
diskussion om didaktisk intuition, är ett annat sätt att uttrycka samma förhållande. Med ökad rutin kommer improvisationerna menar Elbaz (1983),
något flera forskare lyft fram (Naeslund, 1986; Hultman, 2001a).
Ytterligare en studie där klassrumslivet framställs som komplext och interaktivt är Clandinins arbete från 1986, vars huvudsyfte är att bidra med
en begreppsapparat för lärares praktiska kunskap 7 , vilket görs via bilder.
En av dessa benämns ”Klassrummet som ett minisamhälle av samarbete”.
Den visar på komplexiteten i klassrummet där läraren ständigt arbetar för
att uppmuntra tillåtande, ödmjuka relationer mellan eleverna för att få en
fungerande undervisningssituation till stånd:

7 Utvecklas vidare i avsnittet om Innehållet i lärares kunskap.

23

Kapitel 2
”The respecting of kids as well as they´re respecting you and that´s how you
get your mini-society. But you build it up together, you don´t just have 30
kids come in and say okay, these things are this, this and this.”
(Clandinin,1986 s.56)

Bilden av minisamhället har sina rötter i både lärarens privata liv och hennes arbetsliv. Clandinin menar att det finns en bakomliggande moralisk
dimension; strävan att göra eleverna till goda medborgare. Den styr lärarens förhållningssätt i en mängd skolsituationer, inte bara i klassrummet
utan även ute på skolgården. Detta uppmärksammas även av Robertson
Hörberg (1997) som konstaterar att man kan se läraren som en aktiv företrädare för vårt samhälles kultur och de normer som råder där. Louden
(1991) är inne på samma linje när han uttrycker att ett av lärarnas främsta
mål är att få eleverna att växa socialt och emotionellt. Hultman (2001a)
uttrycker minisamhället som ”en uppsättning känsliga nätverk”, där läraren under lång tid bygger upp ett förtroendekapital för att få livet i klassrummet att fungera såsom han/hon tänkt sig. Han framhåller med emfas
dynamiken i klassrummet som en social dimension som utgör grunden för
en fungerande undervisningssituation.
Ännu en studie med ett helhetsperspektiv på lärares arbete, fast denna
gång huvudsakligen kvantivativ, är Hubermans (1993) undersökning. Den
belyser bestående fenomen i lärares liv, såsom utveckling och förändring.
Studien syftar till att se om klassiska studier av individers livscykler skulle
återupprepas när de applicerades på en mer specifik grupp; lärare med elever i åldern 10-13 år. En stor del av studien redovisas i ålderskategorier efter hur lång erfarenhet man har, dessutom uppdelat på kön.
Beträffande klassrumssituationen lyfts även här den sociala dimensionen av yrket fram. En fjärdedel av de yttranden som rörde pedagogiska
frågor handlade om relationen till eleverna. Lärarna var överens om att
den oerfarne har svårt med distansen till eleverna. Antingen blir han/hon
för strikt och ikläder sig en roll för att visa vem som är ”herre i huset” eller så blir gränsen otydlig vem som faktiskt är lärare eller elev då den oerfarne läraren, särskilt med liten åldersskillnad till eleverna, försöker bli vän
med dem. Huberman exemplifierar detta dilemma med följande lärarcitat:
”It´s tied with the question of role. I hadn´t found my niche yet, personally
as well as in the classroom. I wanted to be a big sister, which only led to
problems.”
(a.a.s.197)
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Lärarna menar att disciplinproblemen det osäkra rolltagandet kan leda till,
tar flera år att bemästra. När man väl funnit sig till rätta är det ändå inte
allom givet att man därför får till ett fungerande klassrumsklimat.
”It´s never a winning game: if you arrive one day with our own problems.
Personal balance has a lot of importance in front of a class. I condition myself. It´s all conditioning, positive condititioning. I want always to accentuate the positive, the best in them.”
(Huberman,1993 s. 221)

I citatet framkommer den anspänning som finns inbegripen i yrkets natur
och som kanske kan förklara varför lärare ofta känner sig helt slutkörda
när eleverna går hem, trots att klockan inte är mer än halv tre på eftermiddagen. Denna strävan att nå eleverna gör sig inte självt (jfr t.ex. Lortie,
1975; Clandinin, 1986; Carlgren, 1997) utan kräver ett aktivt bemödande
varje dag. Lärarna är överens om att just relationerna till eleverna är det
mest motiverande i yrket men samtidigt det som tar mest tid och den
åsamkar den största frustrationen och/eller glädjen. Detta förklarar en av
huvudslutsatserna i Hubermans (1993) studie beträffande lärares professionella livscykler som skiljer sig från många andras genom att de ständigt
återupprepas.
”In fact, time passes as if the professional life cycle is re-lived about 35
times, once for each schoolyear. Every year teachers must adapt to a new
cohort of students, get to know them, be accepted by them, stimulate them
academically, complete the programme, etc, and leave them.”
(a.a.s.260)

Citatet visar på att ansträngningen att vinna elevers förtroende ständigt pågår, år efter år. Den kan kopplas till en annan slutsats i studien; att lärarna
samfälligt uttrycker en äkta entusiasm över sin personliga och professionella
utveckling under sina år som lärare. De påtalar att de är angelägna om att
förnya sig i arbetet och att de trots många års erfarenhet, ständigt ifrågasätter sin roll. Detta kan förstås utifrån de kontextuella villkor lärare arbetar
under. Huberman & Miles (1984) menar att personer i miljöer som är utsatta för ständigt yttre tryck och som har en behövande grupp människor att
hantera, oupphörligen måste förändra sig för att handha situationen. Detta
kan sägas passa in som beskrivning av lärares arbetsvillkor. Det är dock inte
en så vanlig beskrivning i litteraturen där skolor många gånger benämns institutioner, vilka ofta sammankopplas med uttryck som stadgad ordning, reglering av mänsklig verksamhet, stel social produkt som påtvingar individer
liknande livsformer etc. (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999). Dessa ut-
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tryck kan ge negativa konnotationer och en bild av läraren som symbol för
förstelnade tanke- och handlingsmönster riskerar träda fram. Empiriska studier av mänskligt handlande inom både institutioner och andra typer av sociala kontexter redovisar en bild av detta som rutiniserat, omgivningsberoende och intuitivt baserat (Ellström, 1996), vilket också delvis kan förstärka
bilden av lärarnas förändringsobenägenhet.
Begreppet rutin kan dock förklaras på olika sätt. Ellström (a.a.) skriver
att ett institutionellt perspektiv beaktar strukturer, handlingar, tolkningar
och tänkesätt som präglar en verksamhet. Han förklarar, med hänvisning
till Giddens, att i detta perspektiv ses utvecklandet av rutiner som ett sätt
att hantera den ständiga strömmen av nya händelser, problemsituationer
och motstridiga krav. Därigenom upprätthålls en känsla av stabilitet och
trygghet i tillvaron. Perspektivet betonar således i liten grad rutiners karaktär av automatiserade, omedvetna beteenden. Således har det institutionella perspektivet en mer vidsynt syn på rutinisering än vad som vanligen förknippas med den mer allmänna definitionen av begreppet institution (se
ovan Berg m.fl., 1999). Rutinisering av social aktivitet, t.ex. delar av lärares arbete i klassrummet bör, utifrån ovanstående således kunna förstås
som något som måste arbetas med i den dagliga interaktionen för att hållas
vid liv och inte bara betraktas som en statisk aktivitet. Feldman & Pentland (2003) är inne på liknande tankegångar. De skriver om rutin som både
utförande och struktur. De ser rutin som handlingar anpassade till en föränderlig kontext. Begreppet innefattar även ett reflekterande inslag kring handlingens innebörd för framtida situationer. Även Huberman (1993) resonerar
i denna riktning kring begreppet. Han menar att rutin innebär ett ständigt
pågående arbete med den sociala interaktionen, ett arbete som kräver närvaro, ansträngning och nytänkande. Han konstaterar att ägnar lärarna mycket
energi åt detta de första åren. Att göra de pedagogiska frågorna till rutin
samt ambitioner att behärska dem är ett eftersträvansvärt mål för lärare,
menar han.

Betygssättning. Formell uppgift och komplex aktivitet.
Fram till mitten av 1980-talet hade forskning kring betyg fokus på tekniska
aspekter som exempelvis betygens predicerande förmåga och betygsskalans
utseende (Wedman, 1983). Korp (2003) skriver att det finns få svenska
studier kring betygssättning ur ett lärarperspektiv. Mitt intryck, efter att ha
tagit del av en ansenlig mängd anglosaxiska studier med lärarperspektiv, är
att den iakttagelsen torde gälla även dessa.
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Lärare i grundskolans senare år är ålagda att bedöma och sätta betyg på
elever. Det kan ses som en del av deras undervisningsuppdrag. Linde
(2003) framhåller att bedömning är nära kopplat till undervisning. Den
kan vara informell och fungerar då som en del i den pågående verksamheten. Den kan även vara formell, vilket innebär att den då ofta tar form av
ett prov som senare används som underlag för betygssättning. Lortie
(1975) konstaterar att det finns en spänning mellan de uppgifter lärare är
ålagda och det som situationen kräver.
”Although teachers have difficulty meeting individual needs in the grouped
structure of public schools, they are expected to make individual assessments and decisions about students. Such work with people involves considerable judgement; to prescribe particular remedies for learning difficulties, for example, is not a cut- and- dried matter- it involves intuition as
well as explicit reasoning. One´s judgement, moreover, need time to reveal
their merit and inadequacy; others must be willing to extend trust until the
results are in.”
(a.a.s.167)

Lortie ger här en bild av det individuella bedömningsarbetet i en komplex situation, vilket kan ses som ett framträdande inslag i lärararbetet, inte minst
hos högstadielärare. Han konstaterar att den bedömande funktionen är en
del av lärararbetet. Lärarna har att följa de anvisningar och bestämmelser
som gäller vid den aktuella tidpunkten. Det finns dock ingen färdig metod
att applicera, utan avvägningar av olika slag måste göras. Dessa bygger både
på fingertoppskänsla och på faktauppgifter. Lortie (1975) menar att betygssättning inte är enkelt utan kräver att läraren ser på den från en mängd olika
vinklar. Han konstaterar att lärare förväntas göra individuella bedömningar
av sina elever. Detta trots att de har svårt att möta varje individuellt behov i
gruppen de är ålagda att handha på grund av de faktiska omständigheter
som råder. Han menar att för att kunna utföra detta, krävs både intuition
och explicit resonerande. Den problematik lärarna då ställs inför, kan fungera som förklaring till vad som lyfts fram i studien beträffande klagomål
över onödigt arbetskrävande uppgifter, som inte direkt rör det förstahandsprioriterade klassrumsarbetet. Betygssättande ses av lärarna som något nödvändigt ont som tar för mycket tid i anspråk. De framhåller att aktiviteten
inte gagnar deras undervisning på ett produktivt sätt i förhållande till tidsåtgången. Jackson (1990) omnämner i sin studie fördelandet av beröm som ett
naturligt inslag i lärararbetet. Som en logisk konsekvens därav konstateras
således även här, den bedömande funktionen lärare har.
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I Elbaz´studie (1983) återfinns några rader om betygssättande. Läraren
som studien bygger på yttrar följande:
”There are four marks. They can get Excellent, Good, Pass or Fail, and I
give most of them good. A Good is anywhere from 66 to 80 and there is
not much competition. It´s not a course for kids who are really concerned
about marks. What they tried to do last time was to go from Good to an
Excellent; they´re motivated to do that. And one fails if one skips class and
doesn´t hand in assignments; it´s very clear and clean.”
(a.a.s.96)

Läraren uttrycker här en relativt oproblematisk syn på betygssättandet. Elbaz menar dock att detta förhållningssätt visar en dubbelhet i läraren Sarahs inställning till betygssystemet. Tidigare har framkommit att hon ogillar alltför specificerade målformuleringar i kursplanerna. Citatet indikerar,
att hon ändå vill kunna bedöma på poängen när, för att avgöra vilket betyg som ska sättas. Det förutsätter i sig otvetydiga gränser för hur och vilka kunskaper som ska poängsättas. Via sin villighet att låta elever göra om
prov och förklara betyg hon gett, menar Elbaz att läraren ändå når en balans i sin lite tvetydiga inställning till de två bedömningsmomenten. Min
tolkning är, att hennes handhavande kan ses som en del i en strävan att nå
eleverna och skapa förtroendefulla relationer till dem.
En svensk studie om betygssättning sett ur ett lärarperspektiv är Selgheds
(2004) intervjustudie med fallbeskrivningar som utgångspunkt för intervjuerna. Den belyser lärares sätt att erfara det svenska betygssystemet och dess
tillämpning i yrkesutövningen. Selghed visar att lärarna upplever att det nuvarande betygssystemet inneburit en förändrad kunskapssyn på så sätt att
innehållet i den kunskap som ska bedömas, har vidgats. Det har även inneburit en annan helhetssyn på elevers kunskap än tidigare, då mer fragmentiserad faktakunskap premierades. Att betygssystemet är mål- och kriterierelaterat upplevs positivt och lärarna framhåller, att eleverna blivit mer delaktiga i betygssättningen. Att nå målen har blivit en gemensam angelägenhet för
lärare och elever, vilket verkar stimulerande för främst eleverna.
Selghed har också funnit att det ”nya” betygssystemet från 1994 av vissa lärare upplevs som ett stöd i arbetet i olika situationer vid t.ex. bedömning av prov, planering och genomförande av undervisning och vid föräldrakontakter. De nationella proven som genomförs sedan betygssystemets
införande uppfattas också som ytterligare ett stöd, främst vid betygssättning. Andra uttrycker dock att stödet i betygssystemet är otillräckligt i olika situationer av yrkesutövningen. Några ser hela modellen som förfelad,
andra kritiserar avsaknaden av nationella kriterier för vissa betygssteg och
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det stora tolkningsutrymme som finns. Vissa lärare förbryllas av bedömningen av de mönsteruppgifter som tillhör de nationella proven då de upplevs variera från år till år.
Selghed (2004) menar att förklaringen till att hälften av lärarna i hans
studie ändå uppfattar betygsystemet som ett stöd, är att de istället söker
stöd externt och internt. Med det första avses, att lärarna försöker hitta
kompletta material med färdiga prov och mallar som hjälp vid bedömning
och betygssättning. Att söka internt stöd kan innebära att gemensamma
prov utarbetas vid skolan. Ytterligare en intern lösning är att låta eleverna
i undervisningsgruppen bilda jämförelsenorm vid betygssättningen. Slutligen finns även de som använder egna betygskriterier, som lösning på den
dåliga vägledning det officiella systemet ger. Selghed har även funnit, att
lärare väger in en mängd andra aspekter än de rent kunskapsmässiga vid
betygssättandet. Det kan röra beteende- och personlighetsaspekter hos eleven, skolorganisatoriska skäl samt externa krav från politiker, skolledning
och föräldrar. Skolorganisatoriska skäl kan vara t.ex. vilket år eleven går
eller om läraren får reda på vilket program till gymnasiet eleven tänker sig.
De vill sätta rättvisa betyg men samtidigt hjälpa eleven. Externa krav avser
främst kravet att alla elever ska nå godkändnivån 8 . Selghed menar att det
kan få som följd att lärare ibland ger betyget godkänd trots att de uppfattar att eleven inte riktigt nått det, då trycket utifrån upplevs besvärande.
Detta iakttagande styrks av Lindberg (2002) som menar att lärare har en
tendens att böja sig för olika krav och hellre fria än fälla sina elever.
Selghed (2004) konstaterar sammanfattningsvis att utfallet av studien är
nedslående, i synnerhet ur rättssynpunkt för eleven. Han ser dock lärarnas
lösningar på den problematik de upplever betygssystemet innebär, som begripliga. De känner sig svikna av systemet och söker därför stöd på annat
håll, där självkänsla och anseende inte sätts ur spel. Han menar att ingen
yrkesgrupp vare sig vill uppleva eller vill avslöjas med att inte klara av sin
uppgift. Kroksmark (2002) kritiserar betygssystemets alla delar och konstaterar omöjligheten i att hantera dem och kan i denna iakttagelse sägas
stödja Selgheds (2004) förståelse för lärarnas pragmatiska lösningar på en
ohanterlig problematik.
En av Selgheds mindre framskriva iakttagelser är, att han genom sin
studie konstaterar att betygssystemet blivit en osynlig gäst i lärarnas dagliga och stundliga samvaro med eleverna. Mycket av interaktionen i klassrummet har betygssystemet i fokus. Elever personifierar betygssystemet.
8 Benämns i detta arbete ofta även G.
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Några är självgående enligt uppsatta mål och kriterier, andra motiveras
och disciplineras utifrån dessa. Betygssystemet är, tillsammans med alla de
strategier lärarna tvingats tillägna sig för att hantera det, således ständigt
närvarande i lärarnas vardagsarbete (a.a.).

Kontextbegreppet
I ovanstående presenterad forskning om lärares arbete, framkommer en
bild av skolan som komplex miljö. Ett grundantagande för denna studie
är, att den kunskap lärare utvecklar är tätt sammankopplad med miljön
den bildas i. Begreppet kontext blir därför centralt för avhandlingen.
I det följande presenteras kortfattat ett urval av vad som, inom lärandeoch lärarforskningen finns skrivet om kontextbegreppet. Innebörden i begreppet är där mångfacetterat i sig. Begreppet används dessutom i forskning inom många andra områden och har därför än fler betydelser. Avgränsning har gjorts mot bakgrund av detta men också för ökad relevans
för studiens syfte. Avsnittet avslutas med hur begreppet används i föreliggande avhandling.
Kontextbegreppet inom lärandeforskningen. Kontext är ett komplext och
icke alls entydigt begrepp vilket det ofta framställs som i t.ex. utvecklingsteorier (Butterworth, 1993). Ordet kommer ursprungligen från latinets
contexere och betyder väva ihop, förena. Det går att urskilja flera typer av
kontext rent analytiskt men de går inte alltid att särskilja i praktiken, ett
resonemang som rimmar med latinets betydelse. Mercer (1992) skriver att
begreppet är nära knutet till lingvistiken. Där innebär den ursprungliga betydelsen de specifika delar av ett yttrande som omger den enhet av detsamma, som är i fokus för analysen. Han påpekar dock att detta är den
smalaste av betydelser och att en bredare förklaring av begreppet idag används även inom lingvistiken. Där syftar en situations kontext på alla de
omgivande karaktäristika som anses relevanta för yttrandets betydelse, en
förklaring Mercer anser vara tillämplig även för studier av lärande.
Butterworth (1993) som kan sägas företräda den interaktionistiska inriktningen av konstruktivismen 9 nämner fysisk, social och kulturell kontext som aspekter av begreppet. Han slår fast att kontextuella faktorer
9 Inriktningar inom lärandeforskning presenteras utförligt under rubriken Lärares lärande

och kunskapsbildning.
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opererar på olika hierarkiska nivåer och har identifierbara effekter genom
språk, perception och uppmärksamhet, vilka situerar individen i en fysisk
och social realitet. Lave (1993) urskiljer två huvudsakliga ståndpunkter
inom situerat-lärandetraditionen 10 angående synen på kontextbegreppet.
Den ena innebär att den centrala relationen är historiskt konstituerad mellan personer som är engagerade i en gemensam aktivitet och världen den
utövas i. De menar således att aktiviteters konkreta samband och mening
inte bara kan förklaras genom analys av den omedelbara situationen. Den
andra fokuserar på konstruktionen av världen i social interaktion, vilket
innebär att aktiviteten utgör sin egen kontext. Här är den centrala relationen den mellan deltagarna i den sociala interaktionen. Förekomsten av objektiva sociala strukturer bestrids, men de kan existera i en socialt situerad
interaktion. Lave vill inte kontrastera dessa två ståndpunkter utan konstaterar bara att den förra utforskar hur människor lever sina liv i historien
medan den andra fokuserar på hur människor lever sina liv i historien.
Lave framhåller dock att begreppet är under ständig diskussion inom situerat-lärandetraditionen. Små förändringar i synen på kontexten föds och
anammas. På så vis omformas betydelsen ideligen. Säljö (2000) talar om
fysisk kontext, kognitiv (mental) kontext, kommunikativ kontext och historisk kontext. Den fysiska kontexten är detsamma som den miljö och
verksamhet där handlingar utförs. Den kommunikativa är den som gäller i
ett visst sammanhang, t.ex. under matematiklektioner där vissa sätt att
läsa och tolka uppgifter är förhärskande. Det kan också röra sig om mer
alldagliga sammanhang. Säljö ser den kognitiva kontexten tätt sammanflätad med den kommunikativa då vissa sätt att tänka är starkt förknippade
med en fysisk kontext, t.ex. matematikundervisning. Där har siffror av
tradition överordnad betydelse. Vad som egentligen står i uppgiften är av
underordnad betydelse. Därav kan svar elever producerar inte sällan bli
helt orimliga. Med historisk kontext avses miljöer där en kommunikativ
tradition har utvecklats över tid. Det finns också oskrivna regler för vad
som är passande former för interaktion. Exempel på detta kan vara en
gudstjänst eller ett seminarium inom den vetenskapliga världen, båda med
långa historiska kontexter där en icke-initierad lätt känner sig obekväm
och osäker på hur man ska uppträda eller vad man kan säga. Säljö (a.a.),
som företräder den socio-kulturella traditionen 11 , menar att just integrationen av dessa typer av kontexter i förståelsen av lärande är nödvändig då
10 Se föregående fotnot.
11 Se fotnot 9.
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detta perspektiv ser handlingar och förståelse som del av kontexten. De ingår i, skapar och återskapar dessa och kontexten måste ses som en identifierbar helhet, där delar och helheter vävs samman till en social praktik.
Kontextbegreppet inom lärarforskningen. Lärares arbete sker under inflytande av en mängd olika synliga och osynliga krafter. Det utövas i särskilda typer av byggnader där undervisningsrummen är avpassade för en viss
mängd elever. Utseendet på skolorna och dess lokaler kan variera något,
beroende på byggår och den pedagogik som då var på modet. Lärarnas arbete sker tillsammans med varierade konstellationer av elevgrupper, både i
antal och beträffande faktorer som exempelvis nationell och social bakgrund. Arbetet sker i en institution med en lång historia och starka traditioner (Carlgren, 1997) och regleras formellt av de mål som finns i läro-och
kursplaner. Detta sammantaget benämns av Lundgren (1992) lärares sociala kontext och han menar att den utgör en ram inom vilken lärares kunskap bildas, används och utvecklas. Carlgren (1997) använder samma benämning och förklarar att lärare, elever, skola och samhälle tillsammans
bildar ett meningsskapande sammanhang, som är avgörande för hur händelser tolkas och hanteras av lärarna.
Även om kontexten kan ses som en helhet som är av betydelse för kunskapsbildningen hos lärarna, finns det inom denna vidare kontext, även
mindre kontexter som var och en utgör och erbjuder lärtillfällen i interaktionen med läraren. Arfwedson (1994) identifierar lärares kontext som bestående av flera lager. Läraren och undervisningsinnehållet är i centrum
omgivet av elever och klassrum, kollegor, ledning och skola, föräldrar och
närsamhälle, regering, staten, landet, andra skolsystem och andra länder.
Dispositionsprincipen är från klassrummet mot ett vidare kontextlager.
Genom detta löper en historisk dimension för ökad förståelse. Han framhåller att forskningen numer är enig om olika kontexters betydelse för hur
lärares arbete och arbetssituation formas. En parallell kan här dras till Siskins (1994) tankar om att en skola består av skilda kulturer under samma
tak. Deras olikheter gör att de fungerar som kunskapsavgränsare både innehålls- och utvecklingsmässigt. Siskin menar att lärararbetet i klassrummet är inbäddat i en större omgivning av sociala, politiska, formella och
intellektuella strukturer, men ändå utgör en egen social värld. Den skapas
aktivt tillsammans med dem som har samma kulturella förståelse och som
man har god kommunikation med. Hon exemplifierar med lärare inom
samma ämne som ofta delar syn på kunskap, på sig själva och sin uppgift.
Siskin ser således kontexten som socialt konstruerad. Hultman (2001a) vi-
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sar att det finns en kunskapsbildning i lärares vardag som främst genereras
i samspelet med eleverna. Han framhåller också att olika strukturer såsom
stadier, kollegor, projekt, skolans organisation, beslut och läroplansreformer etc. också påverkar förändring hos lärare.
I sammanhanget vill jag här också peka på vad några forskare lyft fram
om den individuelle lärarens betydelse för kunskapsutvecklingen, något
som ibland benämns den personliga kontexten. Louden (1991) framhåller
att lärares förändringar i undervisningen främst är kontextspecifika men
även biografiskt betingade. Han exemplifierar med hur två olika lösningar
på samma problem med skrivande, tas fram med hänsyn till individerna i
klasserna och klassen som grupp. Lösningarnas utseende förklaras även
mot den horisont läraren agerar gentemot i klassrummet. Denna härstammar från lärares förflutna, men ändras kontinuerligt i mötet med erfarenheter från nuet och tankar om det nya. Även Magnusson (1998) framhåller, förutom den sociala kontexten, individens betydelse för utformandet
av kunskaper. Detta benämner han den personliga kontexten. De kunskapstyper Magnusson identifierat hos lärarna och som har bildats i deras
respektive miljöer, ser på grund av deras personlighet därför inte likadana
ut 12 . Magnusons resonemang tangerar Loudens (1991) tankar om biografiskt betingade förändringar hos lärare.

Användandet av och synen på kontextbegreppet
I likhet med Butterworths (1993) definition ser jag kontexten som fysisk,
social och kulturell. Fokus för denna avhandling är lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet. Därmed blir arbetsplatsen skolan central. Skolor betraktas inte sällan som miljöer behäftade med lång historia och starka traditioner (jfr Carlgren, 1997), men stadda under förändring utifrån den allmänna samhällsutvecklingen. Det innebär att de elever som går där nu är
präglade av sin tid, vilket i sin tur påverkar lärarnas sätt att agera oavsett
den historiska influensen. Jag ser därför inte kontextbegreppet som statiskt, utan det förändras med enskilda individer och varierande sammanhang. Siskins (1994) resonemang om skolan som bestående av delkulturer
blir därför användbart i denna studie.
En viktig utgångspunkt i denna avhandling är att närmare studera läraren i aktion i skolan. Mot denna bakgrund blir lärarens handlingar centrala, vare sig de är riktade mot människor eller ting. Jag uppfattar denna in12 För utveckling av dessa se avsnittet om Lärarkunskap.
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teraktion som skapandet av skolmiljön och ser den därför inbegripen i
kontexten, vilket tangerar Laves (1993) beskrivning av den ena synen på
kontexten inom situerattraditionen. Hon använder i detta sammanhang uttrycket ”context as situated activity” (a.a.s.17) för det jag här avser. Siskins (1994) resonemang om en aktiv skapad och socialt konstruerad kontext, känns också relevant för mig. Jag anser dock att den fysiska och historiska kontexten (Lundgren, 1992, Carlgren, 1997; Säljö, 2000) samt den
personliga (Louden 1991, Magnusson, 1998) också kan avspegla sig i lärarnas handlingar. I observationer och sedermera tolkningar av den pågående interaktionen, ansluter jag mig vidare till Mercers (1992) uppfattning
om att ha ambitionen att inkludera alla de delar som kan anses relevanta i
försöken att förstå händelser så vidsynt som möjligt. Sammantaget innebär
således begreppet kontext för mig både något befintligt och något som
skapas i interaktion.

Lärares kunskaper
I ovanstående avsnitt har fokus legat på läraren och dennes arbete i sin vardagliga miljö. För att utöva detta framgångsrikt, måste läraren besitta någon
form av kompetens. Följande avsnitt är därför riktat mot lärares kunskaper
och synen på utvecklingen av dessa i icke-formella sammanhang. Inledningsvis presenteras ett stycke som redovisar några drag i utvecklingen inom det
relativt unga forskningsområdet lärares kunskap. Därpå följer ett avsnitt om
olika typer av lärarkunskap forskningen identifierat. Detta speglas i forskning om innehållet i andra yrkesgruppers kunskap.
Avslutningsvis presenteras forskning om kunskapsbegreppet som ses
centralt för denna studie samt ett klargörande hur det används i föreliggande avhandling.

Några utvecklingslinjer i forskningen kring lärares kunskaper
Munby, Russell & Martin (2001) redogör för två grundläggande sätt att
tänka kring området lärares kunskaper och kunskapsutveckling kring mitten
av 1980-talet, det paradigmatiska och det narrativa. Det förra innebär att
det talas om en gemensam kunskapsbas som inkluderar både äldre muntligt
distribuerade talesätt och principer samt fynd från klassrumsforskningen.
Det senare representerar de berättelser som naturligt kommer till lärare när
de ska karaktärisera sin kunskap och där ord som erfarenhet, intuition och
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”fixa och dona” återfinns. Det är således mer knutet till lärarens unika kontext. De noterar sedan en första övergång från föreskriven kunskap till praktiska redovisningar av lärares kunskap. Tre forskningsansatser beträffande
lärares kunskap och utveckling i konsten att undervisa nämns; A: informationsprocesstudier som fokuserar lärares tänkande om undervisning, B: studier av lärares praktiska kunskap, vilka sätter ljuset på komplexitet och interaktion i undervisningsprocessen samt C: studier av det praktiska kunskapsinnehållet, vilket inbegriper både vad läraren vet om sitt ämne och hur
den kunskapen transformeras i en klassrumssituation.
Hargreaves & Fullan (1992) skriver att ett antal amerikanska utbildningsforskare (flertalet med rötter i effektivitetsforskning) och administratörer inom skolområdet i början av 1990-talet hävdade, att det fanns en
välgrundad kunskapsbas rörande vad som konstituerar lärares kunskaper
för att kunna bedriva en väl fungerande undervisning i stora klasser med
ett blandat elevklientel, s.k. ”normalklasser”. De tecknar hur utvecklingen
av dessa förmågor därigenom blev föremål för konsultutbildningar och således blev till en affärsidé. Metoder för att uppnå dessa eftersträvansvärda
förmågor presenterades i effektivt organiserade fortbildningspaket, som
kunde inrymmas på studiedagar eller kortare kurser. Därigenom blev de
populära hos administratörer och skolledare, som riktade fokus för utbildningsinsatser mot dessa. Huvudparten av fortbildningsbudgeten för lärare
kom att gå till detta ändamål. Hargreaves & Fullans iakttagelser grundar
sig på förhållanden i anglosaxiska länder, men denna utveckling torde i
princip kunna översättas även till svenska förhållanden då den svenska
diskussionen i skolfrågor löpt i stort sett parallellt med den internationella
(Carlgren, 1999a). Denna strategi benämns ofta ”top-down”, vilket innebär att lösningar på skolproblem härrör från experter utanför skolans
värld. Skolforskare och även personer med starkt intresse för skolfrågor
kom att kritisera detta synsätt som alltför lättvindiga lösningar på komplexa frågeställningar. Åren kring 1990 kom en reaktion mot detta strukturalistiska synsätt som inneburit, att läraren betraktats som en del i ett
större samhällsmaskineri med begränsade möjligheter att påverka sin situation. Läraren, liksom andra aktörer i samhället, kom nu att ses som kapabla att göra motstånd mot strukturen och spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen (Magnusson, 1998). Hargreaves & Fullan (1992) uttrycker skiftet som att den säkerhet som karaktäriserat utbildningsforskningens resultat spelat ut sin roll, då tvivel och oförutsägbarhet kännetecknar denna
postmoderna tid av snabba förändringar. Även klassrum börjar i linje med
detta betraktas som arenor i ständig förändring och forskarna uttrycker
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forskningens behov av att återvända till praktiken för att delta i en kritisk
dialog med den existerande kollektiva vetskapen om denna. Lärarforskningen kom nu att inrikta sig mot samspelet mellan läraren och dennes arbete. Den kom att uppmärksamma aspekter som lärarens kunskap och
handlingar, läraren som person och den institutionella kontextens eller situationens betydelse (Magnusson, 1998).
Munby, Russell & Martin (2001) hänvisar till Borko & Putnam som
slår fast att sätten att fånga lärarkunskapens komplexitet är många. De ser
dock inte detta som ett problem utan snarare en tillgång då de ändå finner
en viss överensstämmelse undersökningarna emellan eftersom samtliga utforskar olika domäner av lärarkunskapen och dess tillblivelse. De flesta
studierna identifieras som sprungna ur den kognitiva teoribildningen, men
med en rörelse mot den som ser kunskap som situerad i en fysisk och social kontext, eller mot den som erkänner narrativer 13 som innehållande denna kunskap. Goodson (2005) menar att den senare inriktningens ökade
användande har god möjlighet att föra den pedagogiska forskningen framåt, genom att den tillhandahåller en katalysator för sökandet efter förståelse av lärarens liv och arbete. Goodson vill ändå lyfta ett varningens finger.
Han påpekar vikten av att sätta in berättelserna i tid och rum, för att gå
bortom det individcentrerade mikroperspektivet och nå ett kontextualiserat perspektiv. Människors levda erfarenheter är dialektiskt kopplade till
de sociala relationerna i det samhälle de befinner sig. Inte heller forskarna
står utanför dessa. Han framhåller att forskaren har ansvar för att behålla
den kritiska och teoretiska dimensionen i denna typ av studier (a.a.).
I USA dominerade åren efter 1990 forskning kring lärares kunskapsbas
för undervisning, men oenigheten om hur dessa studier skulle genomföras
och på vilken grund de skulle vila var påtaglig (Munby, Russell & Martin,
2001). I Australien, Kanada och Europa var studier kring lärares tänkande
mest framträdande i forskningen vid denna tid. Den ledande synen på kunskap här är kunskap som föreskriven, vilket kopplas till den teoretiska åtskillnaden mellan lärares kunskap och övertygelse som görs inom denna
tradition. Denna distinktion gav upphov till en metodpluralism som var en
nödvändighet för att öka förståelsen av undervisningens väsen.
13 Narrativ forskning har under de senaste decennierna genomgått en omfattande utveckling och förekommer inom en mängd discipliner (Roll Bennet, 2006).Vad narrativer eller
berättelser är identifieras olika inom olika traditioner. Enligt Hydén (1997) finns två sätt
att se på berättelser; ett ontologiskt där man utgår från att den sociala världen är narrativt
uppbyggd och det andra är ur ett metodologiskt perspektiv. Gemensamt torde vara att berättelserna ofta är rumsligt situerade och har en tidsdimension (Roll Bennet, 2006).
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Munby, Russell & Martin (a.a.) konstaterar att forskningen fram till mitten av 1990-talet inte fullt lyckats överbrygga gapet mellan teori och praktik
beträffande lärarkunskapen, även om intentioner och insikter om värdet av
det funnits. Vid denna tid introduceras dock begrepp som praktiskt resonerande och praktiska argument, hämtade från filosofin. Trots oenighet om
detaljer bland forskarna, visade det sig att användandet av dessa begrepp
fungerade som en bro till praktiken och det öppnade för insikter i lärares
tysta kunskap. De redovisar uppfattningar om att forskning om lärarkunskapen bör föras än vidare, i riktning mot att redovisa vad lärare faktiskt
kan och inte bara visa vad lärare tror och tänker. Enligt Munby, Russell &
Martin (a.a.) har den forskningsinriktning som har hantverkskunskapen
som fokus lyckats med detta, då den kommit än närmare praktiken.

Innehållet i lärares kunskap
Inte sällan anses att lärare inte besitter någon särskild form av kunskap förutom rena ämneskunskaper. Det kan ha att göra med att deras kunskap till
relativt nyligen varit oformulerad, även i forskningssammanhang. Som tidigare nämnts, är intresset för att studera lärares kunskap inte mer än drygt
ett par decennier. Den övergripande benämningen på denna kunskap bland
forskarna är sedan dess praktisk kunskap och samsyn råder att den erhålls
genom erfarenhet. Beteckningar som hantverkskunskap (Grimmett &
MacKinnon, 1992) och lärarkunskap (Magnusson, 1998) återfinns dock
också som benämning på den praktiska kunskapen. Elbaz (1983) som var en
av de första att använda begreppet praktisk kunskap i lärarsammanhang,
redovisar fem inriktningar (se nedan) utifrån användandet och initierar därigenom tanken att praktisk kunskap har flera dimensioner, vilket sedan
forskare tagit fasta på. De skriver dock om dessa på lite olika sätt men
ibland används i det närmaste ordagrant överensstämmande beteckningar,
vilket kommer att framgå i det följande. Presentationens grundstruktur är
kronologiskt ordnad i tid för att tydliggöra utvecklingen inom området.
Praktisk kunskap. Elbaz (1983) konstaterar att lärares kunskap växer med
erfarenhet. Med kunskap menar hon då förmågan att se elevers behov,
styrkor och svårigheter, strategier för klassrumshantering, en ständigt växande repertoar av instruktionstekniker, kontextkännedom som inbegriper
en förståelse av vad som krävs av lärarna etc. Denna erfarenhetsbaserade
kunskap integreras med lärarens teoretiska kunskaper i ämnet, kunskaper
om barns utveckling etc. Tillsammans med lärarens personliga övertygelser
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och värderingar bildas den praktiska kunskapen, vilken Elbaz menar är
avgörande för hur livet i klassrummet fungerar för läraren.
”Moreover, the notion of ”practical knowledge” provides the basis for a
conceptualisation which sees the teacher as possessing valuable resources
which enable her to take an active role in shaping her environment and in
determining the style and ends of her work.”
(a.a.s.6)

Elbaz hävdar att den praktiska kunskapen har ett innehåll och inte bara är
att veta hur något ska göras. Vidare tycker hon sig via sina data nått insikter i hur den härbärgeras och används, vilket hon ser som en hjälp att
komma ifrån den statiska bild av kunskapen som annars riskerar att framträda. Hon har funnit fem inriktningar beträffande användandet av den
praktiska kunskapen. Den första benämns situationell. Där använder läraren både medvetna och intuitiva processer i hanterandet av situationen,
något som går att utläsa hos både Jackson (1990) och Lortie (1975) och
som tydliggörs i Hultmans (2001a) studie. Dessa processer utökar ständigt
den befintliga kunskapen, menar Elbaz.
”Sarah´s response to these conditions contributes to the complexity of the
situation, for she brings to it two goals equally pressing for her, not necessarily conflicting but by no means always convergent. She wants to teach
the students the basic skills they lack in reading, writing, and generally coping with school. And she wants no less to make emotional contact with students, to be aware of their feelings and respond to them with her own person.”
(Elbaz, 1983 s.111)

Här framkommer både komplexiteten i lärarvardagen och den sociala dimensionen av yrket. De dubbla bjudningar, d.v.s. målen att lära eleverna
något och samtidigt nå emotionell kontakt med dem, lärare ständigt möter
i sitt dagliga arbete och som citatet illustrerar, beskrivs även av Birnik
(1998). Han lägger ett relationistiskt perspektiv på läraryrket och benar
där upp det sociala syftet under i ett antal underrubriker, vilka visar på yrkets sociala natur och dess betydelse. Elbaz (1983) menar vidare att läraren
i de dagliga mötena väljer ut särskilda aspekter han drar erfarenhet från.
Dessa behöver inte överensstämma med elevens. Detta görs utifrån människans individuella behov att integrera och organisera händelser för att på
så vis skapa meningsfulla erfarenheter. Således finns en personlig inriktning med i situationen, vilket är den andra riktningen i kunskapsanvändandet. De lärdomar som dras via situationen, är avhängiga densamma.
Elbaz nämner faktorer som känslor, värden, syften och hängivelse som in-
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kluderade i den personliga dimensionen och individer har således ett eget
konstruktionssystem som används i bildandet av kunskapen. Även Robertson Hörberg (1997) uppmärksammar lärarens personliga kvaliteter som
betydelsefulla i t.ex. skapandet av de för undervisningen nödvändiga relationerna till eleverna. Här kan en parallell dras till Marton (2000) som
menar att människor agerar i praktiker de är en del av och medvetna om,
men hur de agerar beror på saker utanför praktiken och då i första hand
deras biografi. Magnusson (1998) menar att kraften i den personliga intentionen i förhållande till situationen har betydelse för kunskapens utformning, vilket är ett liknande resonemang.
Elbaz (1983) teoretiska inriktning av den praktiska kunskapen kan bidra
med fördjupad förståelse av varför situationer upplevs olika. Den innebär
att lärare är influerade av den diskurs de omges av. Denna påverkan fördjupas dock av deras akademiska utbildning som även är av betydelse för teoribildning och inställning till vad som är värdefull kunskap och forskning.
Hur situationer tolkas och hanteras påverkas med stor sannolikhet också.
Den sociala inriktningen avser kunskapsanvändning som visar lärarens uppfattningar i sociala spörsmål samt den sociala klasstillhörigheten. Kunskaper
som används för sociala syften, såsom att anpassa en kurs utifrån ett material istället för mer generella mål för att på så sätt optimera nyttan med kursen för eleverna, räknas också hit. Insikter om att elever ibland inte är särskilt intresserade av en kurs, men att läraren ändå kan se vinster med deras
deltagande i form av ett medel för ökad kontakt med dem, inbegrips också.
Den erfarenhetsbaserade inriktningen av lärares praktiska kunskap, som är
den femte och sista, förstås bäst genom att se generella mönster som utvecklas hos läraren. Elbaz skriver här om två övergripande områden inom denna; tidsperspektivet och rumsperspektivet. Tidsperspektivet har att göra med
vidgade ramar för vad som räknas som värdefull tid. Som exempel ges lärarens uppfattning om att det är viktigt att lägga tid på att personligen lära
känna sina elever väl. Rumsperspektivet exemplifieras med att en ökad
medvetenhet om klassrumssituationens betydelse integreras med den tidigare
synen på läroplanen som rättesnöre för undervisningen, vilket leder till en
reduktion i egen anspänningsgrad. Läraren anpassar således innehållet i undervisningen utifrån den rådande klassrumssituationen och stressas inte av
att påbjudet innehåll går förlorat. Här kan dras en parallell till Göranzon
(1990) vars studier just visar på sambandet mellan rutin och kvalificerade
bedömningar. Beträffande studien av handläggare vid försäkringskassan
framkommer att inga fall hanteras ”rutinmässigt” i ordets vardagliga betydelse, utan de regler arbetet vilar på upprätthålls genom en ständig anpass-
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ning mellan olika fall och regler. Detta kan ses som ett empiriskt exempel på
vad Ellström (1996) skriver om rutin (se avsnittet om Undervisning). Det är
tillämpningen av rutinerna som håller dem vid liv och genererar ett lärande.
Ytterligare en forskare som lyfter fram lärares praktiska kunskap är
Clandinin (1986), som inspirerats av Elbaz´s studie. Hon ser läraren som
en självständig aktör och lyfter fram erfarenhetens betydelse i läraryrket
och menar att den inte kan ignoreras. Erfarenheten ingår som en komponent i den praktiska kunskapen som formats genom lärarens syften och
värderingar. Lärarna antar således en självständig position i förhållande till
instruktioner av olika slag. Clandinins syfte är att bidra med en begreppsapparat för lärares praktiska kunskap och det görs genom användandet av
bilder; images. Bilderna används som fokus för begreppsliggörandet såsom
de används i lärarpraktiken eller i intervjusituationen. De används av lärarna själva, som tänker och planerar sitt arbete utifrån dessa. De används
även i lärarnas beskrivningar och förklaringar kring sin skolsituation och
sin egen praktik. Studien kan således representera det Munby, Russell &
Martin (2001) benämner det narrativa sättet att beskriva lärares kunskaper, vilket nämnts tidigare. Clandinin (1986) menar att en förklaring till
användandet av bilder, är att hon tagit avstamp i ordet erfarenhet som hon
finner frekvent använt i forskningstraditionen om lärares tänkande men
aldrig riktigt utrett. Hon hänvisar även till psykologisk och filosofisk litteratur där i stort sett konsensus råder kring att det finns en länk mellan begreppen ”images” och ”experience”, där minnen av erfarenhet ses ”inspelade” som bilder vilka ständigt rekonstrueras. De används för att lyfta upp
det man vet i det omedvetna till en medveten nivå där det används som
källa till inspiration, idéer, insikt och mening. Bilderna skapar således en
bas för handlande. I den inledande presentationen av lärarnas personliga
kunskap, framhåller Clandinin relationers avgörande betydelse för människor i allmänhet och lärare i synnerhet. Hon konstaterar att:
”Teaching is a social business. Everything a teacher does involves others; a
child, a parent, a colleague, a consultant”.
(a.a.s.37)

Här lyfts således den sociala dimensionen av yrket fram som en grundplåt,
en bas att stå på. Begreppet relation fungerar sedan som ett fundament i
den kommande framställningen där Clandinin beskriver vad den praktiska
kunskapen är riktad mot. Hon använder där Elbaz´ fem inriktningar. Hon
kompletterar den framställningen med sina egna bilder, vars syfte är att
visa var denna kunskap upprätthålls och genom det, hur den används. Ett
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exempel är ”Klassrummet som ett minisamhälle av samarbete” där läraren
ständigt arbetar för att uppmuntra tillåtande, ödmjuka relationer mellan
eleverna för att få ett fungerande klassrumsklimat till stånd.
Clandinins (1986) slutsats är att man med hjälp av dessa bilder kan se
lärarpraktiken i dess helhet och i sin naturliga kontext. Det får till följd att
man kan upptäcka förändringar i praktiken vilka reviderar bilderna, men
dessa förändringar är av sådan art att helheten behålls. Med andra ord,
kunskapsbildningen som sker ligger i linje med och förstärker helheten.
Lärarkunskap. Hartman (1995) har sammanfört utvecklingsstadier och
profileringar i olika tiders lärarkunskap och konstruerar utifrån detta en
teoretisk baserad bild. Denna presenterar lärares kunskap i form av ett kategorischema med 12 aspekter. Tre kunskapsperspektiv; praktik, värdegrund och vetenskap fungerar som överordnade rubriker och de rymmer
sedan fyra aspekter var, av lärares kunskap. Praktikperspektivet rymmer
undervisningsrelaterade aspekter av lärarkunskapen. Värdegrundsperspektivet innehåller synen på människa, samhälle och kunskap. Vetenskapsperspektivet slutligen, innefattar skolämnesrelaterad samt pedagogisk forskning. Hartman utvecklar sedan mer utförligt vad varje aspekt innebär när
den relateras till lärarens vetenskapliga respektive praktiska profilering 14 .
Magnusson (1998) talar i sin studie om begreppet lärarkunskap för lärares praktiska kunskap. Han redovisar fem empiriskt grundande aspekter
av densamma; interaktiv, aktiv, reaktiv, reflektiv och operativ. Den interaktiva aspekten avser den ständiga interaktion som präglar lärares vardagliga arbete. Interaktionen pågår i personalrummet, i lektionssalen, i matsalen, i studiehallen, per telefon eller på bilparkeringen. Samspelet sker med
både elever, lärostoff och kontext. Aspekten beskriver lyhördhet, följsamhet, flexibilitet och en fingertoppskänsla som inkluderar kognitiva aspekter. Den aktiva aspekten av lärarkunskapen avser det skapande arbete läraren utför i sitt arbete. Som tydligast framträdande aktiva aspekt, har
Magnusson identifierat lärarnas konstruerande av ett pedagogiskt rum för
lektionsarbetets genomförande. Här innefattas också det kollektiva arbetet
med exempelvis lokala arbetsplaner och kursplaner. Den reaktiva aspekten
identifieras som de handlingar som framtvingas i möten eller situationer
som lärarna dagligen utsätts för. Dessa handlingar är ofta oöverlagda men
för det inte helt slumpmässiga. De emanerar ur den erfarenhet läraren har
av liknade tillfällen. Lärarens anpassning av lektionsplanering till den
14 För utveckling av dessa se Hartman, 1995 s. 215.
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grupp den avser, ger Magnusson också som exempel. Den reflektiva aspekten rör hur läraren orienterar sig i den situation och det sammanhang lektionsarbetet utgör. Att vara orienterad avser förmågan att veta var man befinner sig i lektionen, kursen eller på dagen samt känna till klassens humör
och de normer som råder på skolan. Detta är nödvändiga kunskaper för
att ta de rätta besluten, när elever frågar om de t.ex. får sitta i grupprummet och jobba eller vad provet kommer att innehålla. Den operativa aspekten slutligen, beskriver den kunskapsform som ligger närmast handlingen.
Den är till övervägande del synlig och skiljer sig på så vis från de övriga
aspekterna. Den omfattar rutiner och ritualer som framträder i lektionsarbetet, såsom medvetna sätt att inleda en lektion eller genom viss mimik
visa sitt ogillande.
Magnusson (a.a.) framhåller att lärarkunskapen uppstår och formas i
läraren när denne visats i ett socialt sammanhang. Han betonar betydelsen
av lärarnas personliga kontext (livserfarenhet, personlighet och läraridentitet) för utformandet och innehållet i densamma, som än mer avgörande än
den sociala kontexten. I anslutning till detta påstående och redovisningen
av de fem aspekterna av lärarkunskapen, presenterar han illustrerande metaforer för var och en av de fyra lärare som porträtteras i studien. De specifika lärarkunskaperna benämns ”scaffolding”, ”mothering”, ”mastering” och ”sheparding”. Den första metaforen, som enligt Magnusson är
vygotskijinspirerad och använd i irländsk lärarforskning, innebär att läraren utmanar elevernas lärande i förhållande till deras förförståelse och
lockar dem över gränserna med utmanande uppgifter. Den andra formen är
den diametrala motsatsen. Där bygger lärarna på vad eleven kan och följer
dennes utveckling på nära håll. Den tredje formen illustrerar lärarens nära
relation till eleverna och en beredskap att sätta uppgiften i bakgrunden. Den
fjärde och sista metaforen, också den hämtad från den irländska lärarforskningen, beskriver läraren som självklar auktoritet i klassrummet (a.a.).
Relationell handlingskunskap, hantverkskunskap, kontextuell kunskap. Fuglestad (1999) myntar begreppet relationell handlingskunskap i talet om lärare. Han har tagit sin utgångspunkt i de tre perspektiven relationellt, processuellt och kunskap i handling. Det innebär främst att interaktionssituationen
är den ram och den aktivitet som yrket ska utövas mot respektive genom.
Fuglestad talar om att lärare utvecklar den ”dubbla blicken”. Med det avses
att vara uppmärksam både på sitt ämne och eleven och med det som fond,
skapa det kommunikativa rum där lärande kan ske. Den andra sidan av den
relationella handlingskunskapen är själva handlingen. Den uttrycks konkret
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i situationer och genomsyras av praktisk klokhet som baseras på intuition,
reflektion och erfarenhet. Att bemästra denna kunskapsform är något annat
än att argumentera för, motivera och förklara, framhåller Fuglestad.
Munby, Russell & Martin (2001) presenterar forskning om begreppet
hantverkskunskap. Det framkommer att den inbegriper avvägningar och
empati, med andra ord lärarens känslighet för undervisningssituationen
samt att den är impregnerad med moral och kontextuell förståelse. Detta
kan uttryckas som att den består av situerad, elevfokuserad, procedural och
innehållsrelaterad pedagogisk kunskap. De avslutar med att konstatera att
denna kunskap erhålls på golvet snarare än i böcker. Här kan dras en parallell till Barleys (1996) etnografiska studie av olika typer av teknikers arbete
och kunskap, där den kontextuella dimensionen särskilt lyfts fram. Barley
fann att erfarenhetsbaserad kunskap var den mest förekommande och den
som värderades högst av teknikerna. Med erfarenhet avsåg teknikerna inte
bara år i arbetet, utan kunskap om material, maskiner och tekniker de erhållit under tiden de arbetat. Barley benämner denna kunskap kontextuell.
Trots kunskapens kontextuella natur, fann Barley stora likheter i den påvisade variationen mellan de olika typer av tekniker som ingick i studien. Han
går vidare med att analysera den kontextuella kunskapens beståndsdelar.
Han finner sex sådana. Den första innebär förmågan att tyda tecken, exempelvis förmågan hos teknikerna att uppmärksamma små skiftningar i form
och färg, vilket leder till ett reviderat handlande hos dem gentemot vad som
ursprungligen var tänkt. Barley benämner denna kunskapstyp semiotisk.
Den andra komponenten är snarlik och består av utvecklade sinnesintryck,
d.v.s. ”en känsla för” vad som passar i olika sammanhang. Han fann att laboratorieassistenter som odlar fram olika cellkulturer i laboratoriet, framhöll en väl utvecklad känsla för pipetten som en viktig kunskap. För mycket
eller för lite kunde förstöra provet. Denna typ av kunskap benämner Barley
senso-motorisk. Den tredje formen, heuristik, består av kunskap om oskrivna erfarenhetsgrundade tumregler, som muntligt förts vidare i form av metodtips. Den fjärde komponenten, uppförandekod, har att göra med hur
man som person agerar i prekära situationer. Barley exemplifierar med utryckningspersonal som oftast arbetar i pressade situationer men där agerar
med auktoritet. De talar kort och kärnfullt och arbetet koordineras genom
blickar och gester. Genom detta utstrålas en säkerhet gentemot övriga inblandade. Den femte beståndsdelen innebär en känsla för platsbundna egenheter, lokala idiosynkrasier, och hur det påverkar ens handlande. En laboratorietekniker måste veta när han måste anpassa sitt arbete till härstamningen
av en viss cellkultur. En datatekniker måste veta nätverkskortets tillverkare
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då olika kort uppför sig olika beroende på härkomst. Den sista formen har
att göra med skickligheten att ta del av kollegors kunskap. Barley benämner
detta ”tillgång till distribuerad kunskap”. Teknikerna vet vem som är duktig
på vad och söker då upp olika personer för olika syften. Huvudsyftet är
dock att utöka sitt eget kunnande.
Barley redogör för hur medicinteknikerna som arbetade nära varandra
förväntades dela med sig av problem de stötte på, så alla kunde delta i en
utvecklande diskussion om liknade förbryllande fenomen de mött. De som
inte deltog utan markerade ointresse eller förvirring och sedan uppdagades
med att begå samma misstag, riskerade att mötas av förnedring. Barley
fann också att datatekniker hade upprättat formella träffar, vars syfte var
att överföra just kunskap av denna typ till varandra och han drar där en
parallell till Lave & Wengers (1991) begrepp ”communities of practice”.
Intuition. Jag har inte funnit att begreppet intuition används som synonym
till praktisk kunskap men vid närmare läsning av vad som finns skrivet om
det blir likheterna uppenbara. Lärare sägs vara en yrkesgrupp som använder sig av intuition i många situationer, vilket inte alltid ses som särskilt professionellt. Begreppet betraktas inte sällan med en viss skepsis.
Jackson (1990) förklarar dock lärares intuitiva handlande som grundat på
många års praktisk erfarenhet. Wallén (1993) gör en sammanställning av
typiska drag i erfarna praktikers tysta kunskap. Där framkommer att deras
kunskaper är kontextberoende, sitter i kroppen, är underförstådda och är
värderings-, besluts- och handlingsinriktade. Hultman (2001a) menar i linje med detta att överraskningar och osäkerhet är naturliga inslag i en lärares arbetsmiljö. Det som för en utanförstående ser ut som improvisationer
för att lösa detta sker inte i blindo, utan är ett tecken på vardagskreativitet
och utnyttjande av erfarenheter. Lärarna har lärt sig att tolka tecknen och
läsa klassrumsspråket och utifrån detta justera sitt arbete.
Ett antal forskare vid universitetet i Bristol ägnar uppmärksamhet åt
frågor som rör lärares intuition. Deras intresse för intuition är riktat mot
den s.k. rättframma sidan, där begreppet står för lärande och utförande
utan explicit medvetenhet och inte den mer subtilt mystiska sidan, där ordet fått epitet som exempelvis övernaturlighet.
Brown och Coles (2000) har utvecklat en modell för hur man kan se på
läraren som en intuitiv aktör i en komplex värld, där synen på intuition ger
en holistisk bild av handlingars syfte och känslor och förklarar hur snabba
och effektiva beslut tas. En annan modell, utvecklad av Atkinson och
Claxton (2000), försöker reda ut förhållandet mellan intuition och avsikt
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beträffande lärares handlande i undervisningssituationen. Grundtanken är
där att tre tanketyper bygger upp lärares vardagsarbete; intuitivt tänkande
vilket används för snabbt beslutsfattande, analytiskt tänkande som i huvudsak används vid planering av undervisningen samt reflektivt tänkande,
vilket är av största vikt när slutsatser ska dra av genomförd undervisning.
Här kan för övrigt en parallell dras till Jacksons (1990) benämning av undervisningens tre faser; för-aktiv, interaktiv och efter-aktiv.
Det samtliga forskare framhåller är att det intuitiva tänkandet och
handlandet inte är taget ur luften utan bygger på hundratals timmar av
personlig kontakt mellan lärare och elever. Det bygger således på kontextuell erfarenhet där läraren till en början gjorde en analys av olika handlingsalternativ som stod till buds, men som med år av träning hanteras mer
direkt. Intuition kan därför ses som en dimension av mer medvetet beslutsfattande. Här är mitt intryck, att parallellen till praktisk kunskap blir uppenbar. Brawn (2000) varnar dock för att intuition sedd på detta sätt, kan
uppfattas som förutbestämd. Han framhåller därför den ständiga träning
intuitionen genomgår genom att läraren hela tiden utsättas för nya och
mångfacetterade situationer, där nya bevis ständigt måste vägas in. Intuitionen bygger således på nya erfarenheter och förändras och förfinas därför ständigt. Brawn (a.a.) som studerat lärares och läkares intuitiva bedömningsförmåga skriver i anslutning till detta:
”although much of the process of interpretation is intuitive or at least based
on an implicit learning about the patient or the pupil, the judgements made
are rigorous in the sense that they have many referents”
(a.a.s.160)

Man kan här fråga sig om erfarenhet i sig räcker för att fatta kloka och relevanta beslut. Brawn menar att erfarenhet inte kan ses som enda aspekt av
expertkunnande utan hävdar att ett kontinuerligt intuitivt behandlande av
information karaktäriserar expertkunnande. Detta kan tolkas som att den
individuella individens erfarenheter, personlighet etc. är av stor betydelse
för vad erfarenheterna ska ge för kunskaper intuitionen kan bygga på.
Marton (2000) skriver i samma anda om hur personers biografi är avgörande för hur de agerar i en situation. Av det följer, att olika personer drar
olika lärdomar av till synes samma situation och att deras intuitiva handlande därav inte heller ser lika ut, då det bygger på skilda erfarenheter av
situationen. John (2000) talar om att forskning om praktisk kunskap försöker förstå interaktionen i den komplexa undervisningssituationen inom
ramen för lärarens personliga erfarenheter och personlighet. Återigen
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framhålls lärarens biografi som viktig komponent i förståelsen av praktisk
kunskap. John understryker i sin studie även att lärarens medvetenhet om
situationen är central när intuition definieras som situationsspecifik och ses
som svar på problem, vilket kan ses som ett parallellresonemang.
John (a.a.) delar in intuitionen i fem kategorier. Utifrån lektionsobservationer med uppföljande ”recalled-thinking” tillsammans med läraren, indelas de observerade handlingarna i åtta kategorier som sedan hänförs till de
fem intuitionskategorierna. Den första, intuition relaterad till undvikande av
problem, bygger på lärarens kunskap om eleverna och klassen som grupp
och innebär att läraren därigenom kan undvika handlingar som hon vet kan
innebära att problem dyker upp. Den andra kategorin; intuition relaterad till
lärarens tolkning, syftar på lärarens handlande gentemot specifika elever.
Den bygger också på lärarens kännedom om eleverna som individer så där
finns ett släktskap mellan kategorierna. Den tredje kategorin avser lärarens
förmåga att använda situationer, för att skapa möjligheter till ökat lärande
för eleverna. Detta kan exemplifieras med när läraren vågar låta lektionen
”dra iväg” åt håll som inte var planerade på förhand. Den fjärde dimensionen av intuitionen är relaterad till förmågan att improvisera. Den används
när läraren märker att eleverna inte förstår eller lektionsupplägget som sådant inte fungerar. Den femte och sista kategorin har att göra med lärarens
förmåga att tolka tecknen vid entrén in i klassrummet och utifrån dessa avgöra, vad som kommer att fungera. John (a.a.) talar också om vikten av att
omskapa den dominerande synen på lektionsplanering för att lyfta fram intuitionens roll mer. Det är inte säkert att planerande vid skrivbordet ger bästa utfallet, utan det kan likaväl ske i badet, i bilen eller i sängen. Lärare måste inriktas på att ta itu med det oförutsedda och det oväntade och måste till
sin natur därför bli mer flexibla än vad som hittills varit fallet, menar han.
Jag ser här en parallell till det Carlgren (1999b) skriver om lärares arbete
som betingat. Jag ser även likheter mellan Johns (2000) kategorisering i stort
och Barleys (1996) indelning av teknikerns kontextuella kunskap. Jag drar
dessutom paralleller till vad som tidigare redovisats om lärares praktiska
kunskap, där jag finner ett flertal motsvarigheter i beskrivningarna.
Weibulls (2003) studie av utveckling av yrkeskunnande hos fyra yrkesgrupper i det svenska flygvapnet, kan ses som kontrast till intuitionens betydelse i läraryrket. Hon fann, att stabilitet, rutin och bibehållande sågs
som en förutsättning att kunna utöva dessa yrken. Hon förklarar detta
med att det rör sig om yrkesgrupper som redan presterar på en hög kompetensnivå där bevarande av den höga nivån lätt kan äventyras. Ingen av
de studerade yrkesgrupperna talade om att de lärde sig i arbetet utan en-
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dast att de gjorde saker. Vikten av att ”kunna sin sak” och vara säker på
den framhålls av yrkesgrupperna. Mot bakgrund av det, kan resultatet om
rutin förstås. Hon pekar dock också på att miljön erbjuder unika möjligheter till utveckling av yrkeskunnandet. Urval, uppföljning och kontroll säkerställer hög kvalitet på personalen och de satsningar som görs på utbildning och fortbildning av de anställda, överträffar det mesta inom arbetsmarknaden i övrigt. Yrkesgrupperna framhåller just att deras yrkeskunnande främst utvecklas genom dessa kurser eller i träningssimulatorn. I
vardagsarbetet gäller det främst att inte gör fel så därav finns inte mycket
utrymme till improvisationer. Skillnaden mot läraryrket är påtaglig.
Sammanfattande reflektioner. Ovanstående genomgång av empiriskt grundad forskning om lärares praktiska kunskap visar på många olika begrepp
för liknande dimensioner av denna. Främst ges en övergripande bild av den
som erfarenhetsmässigt erhållen (Elbaz, 1983; Clandinin, 1986; Barley,
1996; Munby, Russell & Martin, 2001), handlingsinriktad samt platsbunden. Begrepp som operativ (Magnusson, 1998), relationell handlingskunskap (Fuglestad, 1999) tydliggör handlingsinriktningen som i mångt och
mycket tycks vara omedelbar i termer av intuition (Wallén, 1993, Brown
& Coles, 2000; John, 2000) och improvisationer (Hultman, 2001a). Begrepp som situationell (Elbaz, 1983), kontextuell (Barley, 1996) samt
Clandinins (1986) bilder visar på den som lokalt situerad. Den praktiska
kunskapen tycks ha en viss personlig dimension, vilket framkommer hos Elbaz (1983) som använder just det begreppet. Magnussons (1998) metaforer
”scaffolding”, ”mothering”, ”mastering” samt ”sheparding” visar också
tydligt på den personliga dimensionen. Detta sammantaget tydliggör den
sociala dimensionen av den praktiska kunskapen, vilken tycks vara signifikativ för densamma.
En bild av denna kunskap som innehållande olika beståndsdelar framkommer också. Det verkar röra sig om fingertoppskänsla när det gäller att
tyda tecken och anpassa situationen utifrån dessa. Barley (1996) använder
begreppet semiotisk, för denna beståndsdel av den praktiska kunskapen.
Magnusson (1998) menar att den interaktiva aspekten av lärarkunskapen
innefattar dessa medan Fuglestad (1999) talar om lärares dubbla blick.
Hultman (2001) framhåller också att lärare ”tolkar tecken” och ”läser
klassrumsspråket”. Intuitionen som sådan tycks också innefatta dessa beståndsdelar (Brown & Coles, 2000; Brawn 2000; John, 2000).
Vad jag här försöker visa är att i beskrivningarna av lärares praktiska
kunskap, är många benämningar ord för i princip samma förmågor eller
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beståndsdelar av densamma. Funderar man ytterligare ett steg vidare kring
dem, kan man se att de tar avstamp i mer teoretiska idéer om vad kunskap
är. Nedan följer därför ett avsnitt kring detta.

Kunskapsbegreppet
Ovanstående avsnitt har redovisat vad empirisk forskning kommit fram till
beträffande innehållet, främst i lärares kunskaper men även hos några andra
yrkesgrupper. Då fokus för avhandlingen är lärares kunskapsbildning, blir
således även begreppet kunskap centralt för studien. Nedan presenteras därför för studien relevant forskning av mer filosofisk karaktär om detta begrepp samt synen på och användningen av det i denna avhandling.
Techne, episteme, phronesis. Frågan om kunskapens väsen är en av de eviga filosofiska frågorna och den är ständigt aktuell och under debatt. Inom
vetenskapen har under 1900-talet frågan rönt stort intresse och betydande
framsteg gjorts. Dessa har, i princip, kullkastat ett av filosofernas gamla
påståenden om att kunskap kan vara en återspegling av verkligheten. Numer är de flesta forskare mer inne på att kunskap fyller en funktion, löser
ett problem eller underlättar en verksamhet (Carlgren, 1992).
Den klassiska definitionen av kunskap kan dock spåras tillbaka till Platon som i en av sina dialoger föreslår att det som skiljer kunskap från att ha
en åsikt är att man kan ange goda skäl för det man tror eller håller för sant
(Gustavsson, 2000a). Aristoteles sammanfattar de äldre filosofernas tankar
och bygger vidare på dessa. Han menar, att hantverkaren använder en annan form av kunskap som han benämner techne. Den är knuten till tillverkning, skapande och framställning av materiella produkter och utgår således
från vad man gör, från handling i motsats till den förra formen som utgår
från ”sann berättigad tro”, vilken benämns episteme (a.a.). Aristoteles menar dock att det finns handlingar av två olika slag; handlingar som är inriktade mot skapande och tillverkning och handlingar som syftar till ett gott liv
för människan. Dessa senare handlingar kännetecknas av att syftet med
handlingen är inbyggd i den. Denna kunskap som ytterst syftar till att etiskt
eller politiskt göra det bättre för människan, att öka hennes välbefinnande,
benämner Aristoteles phronesis. I manifestationen av handlingen ligger det
goda och dessa handlingar utförs i enlighet med en utvecklad karaktär.
Handlingsmönstret är dessutom påverkat av vanor, seder och bruk (a.a.).
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Intressant att notera här är att redan Aristoteles förknippar kunskap
med handling. Han kopplar dessutom en mänsklig strävan att göra gott för
andra till handlingarna, samt att de är formade av olika krafter inom och
utom människan. Jag tycker mig skönja grunden till de kunskapsformer
och aspekter av kunskap som presenteras nedan samt vad som skrivits om
innehållet i lärares praktiska kunskap (redovisat tidigare i detta kapitel).
Personlig kunskap, tyst kunskap, know-how, förtrogenhetskunskap. Polanyi skriver om begreppet personlig kunskap (1978 15 ). Han hämtar näring i
rön från gestaltpsykologin i utvecklandet av begreppet. Vetande är aktiv
förståelse, en handling som kräver viss skicklighet. Ledtrådar och verktyg
av skilda slag används av individen för att åstadkomma detta vetande. När
vetandet uppnås, inbegrips en viss förändring av individen. Förståelseakten
är oåterkallelig och okritisk i det avseende att individens ramverk av förståelse ändras kontinuerligt, då ny kunskap skapas. Det finns ingen neutral
mall att testa den mot. Alla förståelseakter inbegriper således ett personligt
deltagande. Det innebär dock inte att kunskapen är subjektiv, framhåller
Polanyi. Förståelseakten är ansvarsfull och gör anspråk på universell giltighet. Vetandet om något för individen nytt blir då objektivt då man kommer i kontakt med den okända världen. Polanyi menar att det är rimligt att
benämna fusionen mellan personen och det objektiva, personlig kunskap.
Rolf (1991), som utgår från Polanyi, talar om den praktiska kunskapens
personliga grund i meningen att den följer sin bärare. Innehållet i den personliga kunskapen består av teorier, metoder, känslor och värderingar och
de används på sådana sätt kulturen accepterar. Detta tänkande påminner
om Aristoteles resonemang (se ovan). Den personliga kunskapen är således
internaliserad och tagen för given, men kan aktiveras och uppträda som
tyst kunskap och då kritiseras eller utsättas för reflektion.
Tyst kunskap har sedan 1980-talets början varit ett viktigt begrepp i talet om yrkeskunskapers natur (Molander, 1996). Polanyi skriver dock redan 1962 om tyst kunskap, vilken han benämner tacit knowing. Hans bok
bygger på grundtesen ”we can know more than we can tell” (a.a.s.4.).
Människan kan således göra och känna igen saker utan att beskriva hur.
Den tysta kunskapen är relaterad till erfarenhet och den kan definieras
som ett lager av bakgrundskunskap som individen tar för given i vardagslivets göranden och låtanden. Polanyi framhåller här kroppens betydelse
som bärare och igångsättare av den tysta kunskapen. Människan är bara
15 Utkom första gången 1958.
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indirekt eller underordnat medveten om den, när hon har uppmärksamheten riktad på något annat. Metaforen att situationer har ansikten kan användas som exempel. Man lär sig känna igen ett speciellt ansikte samtidigt
som man uppmärksammar släktdrag. Dessa kunskaper kan senare användas för att känna igen personer som tillhör samma familj. Motsatsen är
explicit kunskap som kan artikuleras eller kodifieras och därför överföras
på mer formell väg. Ryle (2002) använder termerna know-how och knowthat för den tysta respektive den explicita kunskapen. Den förra skapas
”här och nu” i en specifik praktisk kontext och uttrycks genom analogier
och metaforer. Den senare ryms i manualer och erhålls via mer kontextfria
tillvägagångsätt. Ryle framhåller att know-how-kunskapen inte behöver
föregås av resonerande teoretiska överväganden. En handling kan vara intelligent och utföras ändå. Han exemplifierar med komikern som konstruerar skämt utan att kunna receptet och dessutom har förmågan att sortera
bort de som inte går hem. Utförandet och inte härkomsten är avgörande
för om handlingen är lyckad eller inte. Ryle skriver: ”Intelligent practice is
not a step-child of theory” (a.a.s.26). Ett viktigt påpekande Ryle gör i
sammanhanget är dock att det inte bara är fråga om en reaktion utan att
man själv handlar och vet vad man gör.
Carlgren (1992) använder termen förtrogenhetskunskap. Den kan ses
som en osynlig del av kunskapen. Den kopplas ofta till sinnliga upplevelser
som att känna igen doften av jordgubbar eller ljudet av en humla. Denna
kunskapsform kommer således till uttryck i bedömningar. Genom att ha erfarit många unika situationer, dock av samma slag, lär man sig att uppmärksamma variationen i dem. Man lär sig således reglerna genom deltagande i praktisk verksamhet. En parallell kan här dras till Göranzon (1990)
som har funnit, att det just krävs egna erfarenheter genom vilka man lär sig
riktiga omdömen för att lära sig behärska ett yrke. Tekniken erhålls också
genom detta och kan inte läras ut som teknik eller metoder i sig.
Kunskap-i-handling, knowing-in-action. Molander (1996) framhåller liksom Polanyi kunskapens aktiva sida genom att använda uttrycket levande
kunskap eller kunskap-i-användning. Samma aktiva innebörd har hans uttryck kunskap-i-handling. I samtliga dessa uttryck inbegrips att kunskapen
är personlig. Han ser kunskapsbildningen som ett skapande och ett upprätthållande av handlingsidentiteter och genom detta, individers identiteter. Det innebär att kunskap-i-handling just är personlig då den är knuten
till den som handlar. Ställs kunskap som levande i centrum så betonas
dessutom kunskapsbildningen framför kunskapen. Detta gör för övrigt
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även Ryle (2002), genom att tydligt poängtera att den handlande fortfarande befinner sig i ett ständigt lärande eftersom handlingar inte bara är
kopior av tidigare handlingar utan modifieringar av dem. Intelligenta
handlingar ska således betraktas som ett slags omlärande.
Schön (1983) talar om knowing-in-action när han beskriver praktikers
kunnande. Handlingar, igenkännanden och överväganden sker spontant
under själva utövandet. Praktikern vet inte alltid var och hur han lärt sig
detta och vari det består, men använder det likväl. Schön använder också
uttrycket ”professional artistry” som en viktig sida av den professionelles
kompetens. Schön kan också sägas framhålla kunskapsbildningen då han
lyfter fram reflektionens funktion i handlingen, vilket ligger nära Ryles
(2002) beskrivning av intelligenta handlingar. Schön (1983) betonar här
även människors vilja att ”följa” någon utan att från början veta vad man
ska lära sig, som en basal princip för lärande i praktiken. Han framhåller
även att praktikerns kunskap både är tyst och personlig.
Olika aspekter av kunskap. Carlgren (1992) presenterar tre olika aspekter
av kunskap som kommit i fokus genom den nya synen på kunskap (se inledningen av detta avsnitt). Hon menar att kunskap har en konstruktiv
aspekt som syftar till att göra världen begriplig. Den utvecklas i ett växelspel mellan vad någon vill uppnå, den kunskap personen besitter, upplevda
problem i en situation samt de erfarenheter som dras där. Den kontextuella aspekten innebär, att kunskap är beroende av sitt sammanhang och görs
begriplig mot bakgrund av detta. Den funktionella aspekten slutligen, avser kunskap som redskap (a.a.).
Molander (1996) skriver om förfogandekunskap och orienteringskunskap som aspekter av kunskap betraktad ur vissa synvinklar. Grundtanken
är att människan måste behärska sin omgivning och veta i vilken riktning
hon ska gå, för att klara sig på bästa sätt. Förutsättningen är att hon vet
vem hon själv är, då den levande kunskapen kräver autencitet och identitet. Förfogandekunskap innebär, att det man har kunskap om står till ens
förfogande i och med att man besitter kunskapen. Den kan bestå av generella regler och instrumentell kunskap som kan uttryckas i lagar, tekniker
och tumregler. Den kan även vara av erfarenhetsbaserad karaktär i form
av tyst kunskap, vilket innebär att man förfogar över objekt och processer
i vardagsvärld och yrkesliv. Vanor och inövade regler gör att man kan
hantera olika sorters ting och fenomen. Exempel kan vara att cykla, spela
piano eller snickra en stol. Förfogandekunskapen karaktäriseras av att det
man förfogar över är begränsat eller avgränsat.
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Orienteringskunskapen däremot är handlingsledande. Den ger riktningar och förståelse för vad som är viktigt. Molander nämner överblick, genomskådande och vägning av mål som exempel på aspekter av orienteringskunskap. Denna kunskap är knuten till förståelse och förtrogenhet
över ett större, icke avgränsat område och syftar till orientering i och som
del av ett sammanhang. Inom orientering är kunskapsbildningen framträdande. Den innefattar dels dialog tillsammans med andra, dels ett slags
konversation med situationen, ett uttryck Molander lånat av Schön (a.a.).

Synen på och användning av begreppet kunskap i denna
avhandling
Begreppet kunskap är oerhört mångfacetterat, vilket visats ovan. Mitt intresse för kunskap i denna avhandling riktas mot att försöka att ta reda på
inom vilka områden av sitt vardagliga arbete lärare skapar kunskap och
vilket innehåll den har. Jag ser kunskapen som ett utökat vetande som lärarna måste ha, och därför skapar. Denna kunskap kan inte erhållas någon
annanstans än i det dagliga arbetet. Jag ser den således avhängig sitt sammanhang och därmed kontextuell (jfr Elbaz, 1983; Clandinin, 1986; Barley, 1996). Den används sedan av lärarna för att de bättre ska kunna klara
av sitt arbete och fyller således en funktion (jfr Carlgren, 1992; Molander,
1996). Jag ser den skapade kunskapen som lärarnas strävan att lösa framtida situationer så klokt som möjligt för alla inblandade (jfr Aristoteles resonemang) genom att kunna använda kunskapen i avläsandet och bedömningar av dessa. Jag ansluter mig därigenom till tankar om att den skapade
kunskapen har olika inriktningar och dimensioner (jfr Elbaz, 1983; Barley,
1996; Magnusson, 1998; John, 2000) som inkluderar fingertoppskänsla för
situationer, vilket får konsekvenser för handlandet.
Denna kunskap omskapas och vidareutvecklas sedan eftersom lärare
ständigt ställs inför nya situationer som kräver nya lösningar. Den gamla
kunskapen räcker då inte riktigt till för att hantera dessa. Jag ser kunskapen således främst som handlingsinriktad och situationsberoende, men anser att den i detta sammanhang också har en konstruktiv aspekt (jfr Carlgren, 1992). Den skapas kontinuerligt för att bättre förstå praktiken den
används i. Den skapade kunskapen kan, efter den upptäcks och identifierats, sannolikt klassificeras som en redan befintlig form av kunskap, likt de
ovan redovisade. Möjligen kan den sägas tillhöra någon ny ännu än ej omskriven kategori. Detta skulle kanske synliggöra den och åtskilja den, i
förhållande till de redan beskrivna formerna.
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Lärares lärande och kunskapsbildning
I föregående avsnitt har lärares kunskaper stått i fokus. Dessa måste ha utvecklats någonstans någongång. I det följande riktas därför sökarljuset
mot bildandet av kunskaper i icke-formella sammanhang då det är denna
avhandlings huvudintresse.
Inledningsvis presenteras ett stycke som redovisar några utvecklingsdrag
inom det relativt nya forskningsområdet lärares kunskapsbildning. Därpå
ges en bild av de skolbildningar som har dominerat lärandeforskningen
över tid. Därefter följer en presentation av olika former av lärande samt ett
avsnitt om lärprocesser. Som en fond, presenteras även forskning om utveckling av yrkeskunnande inom andra yrken. Avsnittet avrundas med en
redogörelse för hur begreppet används i föreliggande avhandling.
Tilläggas bör, att lärande och kunskapsbildning i denna avhandling betraktas som synonyma begrepp 16 . Valet av användandet av kunskapsbildning grundar sig på min ambition att inta en förutsättningslös hållning
och undvika att ensidigt sammankopplas med en lärteori 17 .

Några utvecklingslinjer i forskningen kring lärares lärande
och kunskapsbildning
Fram till mitten av 1990-talet har forskning om lärarkunskapen stått i förgrunden jämfört med forskning om kunskapstillägnande- och kunskapsbildningsprocesser. Munby, Russell & Martin (2001) konstaterar att försök att fånga aspekter av tillägnandet av den erfarenhetsbaserade kunskapen har förekommit tidigare, dock mestadels på ett filosoferande plan och
inte med empiriska studier som bas (t.ex. Polanyi, 1962, tyst kunskap;
Schön, 1983, reflektion).
Munby, Russell & Martin (2001) redovisar uppfattningar som börjar
komma inom forskningen vid 1990-talets början angående förståelse för
hur konsten att undervisa utvecklas. Den ses i dessa ta sin start i termer av
kunskapstillägnande som är direkt knuten till klassrumspraktiken. Lärarutbildningens antaganden om elevers resultat och lärande av undervisning,
anses ha för högt förklaringsvärde beträffande förståelsen för hur lärare
utvecklar sin undervisning. Det framhålls att en syn som istället ger akt på
vad läraren lär sig i situationen och hur det kunskapstillägnandet går till,
bör ersätta den förra. Därför föreslås en förändring av fokus från en global
16 För vidare utveckling av denna ståndpunkt, se sista avsnittet i detta kapitel.
17 Se fotnot ovan.
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nivå till en explicit nivå, vilket enligt Munby, Russell & Martin (a.a.) är en
för området i tid, tidigt utvecklad insikt.
De menar vidare att Erauts text från 1994 är till hjälp när det gäller att
förstå lärarkunskapens väsen. Han framhåller där att kunskapen inte kan
karaktäriseras oberoende av hur den förvärvas och används. Lärande som är
avhängigt förändringar i praktiken uppstår i användarögonblicket. Förändringar i kunskapen; lärande, förklaras genom att den befintliga kunskapen
transformeras till en för situationen lämplig form. Denna kunskap är då inte
samma som tidigare utan den utvecklas i ögonblicket genom användandet
men härstammar från tidigare erfarenheter. Eraut introducerar ett ramverk
för olika användarformer; reproduktion, tillämpning, tolkning och associering, som hjälp att förstå kunskapens och kunskapstillägnandets kontext.
Den sista formen som härstammar från praktiska problem och situationer
möjliggör beskrivningar av praktiken, där metaforer fungerar som bärare av
teoretiska insikter om densamma, vilka således härstammar från praktisk erfarenhet. Det kan ses som ett släktskap med det narrativa tillvägagångssättet
att presentera lärarkunskapen, vilket nämnts tidigare.
Munby, Russell & Martin (2001) konstaterar, att lärare tillägnar sig ny
kunskap från en mängd olika källor och situationer i praktiken. De refererar dock forskning som framhåller att de även bildar ny kunskap inom
klassrummets väggar. Just för att undervisningen saknat metoder för att
fånga sådan kunskap, förklaras intresset för och vikten av studier med fokus på vad och hur erfarna lärare lär i sin praktik. De noterar avsaknaden
av sådana. Hultmans (2001a) studie är dock ett exempel på en sådan. Han
konstaterar att mycket av lärarens arbete består av improvisationer och att
de görs för att lösa uppkomna situationer. Lärandet som uppstår här består mestadels ”av vardagsvariationer av lågmäld karaktär (a.a.s.166) och
han använder metaforer som grotanke, kontextuella inviter, och minihändelser för att beskriva processerna.

Lärandebegreppet och dominerande inriktningar inom
lärandeforskningen
Begreppet lärande har i forskningssammanhang idag delvis andra konnotationer än för bara några decennier sedan. Då fördes diskussionen om
lärande och undervisning mellan främst behaviorister och kognitivister. Nu
rör intresset kognitivism, situationism eller interaktionism (Carlgren,
1999a). Lärande ses i princip inte längre bara som något kognitivt utan intimt sammanflätat med miljön där det äger rum. Begreppet lärande kan
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dock fortfarande skapa olika associationer hos människor beroende på
vilken bakgrund eller vilken teoretisk utgångspunkt de har. Ellström
(1996) har försökt att fånga in vad olika traditioner skulle acceptera som
en gemensam, men dock ej fullständig definition av lärande:
”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som ett resultat av individens samspel med sin omgivning.”
(a.a.s.147)

Illeris (2001) urskiljer fyra grundbetydelser; resultatet av lärprocesserna, de
psykiska processer som leder fram till resultaten, samspelsprocesser mellan
individen och dennes materiella och sociala omgivning samt parallellbetydelse till ordet undervisning. Den senare ser han själv dock som en rent
missvisande liktydighet.
Behaviorismen. Carlgren (1999a) utskiljer tre inlärningsteoretiska traditioner som kan knytas till olika syner på relationen mellan utveckling och inlärning. Dessa kan kopplas till de av Illeris (2001) ovan identifierade
grundbetydelserna av begreppet lärande. Den första är behaviorismen, som
främst är förknippad med Skinner och undervisningsteknologin. Där var
materialet uppbyggt i små steg med snabba bekräftelser på arbetsresultatet.
Inlärning ses här synonymt med utveckling. Ju mer man lär dig desto mer
utvecklas man (Carlgren, 1999a). Eleverna lärde sig ofta de fakta materialet tillhandahöll men arbetssättet har i efterhand kritiserats för att premiera reproduktivt tänkande med fokus på detaljer (Arfwedson & Arfwedson,
1998). Anderson, Reder & Simon (1996) framhåller att det behavioristiska
synsättet på 1960-talet i mångt och mycket övergavs till förmån för det
kognitivt- psykologiska, som än idag ägnar sig åt att studera tänkande och
lärande via datorrelaterade studier av informationsbehandling. Enligt mitt
förmenande, går det dock fortfarande att hitta tydliga spår av behaviorismen i träningsprogram för olika färdigheter, konstruerade för datorer.
Inom individuellt fokuserat lärande är kontextens dignitet lite olika beroende på om kognitionen eller konstruktionen står i fokus. Kognitionspsykologerna menar att de har ett visst intresse för kontext då de i sina
studier fokuserar på hur olika regler och komponenter i helhetssammanhanget samspelar med varandra i individens utförande och lösande av
uppgifter (Anderson, Reder & Simon, 1996). Här är mitt intryck att de
skiljer sig från den tidigare behavioristiska skolbildningen, som ser en mer
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direkt väg mellan en kunskapskomponent och individens beteende och
förnekar interaktionen mellan olika kunskapskomponenter.
Konstruktivismen. Den andra traditionen, den konstruktivistiska, ser individens inlärning bestämd av hennes utveckling. Den knyts ofta samman
med Piaget och hans teorier om den mänskliga tankeförmågans utveckling.
Var individen befinner sig utvecklingsmässigt avgör således vad hon kan
lära sig (Carlgren, 1999a). Lärandet ses här som en inre process som är beroende av individens utvecklingsnivå men som dock kan stödjas av social
interaktion som optimerar betingelserna för denna utveckling (Illeris,
2001). Enligt Piaget konstruerar således individen kunskap genom sina
handlingar och sitt samspel med omgivningen. Kontexten är betydelsefull
på så sätt att den anpassats till individens utvecklingsnivå av en aktiv vuxen. Processer som assimilation, när det nya anpassas till det befintliga, och
ackommodation, när det nya finner nya vägar och utökar individens kunskapsomfång, bidrar till att mer avancerade kunskapsnivåer uppnås (Marton & Booth, 2000).
Det går dock inte att entydigt säga att detta är vad det konstruktivistiska synsättet innebär, då beskrivningarna av den inte är enhetliga. Cobb
(1994) menar att det finns både psykologiska och interaktionistiska varianter av konstruktivismen. Den psykologiska intresserar sig för individens
konstruktion av sitt sätt att utöka sitt vetande medan den interaktionistiska ser förhandling av innebörder i social interaktion, vilka emanerar i individuella rekonstruktioner av det redan etablerade, som ett uttryck för
lärande. Lärandet måste ses både som inskolning i kulturen och individuell
konstruktion. Driver, Asoko, Leach, Mortimer & Scott (1994) benämner
varianter av konstruktivismen personlig och social. Den sociala interaktionen i den senare inriktningen anses stimulera individens kunskapsbildning
genom att den tillhandahåller olika perspektiv, kring vilka individen kan
reflektera. Marton & Booth (2000) talar däremot om begreppet social
konstruktivism för forskningsinriktningar som lägger fokus på det som
omger individen t.ex. relationer mellan individer, grupper, situationer, artefakter, språk, kultur och samhälle. Lärandet ses här som lokaliserat till
samarbetet och interaktionen i den kulturella praktiken. Carlgren (1999a)
skriver att den tredje traditionen som intresserar sig för relationen mellan
utveckling och inlärning menar att inlärning kan främja utveckling. Vygotskijs idéer har här fungerat som huvudinspiratör, bl.a. den om barns
möjliga utvecklingszoner. Barnet kan med hjälp av andra utföra handlingar, både språkliga, kognitiva och fysiska, som ligger utanför deras utveck-
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lingsnivå. Dessa kan sedan användas i andra sammanhang för att skapa
mening. Intresset för denna syn på utveckling växte på 1980-talet då kritiken av Piagets idéer blev allt starkare då den förbisedde betydelsen av den
vuxnes kunskaper, de kulturellt utvecklade redskap som används som
hjälp i olika sammanhang samt de sociala och historiska miljöer där undervisningen äger rum (a.a.). Carlgren talar om tre Vygotskij-uttolkningar
som utvecklades som en följd av detta. Den första, som hon benämner realistisk konstruktivism, uppfattar lärande som ett individuellt och mentalt
fenomen men beroende av de sociokulturella omständigheterna. Den andra, social konstruktivism, menar att individen lär tillsammans med andra
genom att delta i gemensamma aktiviteter. Handlingar och betydelser förhandlas i en social situation och varje deltagare är bidragsgivare till varandras förståelse (a.a.). Dessa två inriktningar har således fortfarande en
individbaserad syn på lärande. Kontextens betydelse är således stor, även
om intresset fortfarande ligger på den enskilde individen fast nu i en social
gemenskap. Den tredje uttolkningen, den interaktionstiska, har mer fokus
på den sociala interaktionen och deltagandet, än på kognitionerna. Begrepp som meningsskapande och betydelseupptagning blir centrala i talet
om lärande. Meningsskapandet sker i den sociala interaktionen. Carlgren
uttrycker inriktningen av förändringen som att det psykologiska perspektivet ersätts med ett socialt antropologiskt. Perspektivet tycks således ha utvecklats mot att innefatta mer av interaktion. Mitt intryck är att intresset
för just interaktion i specifika situationer i samband med lärande tar fart i
slutet av 1980-talet. Fokus flyttas således från kognitiva processer till den
sociala praktiken, vilket ovanstående redogörelse för konstruktivismens
utveckling visar på. Dessutom kan tillkomsten av mer renodlade perspektiv
med fokus på interaktion i enlighet med detta spåras tillbaka till denna tid,
vilket behandlas nedan.
Situerat lärandetraditionen. Lave & Wenger (1991) skriver om utvecklingen av lärandebegreppet i allmänhet och tillkomsten och vidareutvecklingen
av begreppet situerat lärande i synnerhet. Detta har sedan dess använts
frekvent för förståelse av lärande. De skriver att begreppet lärlingsskap blir
i fokus i talet om lärande i slutet av 1980-talet. Det var inte ett entydigt
begrepp. Det användes metaforiskt i kognitiv forskning och forskning om
utbildning trots att det hade en lång rad speciella historiska och kulturella
innebörder. Lave & Wenger hade själva använt begreppet i egna arbeten
som handlade om t.ex. lärlingsskap inom hantverk i Västafrika. De fann
dock att det inte räckte till för att skapa en teori om lärande. Att då för-
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klara lärandet som situerat tyckte de löste problemet. De fann det mer omfattande än att tala om lärande ”in situ” eller ”by doing”, som var vanliga
begrepp om sådana sammanhang då. Deras tal om situerad aktivitet och
situerat lärande visade sig bli till något annat än enkelt ett empiriskt begrepp för vardaglig aktivitet. Det vann anklang som ett generellt teoretiskt
perspektiv på lärande där påståenden som kunskaps- och lärandes relationella karaktär, den förhandlade karaktären av meningsskapande och den
delaktiga naturen av människors läraktiviteter, blev centrala. Här ses individ, aktivitet och värld konstituera varandra. Således ses praktiken inkluderad i lärandeprocessen (a.a.). Efter hand började dock begreppen lärlingsskap och situerat lärande användas synonymt i talet om lärande. Lave
& Wenger fann det då angeläget att ytterligare precisera sin syn på lärande, vilket görs genom skapandet av begreppet legitimt perifert deltagande.
Det inbegriper deltagande i en praktik, där individen som nykomling endast har begränsat ansvar för helheten men förväntas röra sig mot fullt deltagande i praktikgemenskapen. Individens intentioner att lära är involverade och lärandet syftar till att bli fullvärdig deltagare i praktikgemenskapen. Lärande visar sig således som ett ökat tillträde till deltagande i expertframträdanden och inte som erhållande av mentala strukturer. Att lära sig
är således att bli bättre på att utföra, att agera i den sociala världen och
inte att veta mer om den. För att få syn på lärandet bör intresset riktas mot
individens produktiva bidrag i skapandet av den sociala ordningen i situationen, anser Lave & Wenger (a.a.). De menar vidare att tillkomsten av
detta begrepp utvecklar teorin från att ha betraktat praktiken som inkluderad i lärprocessen, till att se på lärande som en integrerad del av praktiken.
Lärandet är således inte bara situerat i en praktik utan en integrerad del av
alla sociala praktiker i den levda världen. Trots denna specificering uppfattar jag legitimt perifert deltagande som en dimension av det situerade lärandet, vilket jag finner stöd för i deras boktitel ”Situated learning. Legitimate peripherial participation” (Lave & Wenger, 1991).
Lave (1998) vidareutvecklar sedan idéerna från studien med Wenger
(1991) till en teori där lärande ses som social praxis fullt ut. I ett resonemang med kollegan M. Packer kommer de fram till att teorier om lärande
måste innefatta tre beståndsdelar: lärandets rörelse och förändringsinriktning (telos), en bestämning av relationen mellan det lärande subjektet och
världen samt de sätt varmed lärande sker (lärandemekanismer). Med införandet av begreppet telos, som kan sägas svara på frågan varför man lär
sig eller vilken avsikt lärandet har, menar de att intresset för användningen
av lärandet förstärks till förmån för fokus mot undervisningens förutsätt-
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ning för lärande. Relevansen för intresset för relationen mellan det lärande
subjektet och världen, bygger på Bernsteins idé om att social tillblivelse är
fundamental för sociala processer. Inbegripandet av lärandemekanismerna
leder i sin tur bort från fastställda sätt att lära och öppnar för en syn som
framhåller skilda sätt att delta på och därmed lära. Genom deltagande
skapas identitet, vilket är en social process, och genom detta erhålls större
kunskapsrelaterade färdigheter (Lave, 1998).
Den socio-kulturella traditionen. Ytterligare ett perspektiv som används för
studier av lärande är det socio-kulturella. Säljö är en av de främsta företrädarna i Sverige för detta perspektiv. Hans artikel tillsammans med Wyndham (1993) kan uppfattas som en föregångare till den bok som mest refereras i talet om det socio-kulturella perspektivet, Lärande i praktiken (Säljö,
2000). Han utvecklar för övrigt sina idéer ytterligare i ännu en bok (Säljö,
2005). Han refererar till Vygotskij, Wertsch och Mercer i sina resonemang
om vad perspektivet står för och vilka idéer det lutar sig mot. Jag uppfattar
stora likheter med teorin om situerat lärande men väljer att för tydlighets
skull presentera dem separat då jag ändå urskiljer vissa skillnader.
Säljö (2000) slår fast att en av utgångspunkterna i detta perspektiv är
att lärande betraktas som en aspekt av mänsklig handling. Det är ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet. I grundläggande mening handlar
lärande om vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer
och använder i framtiden. Logiskt blir då att man intresserar sig för hur
individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser, språk inbegripet, för att tänka och utföra praktiska projekt som är
delar av kulturen och omgivningen. Dessa resurser, som även benämns
redskap eller verktyg (begrepp hämtade från Vygotskij), ses innehålla den
kunskap människor kollektivt byggt upp. Samspelet mellan kollektiv och
individ är således i fokus. Människan ses agera med hjälp av såväl språkliga som materiella redskap i en praktisk verksamhet. Eftersom dessa hela
tiden kan utvecklas, flyttas hela tiden gränsen för hennes intellektuella och
fysiska förmåga. Detta resonemang utgår från Vygotskijs beskrivning av
barns möjliga utvecklingszon (se ovan) där föreställningen om en ändpunkt för mänsklig utveckling inte finns med (a.a.).
Sammanfattning. Grovt sett karaktäriseras således skolbildningarna som
intresserar sig för lärande av antingen fokus på individen eller det som
omger henne. Carlgren (1999a) uttrycker det individuellt, mentalt fokus
kontra fokus på den sociala praktiken. Ett intresse för det inre respektive
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det yttre (jfr Robertson Hörberg, 1997; Marton & Booth, 2000), kognitivt
orienterat kontra kontextuellt eller situerat orienterat (Gustavsson, 2000b;
Kock, 2002), behavioristisk och kognitiv lärteori kontra kontextualistisk
och situerad (Davidson & Svedin, 1999), är andra sätt att uttrycka åtskillnaden mellan dem. Alerby (2000) menar i sammanhanget att dessa dikotomiseringar är avhängiga hur man betraktar ”jagets” gränser. Begränsas
betraktelsen av människan till den fysiska kroppen, brukar man uttrycka
att lärandet konstitueras inom människan men om yttre ting och sociala
interaktioner kan återfinnas som osynliga delar i jaget och på så sätt förlänger detsamma får det konsekvenser för hur man ser på lärandet. Med
stöd av Merleau-Ponty och Bateson argumenterar hon för att lärandet
konstitueras via erfarenheter, i dialog och samspel mellan människa och
värld samt mellan människa och människa. Alerby för fram problemet
med att över huvud taget definiera ett så komplext begrepp som lärande.
Hon argumenterar dock således för en ontologisk grund i synen på lärande
för fördjupad förståelse och analys av begreppet. Jag nöjer mig med att
konstatera att uppfattningen om nödvändigheten av detta finns, men avstår från att utveckla resonemanget vidare, då det skulle leda alltför långt
bort från avhandlingens fokus.
Skillnader och likheter mellan inriktningarna. Beträffande synen på kunskapsanvändning skriver Anderson, Reder & Simon (1996), som företräder
ett psykologiskt- kognitivt perspektiv på lärande, att kunskap inte behöver
erhållas i precis den situation där den ska användas. De menar vidare att
hur kontextberoende lärandet blir är avhängigt vilken typ av kunskap som
erhållits, och tar där läsning som exempel. Ett ytterligare förtydligande bevis för den dragna slutsatsen, kan vara människors förmåga att föra talade
och skrivna resonemang om just kontextberoende. Deras slutsats grundar
sig på flera studier som visat på motsatt resultat beträffande skolkunskapers användbarhet inom områden utanför skolan, i synnerhet matematikens, där forskning inom situerat-lärandetraditionen tvärtom visat på situationsbundenhetens betydelse för just matematikanvändningen.
Hos Lave & Wenger (1991) kan man dock finna ett resonemang om
generell kunskaps användbarhet och överföring av kunskap mellan situationer, där de nyanserar den bild av synen på kunskapsanvändning företrädare för situerat-lärandetraditionen först förde fram och som snabbt
blev en del av perspektivet. Beträffande generell kunskap, menar Lave &
Wenger, blir den alltid specifik i den situation den används och att användandet möjliggörs av person och kultur. De vänder även på resonemanget
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och menar att världen bär sin egen struktur där det specifika alltid inbegriper det generella så därav försvinner hierarkin mellan generell och specifik
kunskap. Kunskap erhålls i specifika situationer och utan att kunskapen
sätts i spel i specifika situationer är den meningslös. De skriver vidare:
”The generality of any form of knowledge always lies in the power to renegotiate the meaning of the past and future in constructing the meaning of
the present circumstances.”
(a.a.s.34)

Beträffande erfarenheter, som görs via deltagande i situationer och som leder till mer kvalificerat deltagande, menar de att det inte är sagt att man i
nästa liknande situation behärskar den då förståelse, mening och lärande
alltid är kontextberoende och därmed inte kan se lika ut vid olika tillfällen.
Men, om jämförbarheten mellan deltagandet i situationerna dock är tillräckligt stor, kan dragen erfarenhet och lärdom från den första situationen
användas. Denna syn återfinns i princip hos konstruktivisterna som menar,
att man i en situation man känner igen använder det man vet för att skapa
ny kunskap (Illeris, 2001). Man registrerar situationen igenkännande om
inga nya inslag föreligger. Detta benämns assimilation 18 . Finns däremot
nya inslag i densamma uppkommer en obalans mellan det man vet och vad
som krävs för att förstå det nya och en strävan att uppnå balans, ekvilibrium, uppstår. Denna process kallas ackommodation och inbegriper således
ett nytt sätt att se på situationen (a.a.).
Beträffande synen på hur lärande går till, betonas i både det sociokulturella perspektivet och situerat-lärandetraditionen samspelet mellan kollektiv
och individ. Jag finner dock inte några kopplingar till Vygotskij hos Lave &
Wenger (1991) i detta sammanhang. Det sociokulturella perspektivet betonar också vikten av att uppmärksamma kommunikation och de olika sätt på
vilket människor utvecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamheter (Säljö, 2000). Jag uppfattar detta framhållande av språket som betydelsefullt i studier av lärande, som ytterligare en skillnad mot det situerade
synsättet. Även den gemensamma begreppsapparat jag finner hos dem som
använder ett socio-kulturellt perspektiv när de studerar lärande (t.ex. Säljö,
Schoultz & Wyndham, 1999; Säljö, 2000; Schoultz, 2000) där begrepp som
artefakt, mediering, strukturerande resurser och appropriering återfinns,
uppfattar jag skiljer perspektiven åt. Däremot ser jag stora likheter beträf18 I Illeris (2001) beskrivning av konstruktivismens syn på lärande har begrepp från Piaget
använts då inriktningen, som tidigare nämnts, förknippas med hans teorier om mänsklig
utveckling.
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fande t.ex. betoningen av interaktion och individers delaktighet i kollektiva
sammanhang, synen på lärande som integrerat i den sociala praktiken och
uppmärksamheten på individers förändrade deltagande i dessa.
Uppfattningen om individens eget bidrag till lärandet, som faktiskt
framhålls av Lave & Wenger (1991) är något som, enligt min mening
ibland tenderat att falla bort i diskussionen om det situerade perspektivet.
Det gäller även i samtalet om det sociokulturella perspektivet där den sociala interaktionen ibland ses som tillräcklig i sig för att lärande ska äga
rum. Min känsla är, att individen ibland är bortglömd. Detta antagande
stöds av Tudge & Winterhoff (1993) som menar, att de sociala aspekterna
hos många uttolkare av Vygotskijs teori har fått all uppmärksamhet på
bekostnad av vad han faktiskt skriver om individers mognadsfaktorer och
deras inflytande på utveckling och lärande. Säljö (2000) skriver att i ett socio-kulturellt perspektiv betonas tänkandets kommunikativa och kollektiva
karaktär; att tänkande är något människor deltar i och kognition är något
som finns mellan dem som är inblandade i ömsesidiga aktiviteter. Å andra
sidan skriver han även följande:
”Men kunskaper och färdigheter vilar också hos individer; det är individer
som använder intellektuella och fysiska redskap och det är individer som
kommunicerar och skapar nya sociala praktiker. Det är individer som tar
och ger mening.
(a.a.s. 233)

Kanske är motsättningen gällande synen på individen större i ordväxlingen
mellan perspektiven än vad företrädare för dem egentligen hävdar? Citatet
ger näring åt sådana funderingar.
Marton (2000) diskuterar för övrigt också detta tema och menar att
människor agerar i praktiker de är en del av och medvetna om men hur de
agerar beror på saker utanför praktiken och då i första hand deras biografi. Individers bidrag till sin förståelse och sitt handlande är således
ofrånkomligt. Inkluderandet av människors biografi i tolkningen av deras
handlande uttalas tydligare hos Marton än hos andra, som ofta begränsar
sig till att nämna kulturens inflytande. Man kan dock se Martons framskrivning som ett förtydligande av detta, då den kultur/de kulturer en person levt sitt liv i blir en del av dennes livshistoria.
Efter denna översiktliga presentation kan slutligen konstateras att det
inte råder några vattentäta skott mellan vissa av de fyra ovan nämnda inriktningarna, men att skillnaden är påtaglig mellan t.ex. behaviorismen
och situerat-lärandetraditionen.

62

Tidigare forskning och centrala begrepp
Hur ska man begagna sig av teoribildningarna i studier av lärande? Många
av de studier som rör lärande i t.ex. arbetsliv eller vuxnas lärande ansluter
sig oftast inte till en av skolbildningarna. Forskarna har där sett en nödvändighet att kombinera analysen av empiriska data från åtminstone ett
par av perspektiven, företrädesvis det konstruktivistiska och det situerade
(Robertson Hörberg, 1997; Hultman, 2001a; Kock, 2002; Ellström &
Hultman, 2004). Även i annat, av rent teoretisk karaktär, som finns skrivet
om lärande, framhålls också problemet med att bekänna sig till en skolbildning när det gäller studier och förståelse av lärande.
Illeris (2001) argumenterar för ett synsätt där lärande uppfattas som en
integrerad process som omfattar två sammanhängande delprocesser som
ömsesidigt påverkar varandra; samspelsprocessen med individer och artefakter samt inre psykisk bearbetning och tillägnan som leder fram till ett
läroresultat. Marton & Booth (2000) vill med sitt synsätt, där de menar att
världen konstitueras som en intern relation mellan den lärande och den erfarna världen, helt komma bort från dualismen mellan det yttre och den
inre där den ena förklarar vad det andra inte gör. Hermansen (2000) menar också att om man har sin utgångspunkt i en enskild teori om lärande,
begränsar det ens synvinkel då flertalet teorier bara förhåller sig till vissa
aspekter av lärandet. Användandet av flera teorier som tillsammans täcker
olika sidor av hur lärande kan förstås är därför att föredra, menar han.
Cobb (1994) argumenterar för ett användande av både det interaktionistiska och det psykologiskt konstruktivistiska perspektivet, när det gäller att
se på elevers lärande av matematik. Driver, Asoko, Leach, Mortimer &
Scott (1994) framhåller nödvändigheten av att använda båda de konstruktivistiska perspektiven, det personliga och det sociala, när det gäller att
förstå elevers naturvetenskapliga lärande i klassrummet:
”Learning science involves young people entering into a different way of
thinking about and explaining the natural world; becoming socialized to a
greater or lesser extent into the practices of the scientific community….Before this can happen, however, individuals must engage in a process of personal construction and meaning making.”
(a.a.s.8)

Min tolkning är att deras syn på den sociala konstruktivismen tangerar det
som andra benämner situerat lärande då de lyfter fram just elevers inträde
i en ny diskurs i samband med att lärandet äger rum.
Uppfattningen om nödvändigheten av en kombination av användandet
av befintliga lärteorier i studier av både elevers och vuxnas lärande samt i
teoretiska resonemang om lärande, finns således representerad bland da-

63

Kapitel 2
gens forskare. Så även det omvända förhållandet; de som framhåller förtjänsten av att begränsa sig till en teori, t.ex. den krets av forskare som under senare år studerat lärande ur ett sociokulturellt perspektiv såsom exempelvis Säljö (2000) och Schoultz (2000).
Olika former av lärande. Hultman & Klasson (1995) menar att det behövs
olika former av lärande för att förstå lärande i sin helhet; medvetna, omedvetna, aktiva och passiva. Hultman (1996, 2004) identifierar fem ordningar beträffande lärandet, vilka här bildar utgångspunkt för en presentation
av olika typer av lärande som forskare talar om.
Första ordningens lärande (Hultman, 1996) innebär att förkovran sker
inom de befintliga ramarna och att grundstrukturerna består. Det ger lösningar på aktuella problem men ingen lösning på de grunder dessa problem vilar och vad man kan göra åt dem. Handling kan sägas föregå tanke
och sker till synes intuitivt. Detta lärande kan vara svårt att upptäcka men
är kanske det vanligaste och mest naturliga. Argyris (1971) benämner denna lärandeform single-loop. Ellström (1992) talar om lärande av informell
karaktär, vilket företrädesvis sker i arbets- eller vardagsliv när individen
sålunda lär sig något med utgångspunkt i givna arbetsuppgifter. Benämningen av lärandeformen blir därför anpassningsinriktat lärande, vilket
han senare (1996) delat upp på tre underavdelningar; reproduktivt, metodstyrt samt problemstyrt produktivt lärande, där olika aspekter av lärandesituationen definierar vad som identifierats som vad. Larsson (1996) är
inne på liknande tankegångar beträffande synen på lärande. Han definierar
det som förändringar i tolkningen av något i omvärlden eller som förändringar i sättet att handla. Han menar att ett sådant lärande sker på ett naturligt sätt; det behöver inte ens vara något man uppfattar som lärande.
Larsson benämner detta autentiskt lärande (a.a.)
Inom andra ordningens lärande (Hultman, 1996) ifrågasätts ramar, synsätt och principer av individen. Larsson (1996) menar här att en avsiktlighet finns inbegripen. Det kan leda till ett synbart förändrat handlande och
det är ofta denna form som likställs med lärande. Argyris (1971) talar om
double-loop learning där individen identifierar styrande variabler och anpassar sitt handlande efter det. Tänkandet föregår här handlingen. Han
menar vidare att double-loop är lämpligt för frågor som rör morgondagen
i organisationen; mer komplexa frågeställningar. Argyris underliggande
budskap är att double-loop är det man bör eftersträva. Jag får genom det
ett intryck av att han kan betecknas som normativ då han ser dessa lärandetyper som olika nivåer i en hierarki. Ytterligare en benämning på samma
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lärandeform är utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992), vilket i en utveckling av tankegångarna (Ellström 1996) benämns kreativt då alla aspekter av lärandesituationen; uppgift, metod och resultat inte är givna och där
kravet på den lärande är att själv identifiera och definiera situationen och
vad den fordrar. Även här kan en tanke om möjlig styrning mot denna
lärandeform skönjas då han talar om att man kan nå den med särskild pedagogik. Enligt Hultman & Klasson (1995) och Hultman (2004) är det
dock svårt att installera andra ordningens lärande på beställning.
Tredje ordningens lärande (Hultman, 1996) innebär att man lär något
som egentligen inte är avsett, t.ex. att något på en arbetsplats uppfattas
som viktigt eller att individen uppmärksammar nya aspekter av en situation eller av sitt handlande (Hultman, 1996; Larsson, 1996). Det kan även
innefatta processinsikter; d.v.s. att lära sig att lära samt insikter om rådande maktstrukturer. Lärandet kan således ta sig i uttryck att individen ser
saker på annat sätt genom förvärvade abstrakta och teoretiska insikter.
Detta lärande kan ske omedvetet eller medvetet, och kan infalla trots att
inget annat lärande sker. Hultman (1996) benämner detta lärande även
metalärande. Denna form av lärande kan innehålla negativa komponenter
såsom t.ex. insikter om underordning eller dekvalificering, vilket båda kan
leda till passivisering av individen. Ellström (1996) benämner detta negativt lärande och framhåller att allt lärande inte är främjande för individens
utveckling. Säljö (2005) uttrycker denna form av lärande som improduktivt, farligt och oönskat.
Hultman (1996) anser vidare att det, för att förstå lärande i sin helhet,
även behövs en benämning för sådant lärande som inte sker, trots att individen deltar i något som är arrangerat för lärande. Det benämner han ickelärande. Det är inte alldeles ovanligt men antagligen har då någon annan
form av lärande ändå inträffat. Hultman (2004) talar även om symboliskt
lärande, vilket innebär att man beter sig som man lärt sig något nytt eller
bara pratar om det på sådant vis. Nödvändigheten av att visa upp en fasad
är viktigare än om någon förändring verkligen skett. Den funktion detta
lärande kan fylla är avlastning av yttre tryck och därmed ge ökade möjligheter till fokusering på arbetet.
Lärprocesser. Dewey myntade uttrycket learning-by-doing; att lära sig genom att göra. Det syftar på ett systematiskt erfarenhetslärande. Rolf
(1992) ser denna typ av lärande som en kulturell frikoppling, d.v.s. att lärandet ofta sker i en miljö för att sedan tillämpas i en annan. Hultman
(1996) menar att detta synsätt ger en bild av att man kan styra den enskil-
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des lärande genom att arrangera situationer där betingelserna är optimala.
Hans antagande är att lärande av första och andra graden här kommer att
betonas. Tonvikten ligger på det formella och det som kan och bör planeras. Denna formella form av lärande som sker i utbildningar av olika slag,
i möten, i projekt på kursen eller studiedagar, är mycket viktig för den utmanar vardagens tänkande och handlande. Dessa utmaningar kan leda till
förändringar inom vardagsramarna eller att man ifrågasätter dessa gränser
och öppnar dörren för genomgripande nyorientering (Hultman & Hörberg, 1994).
Enligt Lave & Wenger (1991) sker lärandet i den sociala situationen. Lärandet innebär själva görandet, vilket då kan ses som att ”learning-is-doing”
(Hultman & Hörberg, 1994). När lärandet är detsamma som att göra, lär
man alltid och hela tiden. Förändringar i kunskap och handling är det centrala i hur vi ser på lärande. Här är kontexten avgörande för lärandet och
det kan regleras av yrkestraditioner. Tonvikten ligger på det informella och
det som ständigt pågår i arbetet. Lave (1993) vidimerar sina tidigare tankar
och konstaterar att lärande är allestädes närvarande i all aktivitet. Situerad
aktivitet involverar alltid förändring i kunskap och handling, vilket är centralt för vad som menas med lärande. Deltagande i vardagslivet kan ses som
en process av förändrad förståelse i och av praktiken, d.v.s. lärande. Larsson
(1996) menar också att lärande bl.a. kan vara att göra; deltagande i något
som utvecklar utförandet. Det blir här viktigt att skilja på olika former av
lärande samt att försöka förstå vad sammanhanget och arbetsuppgifterna
betyder för det som lärs. Det blir även av intresse att skapa förståelse för vad
som är möjligt och omöjligt i respektive situation och att framhålla värdet i
det som sker lokalt (Hultman, 1996). I Hultman (2004) ges empiriska exempel på förekomsten av olika former av lärande i ett företag och en diskussion om deras värde och potential för vidare lärande, förs.
Ellström (1992) urskiljer två perspektiv på lärandeprocessen, d.v.s. samspelet mellan individen och omgivningen. Det första är ett rationalistiskt
perspektiv där tonvikten ligger på målinriktat tekniskt-instrumentellt
handlande baserade på medvetna tankar. Inhämtande av helt nya kunskaper förstås bäst ur detta perspektiv.
Det icke-rationalistiska perspektivet karaktäriseras av ett mer intuitivt
kontextuellt handlande, baserat på reflektion i efterhand. Individens intentioner kan dock vara involverade. Handlandet i vardagssituationer låter sig
bäst beskrivas enligt detta perspektiv. Det passar också bättre för förståelse
av det kontinuerliga lärande som krävs för att underhålla och vidareutveckla en tidigare förvärvad grundkompetens (a.a.). Situationen och/eller
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aktören genererar sin egen kunskap och impulser i denna sociala situation
är avgörande för vilken kunskap som skapas eller används och byggs vidare på (Hultman, 1996). Hos Hultman (1998, 2001a) återfinns en mängd
empiriska exempel på denna typ av situerat ”impulsinitierat” lärande.
Larsson (1996) menar i sammanhanget, att handlande kan vara ytterst uträknat och reflekterat men lika ofta helt omedvetet. När människan stöter
på något som stör rutinerna kan det fungera som en invit till handling (jfr
Hultman, 2001b). Det kan också innebära att hon börjar reflektera (Larsson, 1996). En vanlig föreställning är att reflektion ses som en högre nivå
än det omedvetna handlandet, vilket Larsson menar är problematiskt. Relationen mellan medvetande och handling är långt mer komplicerad. Bilkörning kan ses som rutiniserat handlande som med erfarenhet i princip
försvinner ur medvetandet. Fötterna förflyttas över pedalerna utan att vi
tänker på det. Detta handlande bygger på ett annat slags relation till medvetandet än det gjorde som nybliven körkortsinnehavare. Handlandet bygger således på olika slags förhållande till medvetandet, d.v.s. vår tolkning
av omvärlden. Tolkning och handling samspelar i individens aktivitet. Via
medvetandet, som är fyllt av minnen av omvärlden, har vi kontakt med
densamma (a.a.). En tolkning som Göranzon (1988) gör av Wittgenstein,
innebär att det i erfarenhet och förtrogenhet finns kunskaper som inte går
att formulera i ord men som kan visas i handling, vilket rimmar väl med
ovanstående. I detta sammanhang kan nämnas att Drougge & Hansson
(2000) använder termen erfarenhetslärande för sådant lärande som innefattar en medveten individuell process som leder till erfarenhetsbaserade helhetsinsikter via delprocesser. Konkret erfarenhet, aktivt experimenterande,
reflekterande observation och abstrakt begreppsbildning är byggstenar i
det erfarenhetsbaserade lärandet, menar de.
En empirisk studie av erfarenhetslärande är den av Patriotta (2003), som
fokuserar kunskapsbildning i företag. Ett grundantagande är att kunskap
har sina rötter bakåt. Erfarenhetsrelaterad kunskap kan, enligt Patriotta,
synliggöras genom berättelser. Den finns i anekdoter, skämt och historier
och lever i dessa som ett kollektivt minne. Genom berättelserna artikuleras
denna kollektiva kunskap genom transformation till text, som både aktör
och observatör gemensamt kan reflektera över. Denna kunskapstyp har en
vanebas som innebär att den ofta används automatiskt. Genom detta blir
det viktigt att titta på störningar när det gäller att få tag på hur ny kunskap
bildas. I processindustri konfronteras människor kontinuerligt med störningar, avbrott och maskinskador. Dessa avbrott och oväntade händelser i
produktionen kräver en ständig aktivitet av varierande slag (jfr Larsson,
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1996; Hultman, 2001b). Produktionsscheman justeras och nya lösningar föreslås. Samarbete är nyckelordet för detta arbete och konversation används
som redskap bland medarbetarna. Diagnoser föds i dessa samtal; narrativa
processer som Patriotta benämner dem, där problemen dramatiseras och
synliggörs. Ovissa händelser vänds till meningsbärande historier som karaktäriseras av en distinkt intrig. Patriotta menar att berättelserna antar formen
av en detektivhistoria. Störande händelser blir till ett ”fall” som slutligen
tillhandahåller en lösning. Dessa symboliska historier med sina begreppsmässiga lösningar blir hjärtat i lärprocessen. De fungerar sedan som hjälpande mallar vid möten med liknande problem i framtiden då de lagras i organisationens kollektiva minne. Graden av emotionellt innehåll associerade
till historierna lyfts fram som avgörande i etablerandet av deras relevans och
även för ihågkommandet. Genom dessa historier lagras således kunskap i
organisationen och kan därigenom imiteras och replikeras.
Mitt intryck här är att Patriottas studie exemplifierar det som av Munby, Russell & Martin (2001) identifierats som det narrativa sättet att tala
om kunskap och kunskapsbildning, vilket nämnts tidigare. Tilläggas bör
här att även Säljö (2005) skriver om det ”kollektiva minnet”. Han lyfter
dock fram fungerande redskap, framför allt texter och den alfabetiska
skriften som mest betydelsefullt för detta. Han skriver dock att fungerande
praktiker kan vara viktiga i detta sammanhang. Det Patriottas (2003) studie visar, kan kanske ses som ett empiriskt exempel på det senare.
Av ovanstående text om lärandeformer och lärprocesser kan man mellan raderna ana, att de olika lärandeformer som identifierats och presenterats blir olika synliga beroende på ur vilket perspektiv lärprocesserna ses,
alternativt hur en miljö betraktas. Hultman (2001a) talar i sammanhanget
om skolors föreskrivna respektive reella logik. Min bild av förhållandet
mellan perspektiven, är att med ett rationalistiskt perspektiv på lärprocessen (Ellström, 1996) fokuseras intresset mest på andra ordningens lärande
medan första ordningens i princip negligeras. Ses lärandeprocessen ur ett
icke-rationalistiskt perspektiv (a.a.) och miljön som interaktiv och situerad
(Hultman, 2001a), riktas uppmärksamheten mer på det kontextuella handlandet; det informella som ständigt sker i både vardags- och arbetsliv. Det
lärande som fokuseras med detta perspektiv torde främst vara första ordningens lärande (Hultman, 1996, 2004). Det av Hultman beskrivna metalärandet uppmärksammas antagligen mest med det senare perspektivet; så
även icke-lärandet och det symboliska lärandet, då ett seende med rationalistiska förtecken enligt mitt förmenande har ett normativt drag över sig,
då en önskan att se andra ordningens lärande finns underförstådd.
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Synen på och användningen av begreppet lärande i denna
avhandling
I föreliggande avhandling ligger fokus på lärares lärande i vardagsarbetet.
Jag försöker ha en vid syn beträffande både områden och processer, vilket
innebär att jag på förhand inte kan bestämma vad som räknas som lärande
eller inte. Jag ser till relationerna mellan person, aktivitet och situation såsom de ter sig i en social praktik som jag i sig uppfattar som en helhet. Med
lärande avser jag både lärarens utveckling mot att bli mer kompetent att
agera i olika sammanhang (jfr Lave & Wenger, 1991) och de individuella
konstruktioner och rekonstruktioner av främst erfarenheter men även fakta
som underlättar detta (jfr Cobb, 1994; Illeris, 2001; Piagets begrepp assimilation och ackommodation). Jag uppfattar således lärande som en process
bestående av två förbundna delar som påverkar varandra; samspel med individer och ting samt inre mental bearbetning och tillägnande som resulterar
i någon form av lärande (jfr Illeris, 2001). Detta kan bestå i att bli lite bättre
på det man redan kan, att lära sig något helt nytt, att inse att man har svårt
att lära just detta eller att inte lära sig det alls. Således kan lärandet anta flera former (jfr Hultman, 1996, 2004; Ellström, 1992; Argyris, 1971). Jag ser
individen som aktiv och ser således handlingar som något som bidrar till att
konstruera kunskap men jag har samtidigt ett intresse för den sociala praktiken där handlingen sker och ser själva handlingen som en aspekt av lärandet (jfr Säljö, 2000). Individens intentioner att lära finns involverade (jfr
Lave & Wenger, 1991). Detta får som konsekvens att jag uppfattar och tolkar lärprocesserna likt det icke-rationalistiska perspektivet (jfr Ellström,
1992 ovan) med tillägget att man kan hamna i situationer som tvingar fram
en omedelbar insikt (jfr Hultmans, 2001a; ”intelligenta improvisationer”)
och inte bara reflektion i efterhand.
De olika skolbildningarna som intresserar sig för lärande har olika kunskapsintressen och olika traditioner när det gäller forskningsmetoder och
forskningsobjekt (Hultman, 1998). Vad man inom dessa kommit fram till
om lärande, är hämtat från olika fälterfarenheter alltifrån experiment till
vardagssituationer i främmande länder. I mitt intresse för lärares arbete
och mer specifikt, i mitt sökande efter lärarnas kunskapsbildning i vardagen finns, tillsammans med min redovisade syn på lärande ovan, skäl för
att söka stöd för argumentation för resultaten hos både konstruktivismen,
företrädesvis den interaktionistiska inriktningen, men även hos de mer individuellt fokuserade inriktningarna samt hos situerat-lärandetraditionen.
Konstruktivismen har visserligen främst individen barnet som exempel,
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medan jag måste knyta teorin till den vuxne i sammanhanget. Forskningen
inom situerat-lärandetraditionen är riktat mot lärandet i den sociala situationen och den deltagandes framsteg i att agera i densamma, vilket överensstämmer med mitt intresse. Deras empiri har visserligen sitt ursprung i
upplärningstraditioner i utvecklingsländer men deras studier har även rört
yrkesverksamma i arbetslivet såsom styrmän inom flottan och slaktare
(Lave & Wenger, 1991) där det inte har varit fråga om direkt upplärning
enligt mästar-lärlingmodellen. Hultmans (1998, 2001a) studier har också
påvisat lärande i den sociala situationen. Jag ser detta sammantaget som
paralleller till mitt intresse för hur lärare förkovrar sig i sitt vardagsarbete.

Kunskapsbildning
Som visats i föregående avsnitt förknippas begreppet lärande ofta med de
traditioner som där finns nämnda. Begreppet blir således behäftat med associationer till någon form av lärteori. I en ambition att försöka förhålla
mig så oberoende som möjligt till teorier samt att inte bli förknippad med
någon specifik lärteori, använder jag i denna avhandling, som tidigare
nämnts, företrädesvis begreppet kunskapsbildning i talet om lärande.
Dessutom förknippas inte sällan teorierna med vissa typer av kontexter,
vilket är ytterligare ett skäl att frångå begreppet lärande då jag hämtat empirin till min studie i en annan kontext än vad som vanligen förknippas
med de etablerade lärteorierna. Jag har i detta ställningstagande också inspirerats av Hultmans & Hörbergs (1994) studier av kunskapsutnyttjande
i skolan där de visar på en liten förekomst av forskningsutnyttjande och
för ett resonemang om orsakerna. De finner en konkurrens mellan olika
typer av kunskap, där lärarna föredrar användbara kunskaper som upplevs
relevanta i ett lokalt perspektiv. De menar vidare att det är viktigt att beakta detta kontextuella perspektiv och inse att behovet av kunskap regleras
av arbetets inre dynamik och traditioner. En diskussion förs sedan vidare
(Hultman, 1998; Hultman 2001a) kring behovet av att undersöka hur
kunskapstillväxt sker lokalt hos yrkesverksamma lärare som svar på impulser från arbetsuppgifterna och den sociala situation lärarna dagligen befinner sig i då lärarna uppenbarligen känner att forskningsbaserad kunskap inte hjälper dem i vardagsarbetet. Hultman & Hörberg (1995) och
Hultman & Robertson Hörberg (1998) använder begreppet ”knowledge
creation” för den kunskap de antar lärare skapar i sitt arbete. När Hultman sedan genomför två egna studier med denna inriktning, en om rektorer (1998) och en om lärare (2001a) använder han begreppet kunskaps-

70

Tidigare forskning och centrala begrepp
bildning om samma ”knowledge creation”. Jag ansluter mig till denna syn
på ursprung och innebörd av begreppet och använder det således på samma sätt.
Jag är dock medveten om att det inte finns någon entydig syn på begreppets innebörd. Löfberg (1990) diskuterar relationen mellan lärande,
kunskapsbildning och kompetens ur ett miljöpedagogiskt perspektiv och
framhåller att resultatet av inlärning och lärande, är kunskapsbildning.
Höijer (2004) ansluter sig till Löfbergs idéer och menar vidare, att kunskapsbildningen ska ses som ett utökat vetande hos individen som innebär
en kvalitativt förändrad förståelse av världen. Thång (2004) som skriver
om begreppet arbetsintegrerat lärande, menar att kunskapsbildning innebär dels att individen lär sig något nytt eller befäster tidigare tillägnad kunskap men att begreppet samtidigt åsyftar kollektiv kunskap som är framtagen genom forskning. Min användning av begreppet ansluter sig dock inte
till dessa tankar om kunskapsbildning som ett resultat eller bara vetenskapligt framtagen. Jag ser kunskapsbildning som process och min användning av begreppet utgår dessutom från de skäl jag angivit ovan.
Ordet förkovran återfinns också i avhandlingen. Det är inte något
forskningsbaserat begrepp, utan åsyftar i min studie detsamma som lärande. Även ordet kunskapsutveckling kan återfinnas och ska då ses som den
vardagliga motsvarigheten till den mer, i forskningssammanhang, använda
termen kunskapsbildning.
I detta kapitel har fokus legat på lärares arbete, kunskaper och kunskapsbildning. Dessa områden är, i princip, synonyma med det övergripande kunskapsintresset för denna studie. Därför har också forskning om
studiens centrala begrepp kontext, kunskap och lärande (ej rangordnade)
samt användandet av och synen på det i denna studie presenterats i anslutning till relevant genomgången tidigare forskning. Som en fond har även
forskning om yrkeskunnande inom andra yrken integrerats i framställningen. Innan jag går in på studiens resultat, kommer jag i följande kapitel att
presentera studien inriktning och utformning samt tillvägagångssätt vid
genomförandet.
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Detta kapitel syftar till att ge en bild av arbetsprocessens olika delar som
denna studie inneburit; planerings-, genomförande-, tolknings- och analysstadier. De metodologiska utgångspunkter jag haft vid arbetet med ovan
nämnda inslag i forskningsarbetet presenteras också, med hänvisning till
de metodteoretiska grundvalar de lutar sig mot.
Initialt presenteras studiens inriktning och utformning och valet av
forskningsstrategi och förhållningssätt i relation till detta. En detaljerad
beskrivning av tillvägagångssätt vid genomförandet följer därefter samt en
redogörelse av de metodologiska övervägningar som krävts vid olika val
jag har gjort i samband med den empiriska undersökningens skilda faser.
Ett stycke om utgångspunkten för arbetet med tolkning och analys av det
empiriska materialet avrundar avsnittet.

Studiens inriktning och utformning
Mitt huvudsakliga intresse är lärares arbete såsom det ser ut i vardagen.
Mer specifikt är jag nyfiken på den kunskapsbildning som sker hos lärare i
samspel med den vardagliga skolmiljön. Detta intresse kan liknas vid etnometodologins fokusering på att undersöka hur livsvärlden uppkommer
genom mikroprocesser i form av sociala interaktioner, vilka ger upphov till
individers common-sensekunskaper (Alvesson & Sköldberg, 1994) även
om inte sådana står i fokus för mitt intresse. Jag delar deras ambition att
studera just vardagskunskap, hur den uppkommer och gestaltas och att
ord och beteenden alltid är kontextberoende.
Logiskt blir då att som forskare söka sig till aktörerna i deras vardagliga arbetsmiljö. Där används deltagande observationer, intervjuer och informella samtal för att komma lärarna så nära som möjligt och på så vis
försöka förstå och beskriva deras vardagserfarenheter och den yrkesut-
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veckling som kan antas ske där 19 . Jag avser här således ett intensivt deltagande i vardagsarbetet över tid med ett fåtal lärare. Merriam (1994) beskriver det som en, på sätt och vis, "schizofren" verksamhet. Samtidigt
som man är deltagande försöker man vara tillräckligt distanserad för att
kunna observera och analysera.
Viss vetskap om ämnesområdet lärares kunskapsbildning finns dokumenterad, men de huvudsakliga delar den består av och de processer genom vilka kunskapen formas, är inte definierade utan återstår att upptäcka. Studien kan därför sägas vara explorativ till sin karaktär. Dessutom
är det sätt på vilket jag genomfört studien inte prövat inom detta område
fullt ut. Endast intervjuer och kortare observationer har använts (Hultman,
2001a), vilket kan sägas förstärka den explorativa prägeln.
Av ovanstående följer ett intresse för etnografin och dess förhållningssätt. Clandinin (1986) etablerade en relation med två lärare över tid för att
verkligen förstå dem och det som karaktäriserar deras personliga praktiska
kunskap. Hon menar att:
“In order to be able to offer an understanding of teacher´s personal practical knowledge an understanding of how the teacher´s work in her classroom milieu is necessary.”
(a.a.s.20)

Jag delar Clandinins syn på betydelsen av närvaro i en miljö över tid med
dem man ämnar förstå och beskriva. Då jag avser att försöka komma åt
det jag benämner kunskapsbildning i vardagsarbetet eller enklare uttryckt;
förkovran i yrket, ser jag på samma sätt det nödvändigt att över tid och på
ovan beskrivna sätt, umgås med lärarna. Studien har genom detta en etnografisk ansats. Wolcott (1999) lyfter fram flera forskares gemensamma definition av etnografi; ”a theory of cultural behavior in a particular society”
(a.a.s.36), vilket speglar ambitionen med min studie. Hans tillägg ”at certain times” (a.a.s.36) förstärker mitt arbetes etnografiska karaktär ytterligare, då kommande kapitel kommer visa på flödet i lärararbetet över dagen och året som bidragande förklaring till delar av den kunskapsbildning
som äger rum. Etnografins metodpluralism och tillåtande flexibla förhållningssätt till empirin t.ex. med inslag av tolkning, känns också relevant.
Ordet tolkning för tankarna till hermeneutik. Utgångspunkten var texttolkning av Bibeln samt antikens klassiska texter (Alvesson & Sköldberg,
19 Jfr Säljös, 2000, diskussion om det ständigt pågående lärandet samt den tidigare forskning inom området som finns redovisad i föregående kapitel och som antagandet lutar sig
mot.
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1994) men efterhand har dess huvudprincip börjat appliceras även på det
talade ordet och handlingar i allmänhet. Den innebär en spiralrörelse där
delar kontinuerligt sätts in i en helhet, vilket renderar ny förståelse. Den
måste i sin tur sättas in i en ny helhet; en processuell rörelse mellan del och
helhet för maximerad förståelse (a.a.). En ytterligare utveckling är att tolkningen alltmer förknippas med empati, där man lever sig in i den studerades situation. Denna utveckling av hermeneutiken samt den spiralformade
tolkningsprocessen av data stämmer också överens med mitt sätt att arbeta. Jag vill dock inte kalla min ansats hermeneutisk utan anser mig endast
vara influerad av inriktningen.
En influens från den symboliska interaktionismen kan också skönjas, då
de studerar aktörer i praktiken och i synnerhet de handlingar dessa utför.
Forskaren måste vara beredd att "ta den andres attityd" (Berg, 1998 s.182)
och det kan bara göras genom en lyhördhet och fingertoppskänsla för vad
situationen kräver och vilken metod som är lämplig. Metoden går därför
inte exakt att fastställa på förhand, även om det brukar heta att deltagande
observation och intervju brukar bli interaktionistens främsta arbetsredskap, vilket också överensstämmer med mina funderingar.
Sammantaget visar ovanstående på att min studie ska betraktas som
kvalitativ då den avser att visa på lärares vardagsarbetes alla dimensioner.
Den flexibla undersökningsuppläggningen, den nödvändiga begränsningen
till ett fåtal lärare samt närheten i informationssamlandet är andra karakteristika som placerar in avhandlingsarbetet bland kvalitativa studier
(Holme & Solvang, 1991). Metoden är, som ovan beskrivits, empirinära
men inte renlärig i bemärkelsen att den håller sig strikt till en sådan tradition. Jag har hämtat inspiration från flera håll, vilket nämnts ovan. Det
sätt jag sedan genomförde studien på stämmer bra överens med ovanstående beskrivningar av metod-, närvaro- och tidsaspekter.

Synen på praktikern
Mot ovanstående beskrivning blir det intressant att uppmärksamma förhållandet forskare/ praktiker. Det kan i mitt fall karaktäriseras som ett interaktivt tolkande samspel där praktikerns roll inte är passiv utan där denne istället verkar som en aktiv medskapare av både teori och kunskap. Vid
de intervjuer jag gjort var avsikten att få till stånd ett engagerat samtal
mellan två personer med samma genuina intresse för det som diskuteras
(jfr Hultman, 2001a s.13). Kvale (1997) har en liknande uppfattning där
han ser sådana samtal som en ”inter view” (a.a.s.2), vilket kan förstås som
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ett perspektivutbyte mellan två människor som konverserar om något de
har ett gemensamt intresse för, i syfte att komma dess kärna så nära som
möjligt. Etnometodologins begrepp reflexivitet blir också relevant då det
just beskriver att det inte går någon enkelriktad väg mellan forskaren och
informationsgivaren, utan att dessa är involverade i ett gemensamt sammanhang (Alvesson & Sköldberg, 1994). Min studie kan betraktas som ett
slags ”in situ” studie (Bazinger & Dodier, 1997; se även avsnittet om observjuer nedan, vilket förstärker detta antagande). Metodologiskt innebär
det att personer i studien tillåts uppträda okonstlat och inte i någon högre
grad påverkas av arrangemang kring den.
Jag uppfattar lärarna som professionella aktörer som självständigt agerar i sin miljö. De konstruerar således fortlöpande sin sociala verklighet.
Jag ser mänsklig handling som aktion i samspel med omgivningen snarare
än reaktion. Miljön kan således ge inviter som leder till handling. Jag uppfattar beteenden som meningsbärande i samspel med den sociala omgivningen vilken anger ramar, frihetsgrader och meningsinnehåll. Tillsammans skapar detta en social kontext. Med denna syn på individens handlande i samspel med och skapandes en social kontext kan därmed mitt perspektiv benämnas kontextuellt.
Genom min ovan beskrivna syn på lärarna blir min utgångspunkt att de
har avsikter bakom sina handlingar. Den symboliska interaktionismen talar här om att människan är ett intentionellt jag (jfr Berg, 1998), vilket är
en syn jag sympatiserar med.

Synen på mig själv som forskare- insider eller outsider
I följande stycke avser jag att föra ett problematiserande resonemang om
faror och förtjänster med kulturförtrogenhet inom det tänkta avhandlingsområdet.
Risker med kulturförtrogenhet. Det är av stor vikt att vara medveten om
de svårigheter det innebär att studera en miljö man är väl förtrogen med.
Risker såsom att ta saker för givet och se det man förväntar sig att se samt
svårigheter att se något nytt i det välkända; att brottas med det normativa,
sammanfattar problematiken. Det måste till en förmåga att slänga de gamla glasögonen och se nytt. Dessutom bör man se på vad andra sysslar med
utifrån, genom att ifrågasätta de välbekanta grundvalarna. Svensson &
Starrin (1996) framhåller, att det inte bara är en fördel att vara väl införstådd med och ha direkta erfarenheter av den studerade gruppens livsvill-
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kor. Det framhåller risker som att bli hemmablind och att forskaren inte
förmår utmana och söka sig bakom de beforskades omedelbara självförståelse och självpresentation. Kvernbekk (2001) diskuterar den utbredda
insider-idéen, där en insider ses som en person som har kunskap som inte
andra har samt tillhörande antaganden om denna kunskap som anses särskilt trovärdiga och pålitliga. Hon menar att insiderpositionen är stark och
kraftfull, men tillägger att det skulle kunna leda till att studier får en allvarlig slagsida om andra perspektiv negligeras och förbises av forskaren.
Insiderpositionen innebär således inte med automatik kunskapsfördelar inför det studerade, utan hänvisningar till empirin i argumentationen är det
som avgör trovärdigheten i studien (a.a.). En medvetenhet om att olika
värderingar spelar in när forskaren tolkar empirin, anser jag dock vara viktig då empirin inte kan ses som något neutralt.
Fördelar med kulturförtrogenhet och svårigheter att inte vara förtrogen
med miljön. Merriam (1994) framhåller vikten av att forskaren ska sträva
efter att etablera en bra kontakt med deltagarna i undersökningen. I mötet
med fältet är forskarens egna personliga historia av betydelse för mottagandet och viss förståelse kan inte uppnås om man inte varit en del av kulturen. Baszanger & Dodier (1997) uttrycker samma tema på följande sätt:
“by understanding the other through an empathetic relationship, the fieldworker would be able to reconstruct this other´s point of view, and therefore culture”
(a.a.s.12)

Kvalitativa forskningsprocesser har inslag av både normativa och kognitiva uppfattningar (Holme & Solvang, 1991) och det bör man som forskare
vara medveten om. De kognitiva uppfattningarna, förförståelse för fenomenet man ska studera, har jag i första hand skaffat mig som verksam lärare. Min personligt erfarna förförståelse som f.d. mellanstadielärare har
kompletteras med teoretiska studier inom ämnesområdet. Enligt Holme &
Solvang ökar en sådan kombination möjligheten att nya vinklingar på fenomenet uppenbaras då en gynnsam växelverkan mellan teori och empiri
kan komma till stånd, vilket är av stor betydelse för studiers kvalitet (a.a.).
Svensson & Starrin (1996) framhåller att personligt engagemang och erfarenheter av den studerade gruppen ofta är en fördel i kvalitativt forskningsarbete (a.a.s.28), men framhåller även riskerna med hemmablindheten (se ovan). De menar dock att forskarens förmåga att distansera sig och
ställa sig utanför miljön i analysarbetet och låta empiriska data styra den-
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na process, är det avgörande för kvaliteten på forskningen. Detta överensstämmer med Kvernbekks (2001) tankar om studiers trovärdighet (se
ovan). Asplund (1970) refererar uppfattningar som innebär att man, för att
förstå ett visst socialt beteende, måste ha vetskap om vilka regler som styr
det. Innebörden av att förstå något är att fatta poängen eller meningen
med det som görs eller sägs. Utan kulturförtrogenhet går dessa möjligheter
om intet, menar Asplund (a.a.) då det föreligger en risk att tolka beteenden
felaktigt eller missa små subtila men viktiga gester eller händelser.
Nära detta ligger vikten av forskarens medvetenhet om den ömsesidiga
och kontinuerliga påverkan mellan sig själv och undersökningsgruppen
forskningsprocessen igenom, det s.k. reflexivitetsbegreppet. Forskaren och
undersökningsgruppen kan sägas vara involverade i en gemensam kontext
och forskarens förmåga att förhålla sig till detta, är av betydelse för studiens kvalitet (Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta kan ses som att fältet
skapas i mötet mellan forskaren och fältet. Fältet finns inte därute. Det
måste ses i ett större sammanhang, där politiska, sociala och ideologiska
skeenden påverkar. De man studerar agerar utifrån detta och måste därför
betraktas som reflekterande agenter med synpunkter och åsikter. I Duranti
(1997) föreslås detta som ett av två sätt att se på människorna man studerar; som subjekt med röster, åsikter och som även kan vara kritiska till
forskarens företag och inte bara passiva objekt som fodrar forskaren med
information. Jag drar här en parallell till min syn på lärarna som aktiva
medskapare av kunskap. Själv funderar jag också på hur man som forskare
påverkar skeendet, något som på senare tid börjat diskuteras på allvar. I
Merriam (1994) förs dock fram att forskaren sannolikt inte kan påverka
vanor som byggts upp över lång tid, vilket är fallet med det fenomen jag
avser att studera. Emerson, Fretz & Shaw (1995) hävdar däremot med emfas att etnografens närvaro i en miljö definitivt påverkar skeendet, då man
som fältforskare interagerar med och därigenom har påverkan på dem
man studerar.
Alvesson & Sköldberg (1994) skriver om risken att inte ha några referensramar till forskningsfältet eller att försöka nollställa den förförståelse
man har. Det kan vid induktiv ansats leda till trivialforskning, commonsense, och att man hamnar i vardagsvärldskategorier, d.v.s. omformuleringar i andra ord av aktörernas egna utsagor. Parat med en abduktiv ansats (se förklaring nästa sida; Synen på teori) och med en mindre naiv inställning till förförståelsens roll, ser de istället möjligheter till intressanta
resultat. Forskaren måste ägna sig åt att försöka förstå och begripa den
miljö som ska studeras. Först när man begriper den kan man tala om in-
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tressanta fenomen och "focal events"; händelser som är centrala för verksamheten. Här har den kulturförtrogne ett försprång, som kan vara till gagn
då han snabbt kan se subtila händelser i vardagen. Det väsentliga då är att
ställa sig frågande till dessa små händelser och inte ta dem för givna, just för
att komma ifrån hemmablindheten. Detta ska kombineras med att problematisera vad händelserna egentligen står för. Forskaren bör ha en nyfiken
och ickenormativ inställning till det som försiggår framför ögonen (a.a.).
Som jag ser det finns det fyra olika typer av förförståelse en forskare
kan ha. Det första är genuin erfarenhet att ha arbetat i en miljö liknande
den som ska studeras, ett slags praktisk förförståelse. I mitt fall innebär
detta att ha arbetat som lärare. Sedan följer en empirisk förförståelse d.v.s.
att ha deltagit i en praktik som outsider, i mitt fall förfärdigandet av en Duppsats. Man kan även ha en teoretisk förförståelse genom att läsa om den
praktik som ska studeras, vilket i mitt fall kan exemplifieras med skrivandet av den teoretiska bakgrunden till min D-uppsats samt vidare teoristudier under forskarutbildningen. En fjärde typ av förförståelse skulle kunna
benämnas akademisk, då sådana studier innebär ingående diskussioner om
begreppsparet närhet-distans samt normativitet i läst litteratur.
I min egen studie hoppas jag på en gynnsam samverkan mellan dessa
förförståelsetyper i och med den medvetenhet om risker jag utvecklat.

Synen på teori
I min studie kommer inte någon speciell teori att fungera som raster för
den insamlade empirin. Jag ser då en risk att endast sådant som stämmer
överens med densamma lyfts fram. Ytterligare en ambition är att inte tillåta de teorier jag ändå använder mig av att sväva högt ovanför data och, så
att säga, leva sitt eget liv. Alvesson & Sköldberg (1994) benämner detta
förhållningssätt till teori ”lågabstrakt” (a.a.s.63).
I analysen av data kan teori och personliga erfarenheter användas som
hjälp vid kategorisering. I insamlingsfasen avsåg jag att i samspelet med läraren i sin dagliga arbetsmiljö, utgå från empiriska data men emellanåt
ställa dem mot teoretiska föreställningar jag mött, i huvudsak forskning
om lärare och lärande. Holme & Solvang (1991) talar i sammanhanget om
förtjänsten med beläsenhet på bredden och risker med förläsenhet på djupet. Tidigare forskning får således fungera som inspirationskälla för upptäckt av mönster som kan leda till förståelse för det studerade fenomenet; i
mitt fall lärares vardagsarbete och den kunskapsbildning som sker där.
Teorierna och den tidigare forskningen syftar huvudsakligen till ett stöd
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och en utveckling i komparativ, i något fall även i kontrasterade mening
(Glaser & Strauss, 1967). Detta förfaringssätt som kan illustreras med en
pendlingsrörelse mellan empiri och teori benämns abduktion (Alvesson &
Sköldeberg, 1994), vilket således är en ansats jag begagnar mig av.

Fältstudierna
Två lärare är huvudinformanter i denna studie, dels en manlig SO-lärare,
verksam i år 7-9, dels en kvinnlig språklärare också hon verksam på högstadiet 20 . Hos lärare ett var jag sammanlagt ett halvår; tre plus tre månader. Sommarlov och mottagande och inskolningstid för nya klasser kom
emellan. Hos lärare två var jag i ett år utan några större avbrott förutom
för lov. Jag närvarade ca 3-4 dagar/vecka (oftast hela dagar men även halva eller delar av) hos båda lärarna, vilket ger en sammanlagd fältstudietid
på uppåt 200 dagar.

Urval och förankring
Min handledare kontaktade chefen och biträdande chefen för kommunens
alla skolor för att presentera och intressera dem för detta projekt, som
Skolverket initialt stöttade och inom vilket avhandlingen skulle skrivas.
Hammersley & Atkinson (1995) skulle benämna ovan nämnda två chefer
”gate-keepers”, vilket syftar på personer i formella organisationer som ger
officiell tillåtelse till ett forskningsprojekts genomförande. De fungerar således som en initial kontakt med det kommande forskningsfältet. Vi träffade dem sedan för att diskutera forskningsprojektets inriktning och vilka
praktiska innebörder dess utformning skulle komma att innebära. De bidrog till att göra ett strategiskt urval av lämpliga skolor utifrån projektets
syfte och skolornas nuvarande situation. Vi ville ha så ”vanliga” lärare på
så ”vanliga” skolor som möjligt; en kanske omöjlig önskan, men ändå. Biträdande chefen kontaktade en rektor och presenterade kort projekttanken
och undrade om hon var intresserad av att låta någon lärare på skolan
ingå, vilket hon var. Därefter fick jag tala med henne och presenterade
kortfattat grundtankarna samt berättade lite om vårens pilotstudie. Jag
fick namnen på några lärare som hon trodde skulle vara intresserade. Vi
beslöt att jag själv skulle kontakta någon av dem för att höra mig för om
intresse för deltagande fanns.
20 Högstadiet är en gammal benämning på lärare som arbetar med elever i år 7-9. Den används dock fortfarande bland lärarna själva, därför ibland även av mig.
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Rent praktiskt tog jag efter ovan nämnda rektorssamtal kontakt med en
lärare och framställde min förfrågan enligt ovan. Hon svarade att hon just
nu var belamrad med arbetsuppgifter och att hon kände det som hon mest
sprang från ett ställe till det andra. Jag fick känslan av att hon skulle uppfatta min närvaro som ytterligare ett moment, så jag tackade för samtalet.
Läraren avslutade dock med att säga att om det inte löste sig för mig fick
jag återkomma, för hon tyckte att det hela lät intressant. Jag var vid uppringandet noga med hur jag framställde min förfrågan till läraren, då det
är av betydelse för vem jag kommer att bli associerad med. Jag valde att
lyfta fram kopplingen till forskarutbildningen framför stödet hos olika nivåer av skolledningar, fastän det i initialskedet också varit en viktig kontakt. Jag såg en frivillighet hos läraren och ett intresse för att delta som
mest betydelsefullt. Min förståelse för lärarens nej var stor då man periodvis som lärare kan vara involverad i slutfasen av projekt, temaarbeten eller
provperioder. Att vår kontakt inte resulterade i någon pilotstudie, kan
kanske tas som tecken på att hon vågade svara det hon innerst inne kände.
Ytterligare en rektor hade kontaktats av biträdande chefen och denne
ringde upp mig och berättade att han tyckte studien lät intressant. Han
hade kort presenterat idén för några lärare på skolan, varav en omedelbart
hade anmält sig som intresserad. Vi fick telefonkontakt och tid för en första träff bestämdes.
Tillvägagångssättet att få tag i lärare två påminner om ovanstående. Jag
fick nummer till biträdande chef på en skola som på skolchefens förfrågan
hade svarat att hans skola var intresserad. Jag tog kontakt med honom och
han presenterade studiens inriktning på mail till de tre lagledarna på skolan.
De, i sin tur, läste upp detta mail på ett av sina arbetslagsmöten. En lärare
nappade omedelbart och jag fick dennes telefonnummer på mail av den biträdande chefen och tog själv kontakt. Jag hade önskat komma i kontakt
med en kvinnlig lärare i Ma/NO eller språk då min första lärare var en manlig SO-lärare. Det visade sig vara en kvinnlig språklärare som ville delta.
Något som är viktigt att vara medveten om är att tillträde är en gradvis
process (Wolcott, 2005; O´Reilly 2005). Bara för att skolledning på olika nivåer är intresserade av ett projekt, är det inte sagt att lärarna själva är det. I
mitt fall var dock lärarna frivilligt anmälda, vilket jag i princip ser som en
nödvändighet för en studie av min typ, som sträcker sig över tid. Därmed
inte sagt att tillträdet var hundraprocentigt på en gång. Hammersley & Atkinson (1995) talar i sammanhanget om termen förhandling. Den inbegriper
öppna diskussioner man har med medverkanden i en studie som accepterat
att delta, vilka kan ses som en del av det gradvisa tillträdet. Den innefattar
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även, och inte minst, de omfattande och subtila processer med vilka forskaren manövrerar sig fram till en position som upplevs bekväm av alla och
som innebär att nödvändig data kan samlas in på ett smidigt sätt.
Ett vanligt inslag i lärares vardagsarbete är möten av olika slag. Dessa
ville jag självfallet vara med på. Då finns kollegor till den lärare man ska
följa som man måste ta hänsyn till. Hur detta löstes blev lite olika hos
”mina” båda lärare. I fallet med lärare ett visste ingen, mer än ett par kollegor till denne samt skolledningen, om mitt deltagande när jag väl dök
upp. I den andra lärarens fall var dennes lärarlag redan på förhand informerat. Detta kunde jag uppleva som en underlättande faktor även om det
inte innebar några större problem hos lärare ett. Han träffade bara sina
kollegor vid ett möte under de första veckorna. De godkände då min närvaro på detta. Jag upplevde att jag under denna tid blev presenterad både
en, två och tre gånger för olika lärare jag mötte i skilda sammanhang. Då
vi var noggranna med en öppenhet om vem jag var, kändes det bättre att
hälsa en gång för mycket än en gång för lite. Efter fjorton dagar hade man
sedan ett stort personalmöte, där jag presenterades mer officiellt. Fram till
dess fick jag leva med denna, något opraktiska lösning.
Lärarna möter ju också olika elevgrupper dagarna igenom som också
ska informeras om forskarens närvaro. Jag upplevde inte att detta innebar
några problem, då dagens elever är vana vid flera vuxna i rummet i form
av elevassistenter, föräldrabesök, lärarstuderande etc. På bägge skolorna
kunde jag uppträda som forskare och inte som hjälpande vuxen, då vi i
presentationen sagt att jag skulle sitta och skriva en hel del och att jag i
huvudsak intresserade mig för läraren. Någon enstaka gång kom någon
elev fram och ville titta på anteckningarna, vilket de självfallet fick. Annars
fick jag sitta förvånansvärt i fred i det hörn jag hittade långt nere i klassrummen (jfr Durantis, 1997, term ”blind spot”). Även då jag gick omkring
lite var det sällan jag fick frågor eller uppmärksamhet av något slag, vilket
jag tolkar som att eleverna tagit till sig det vi sagt vid presentationen.
Hur denna gradvisa tillträdesprocess gestaltar sig är till stor del avhängigt den initiala presentationen och det förhållningssätt man har ute på skolan. Ett sätt är att vara förutsättningslös och icke normativ och i sin relation till informanten ge möjlighet till gemensamma upptäckter. Att utnyttja
sin kulturförtrogenhet på ett distanserat sätt, är också av betydelse för vilken tillgång man får till olika sammanhang. I relationen till ”mina” lärare
upplever jag, att jag kunnat utnyttja min kulturförtrogenhet med skolan
kombinerat med en strävan mot ett icke normativt och nyfiket förhållningssätt, på ett vägvinnande sätt.
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Deltagande observation/Fältanteckningar
I min studie har deltagande observation varit den dominerande datainsamlingsmetoden. Jag förde noggranna fältanteckningar i ett häfte av A5storlek. Det hade jag valt för att det skulle få plats i min handväska då jag
inte antecknade. Jag skrev ned i princip allt jag såg, något Wolcott (1999)
rekommenderar i initialskedet av en studie. Detta kan synas som en omöjlig uppgift och självfallet fick jag inte med alla detaljer då forskaren alltid
gör ett urval av det som äger rum och vad som nedtecknas, men ambitionen fanns med. Jag försökte även ha en känslighet för nyanser i lärarnas
beteende och språkliga yttranden, för att därigenom skapa ökad förståelse
för vad som kunde ligga bakom det jag bevittnade. Detta upplevde jag underlättades av min förförståelse (se tidigare avsnitt). Jag markerade med en
liten asterisk sådant som syntes mig märkligt, häpnadsväckande eller som
jag inte förstod, för att kunna föra upp det vid de efterföljande observjuerna (en kombination av deltagande observation och intervju; se nästa sida).
Jag noterade även egna reflektioner, ofta i form av frågor, kring det upplevda. Initialt fanns en ambition att ha en spalt för dessa till höger på sidan, men den övergavs då jag inte hade tid att dra detta streck mitt i allt
antecknande. Vid observjuerna kunde jag sedan få förklaringar till t.ex.
upplevda skillnader i förhållningssätt mot elever och grupper. Nära detta
ligger vad Wolcott (1999) skriver om det emiska förhållningssättet, d.v.s.
att som forskare ”nå in till pudels kärna” (a.a.s.37), vilket ibland likställs
som ett tagande av ett inifrånperspektiv. Detta kommer att problematiseras under rubriken metodologiska funderingar. Mina deltagande observationer har haft dagliga och stundliga inslag av informella samtal. Dessa har
försiggått mellan lektioner, under lektioner då eleverna jobbat självständigt
men även på raster, i matsalen eller i personalrummet. Det har inneburit
att jag kontinuerligt har kunnat komplettera fältanteckningarna med
kommenterande och tolkande inslag samt ibland även rena citat. Detta har
jag upplevt klargörande beträffande funderingar jag fått kring sådant jag
observerat. Anteckningarna har på så sätt antagit en kontextuell karaktär;
ett slags tydliggörande av den fysiska arbetsmiljön och lärares agerande i
och tankar om detta.
Jag upplevde dessutom att jag, enligt ordspråkets ordagranna betydelse,
mestadels skrev så pennan glödde. Detta medförde en väl driven handstil
och ett stort antal, för stunden, uppfunna förkortningar, vilka hade varit
svårtydda efter en tid. Det fick till följd att jag efter varje observationstillfälle
omedelbart satte mig vid datorn och skrev rent anteckningarna. Detta var
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ett tidsödande arbete men nödvändigt då materialet tydliggörs mer genom
datorskrift än via, en ibland, alltför personlig handstil. Holme & Solvang
(1991) framhåller nödvändigheten av just detta förfaringssätt (a.a.s.131).
Dessutom kursiverade jag eventuella teoretiska reflektioner som kom för
mig under observerandet av olika händelser, vilka jag sedan kunde kontrollera på hemmaplan och eventuellt ha nytta av i en kommande analys. Dessa
var tämligen lätträknade då jag som tidigare nämnts inte haft någon speciell
”grand Theory” i bakhuvudet, men det jag tidigare läst fanns självklart med
någonstans och dök kopplingar eller motsägelser upp noterades dessa.
Det initialskede jag nämnde tidigare varade för min egen del hela tiden
beträffande innehållsrikedomen i anteckningarna. Jag såg en vinst med att
få med så mycket som möjligt då jag upplevde det omöjligt att veta vad
som var det viktiga för mig. Det var ju det jag skulle upptäcka. Det blev ett
ansenligt antal sidor, närmare bestämt 89 sidor fördelade på två lärare. För
lärare ett blev det 36 sidor och för lärare två 53 tätt datorskrivna sidor,
typsnitt 12 enkelt radavstånd.

Kontextuella intervjuer samt observjuer
Min tanke med ett eventuellt användande av intervjuer var att frångå det
traditionella användandet; att intervjun genomförs som ett separat inslag i
enrum med en bandspelare och där frågor ställs och besvaras i avskilda sekvenser. Hultman (2001a) talar om "kontextuella intervjuer" (a.a.s.11).
Det innebär intervjuer som genomförs på plats i den aktuella omgivningen.
Forskaren har inte alltid deltagit men kan ändå begagna sig av närheten till
miljön i samtalet. Han skriver att konversationen i denna typ av samtal
ofta blir så inflätad att meningar inte behöver formuleras fullt ut. Kjelstadli
(1998) talar om livsloppsmetoden, vilket kan ses som en parallell till den
kontextuella intervjun. Den innebär att man följer en informants livslopp
för att locka fram minnen kring en viss händelse eller ämne hos denne. Det
gör att personen minns bättre; händelserna framkallas av sammanhanget.
Jag hade för avsikt att i anslutning till avslutade lektioner, konferenser,
studiedagar eller hela arbetsdagar samtala med lärarna, helst med bandspelaren påslagen. Idén med det var att man i samtalet då kan referera till det
som utspelat sig med konkreta hänvisningar till händelser, böcker och material. Hultman (2004) kallar detta för observjuer. En observju är en kontextuell intervju som dock alltid tar sin början i en mer eller mindre deltagande observation. Den syftar till att penetrera intentionerna och ta fram
lärarens egen reflektion över händelser under arbetsdagen. Detta samtal är
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inte förberett på så vis att man har en intervjuguide med sig eller ens områden kring vilka man vill ställa sina frågor. Däremot kan man säga att det
är grundligt förberett genom den tidigare genomförda observationen då
samtalet, som tidigare nämnts, tar sin utgångspunkt i denna. De små markeringarna i anteckningsboken kommer nu till användning. Funderingar
(frågor) av karaktären "Hur tänkte du när det eller det inträffade", "Hur
ser du på", "Varför gjorde du si", "Kan man förstå detta som", "Hur kan
man förklara" formuleras kring det man markerat att man undrar över.
Samtalet kan sägas ha varför-frågan som gyro och en diskussion förs kring
sådant som utspelat sig under dagen eller fenomen man funderar på. Följdfrågor till det läraren säger, är av stor betydelse, då man kan komma in på
sådant som är relevant för praktikern men som man annars inte skulle talat om. Praktikerns roll blir därmed aktiv då denne verkar som medskapare av kunskap (jfr Hultmans, 2001a resonemang om den dubbla hermeneutiken) och t.o.m. teori, även om det sistnämnda åligger forskaren. Detta
ligger i linje med hur jag uppfattar individer. Om praktikern ges möjlighet
att förklara sina personliga funderingar i anslutning till sitt agerande
kommer man, enligt Argyris (1993) närmare dennes "theory- in- use". Det
anser han vara mer värdefullt att få del av än det människor säger sig göra;
deras "espoused-theories", vilket jag instämmer i.
Jag vill här, med en sekvens, ge exempel på hur ett dylikt samtal kan te
sig i praktiken. Jag och läraren sitter och talar om en kollega till ”min” lärare som har god struktur på sin undervisning. Jag inleder sekvensen:
”-Men de här nu som kan det här så mycket, de här andra som kanske inte
bara har eleven i fokus. Har du pratat nånting med.. hur de..
-Ja, fast det handlar inte om att inte ha eleven i fokus för den här tjejen som
jag pratar om nu, som har sådan struktur.
-OK.
-Hon är ändå inte så insnöad i sitt ämne som man skulle kunna tro, utan
hon gör det här på ett sånt´ sätt så att eleverna tycker att det är bra. Eleverna har ju kommit till mig för att vi ska arrangera (skratt) planera engelskan
på ett liknande sätt som hon har planerat franskan.
-OK.
-Därför att de tyckte det var så bra. Det är så tydligt, man ser vad man har
gjort och så vidare.
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-Mmm. Är det någonting som man kan skynda på, en sådan kunskap
-Ja, det tycker jag.
-eller är det så att man måste vara med ett tag för att lära sig det här?
-Nej, det handlar nog mer om att vara villig att ta åt sig det som fungerar,
som eleverna trivs med.
-Mmm.
-För jag kunde ju säga att ”Nej, så vill inte jag, nej så kan vi inte jobba”.
(Intervjuutdrag)

I mitt första yttrande kan den observante läsaren notera att jag syftar tillbaka på något som ligger lite utanför detta med att ha struktur (första kursiveringen). Det är en parafrasering, en upprepning, av vad min lärare sagt
till mig i ett av de oräkneliga informella samtal vi haft. Hon nämnde då att
hon delade in lärare i två typer; de med eleven i fokus och de med ämnet.
Jag finner kopplingen relevant då jag knyter samman kollegan med dem
som har ämnet i fokus. Här korrigeras jag (andra kursiveringen) då läraren
inte instämmer i min kategorisering. Min lärare klargör här att kollegan
har dubbelt fokus. Detta kan indikera att min lärare törs vara sig själv och
att hon ser mig som jämbördig i samtalet och inte som överordnad.
Liknande parafraseringar återfinns för övrigt i flera citat i de empiriska
kapitlen. Ovan blev jag motsagd, men lika ofta följer på dessa en vidimering av det sagda. Användandet av parafraseringar kan vara ett sätt för
forskaren att söka acceptans hos respondenten i samtalet (Krag Jacobsen,
1993). Jag använder dem för att visa intresse, nyfikenhet och närvaro för
att på så sätt bidra till att läraren uppfattar mig som en värdig samtalspartner. Det kan i citaten ibland se ut, som om påståenden tas ur luften
och jag styr samtalet i viss riktning. Det är således inte fallet, utan dessa
påståenden härrör sig i de allra flesta fall från tidigare samtal vi haft. Det
kan även se ut som om jag inte håller mig helt neutral då jag emellanåt
kommer med egna påståenden, vilka också kan uppfattas som ledande.
Båda dessa fenomen kan förstås mot bakgrund av att man som forskare
starkt involveras i lärarnas process, när man befinner sig så nära deras
vardagsliv över lång tid. Detta kan ses som en negativ aspekt av denna
praktiknära forskning, men som jag försökt visa på i citatet ovan, är en
konsekvens också att läraren törs vara sig själv och säga emot när man
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ibland kommer med oriktiga associationer. Min erfarenhet är ändå att förtjänsterna överväger då samtalen ofta blir engagerade och äkta.
När jag i mitten av sekvensen ställer en dubbel fråga (andra kursiveringen), bryter ”min” lärare in och svarar på första delen. Hon upplever
uppenbarligen att jag i min fråga är rätt ute då hon omedelbart vill hålla
med. Vi talar om något som engagerar oss båda. Fortsättningen av frågan
(tredje kursiveringen) har en återigen dragning åt det ledande hållet men
det går inte min lärare på utan hon hävdar sin ståndpunkt. Att jag själv
nästan faller i fällan att ställa ledande frågor, tyder på att frågestunden inte
bara rör fråga-svar, utan att det mer är frågan om ett samtal mellan två
personer som är intresserade av samma sak. Det språkbruk som används
kan också förstås mot bakgrund av detta. Det kan ibland se lite slarvigt ut
då uttryck som ”effektiv grej” och liknande används av mig, men det kan
också ses som en anpassning till vad som känns naturligt i ett avspänt samtal samt till det språkbruk läraren använder i sammanhanget. Kanske är
det ett kvitto på att samtalet präglas just av avspändhet?
I dessa samtal ges också möjlighet till förståelse av handlingar som oförklarade skulle te sig irrelevanta eller rent av onödiga för forskaren. Nedan
ges ett exempel på detta.
"-Ja och sen tänkte jag på en annan sak, du tömde posten och kikade i
brevlådor. Är det nån´ting också som
-Ja det gör jag.
-du har tagit på dig själv?
-Ja, det måste jag ju göra när vi inte har kanslist .Det gjorde ju kanslisten
när hon var här va´ och eftersom inte kanslisten är här då så tar jag det
jobbet och det är en finess i det för då får man verkligen reda på vilken post
som kommer och vem som får vad. Man får en bild av var och en liksom.
-Jaa, och du tycker att du hinner med det också?
-Ja, det tycker jag. Det är bara de gånger när jag inte är här, men då skiter
jag i det. Då får det ligga
-Jaa
-Om inte någon är nyfiken att lyfta på det va´, det är upp till dem tycker
jag. Jag menar om jag var personal och det inte var tömt så skulle jag ta
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upp den och kika om det inte var någonting till mig. Men gör man inte det
så är det ju som det är va´.
-Ja, men du tar gärna på dig såna´ små uppgifter som ända tar lite tid, men
du tycker att du får en överblick av din organisation av det?
-Ja, så kan man se det, absolut."
(Intervjuutdrag med rektor, s. 56 samt originalutskrift Wedin, 1998)

Här visade det sig att rektor såg en möjlighet att erhålla värdefull kunskap
om hela sin personal bakom en så trivial sak som tömning av postlådan.
Denna insikt kunde jag som forskare inte kunnat få på annat sätt än genom just en observju. Samtalet ger således möjlighet till validering och
kontroll av enskilda händelser som annars skulle kunna ha tolkats helt fel
av forskaren.
I linje med ovanstående genomfördes intervjuerna. Här måste dock poängteras att det inte fanns möjlighet att sätta sig ned och prata varje dag
och ibland inte ens varje vecka. Lärarnas tillgång på tid fick här vara
styrande. Vid samma samtalstillfälle fick jag oftast ta utgångspunkt i ett
antal observationer. De små markeringarna var då till stor hjälp. Med
hjälp av mina anteckningar kunde jag också sätta in det jag ville diskutera
i ett sammanhang. Samtalen kom att spelas in på band. Det gav möjlighet
till ordagranna utskrifter, vilket jag ser som en fördel jämfört med att själv
föra fragmentariska anteckningar under samtalet. Nilsson (1989) framhåller att transkribera är ett tidsödande, svårt och detaljrikt arbete men
understryker att en bra transkription är en förutsättning för att göra en bra
analys. Transkriptionen följde dock inte någon på förhand given metod eller mall. Jag använde ett skriftspråk så snarlikt det sagda som möjligt då
målet var att återge innehållet. Då analysen inte är av lingvistisk karaktär,
ansåg jag detta var tillräckligt för mitt syfte. Pauser och tveksamheter noterades dock. Med lärare ett genomförde jag tre observjuer. I renskriven
form blev det 53 A4-sidor med typsnitt 12, enkelt radavstånd. Med lärare
två genomfördes 9 stycken, vilket renderade 175 A4-sidor text.

Metodologiska funderingar
Avsikten med följande avsnitt är att följa upp de utgångspunkter och val
jag tidigare presenterat samt att diskutera deras förtjänster och brister.
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Studiens upplägg
Då jag ovan beskrivit min studies etnografiska ansats, har metodens förtjänster främst lyfts fram. Självfallet finns även nackdelar med metoden.
Merriam (1994) talar om forskarens oro, som ett vanligt inslag i samband
med etnografier i allmänhet och deltagande observation i synnerhet. Det
kan röra funderingar kring om man är på rätt plats vid rätt tidpunkt, är
närvarande vid rätt möten och hur man ska ordna och organisera all den
information man får, d.v.s. en ängslan över hur man ska skapa mening i
det man studerar. Jag är benägen att komplettera detta uppräknande med
en lindrig ångest kring om man missat något väsentligt när man väl gått
för dagen för att hinna hem och renskriva sina anteckningar; något som
skulle kunna ha inneburit ett ovärderligt fynd för studien. Likaså tankar
som dyker upp likt ”det här har jag ju sett förut till leda” och frågan som
då automatiskt reser sig; när har man varit med tillräckligt?

Datainsamlingsmetoder
Fältanteckningar. Ovan nämns problematiken med den stora mängd data
och urvalet av densamma, vid användandet av etnografisk metod eller sådana som är inspirerade av denna. Emerson, Fretz & Shaw (1995) skriver också om denna metods förtjänster och brister. De framhåller fältanteckningarnas betydelse som nödvändig grundplåt för och källa till att kunna skriva
bredare, djupare och mer sammanhängande redovisningar om andras liv
och angelägenheter. De bör detaljerat beskriva de sociala och interaktiva
processer som försiggår i de studerades vardagsliv och aktivitet. Emerson,
Fretz & Shaw menar dock, att fältanteckningar är redovisningar som beskriver erfarenheter och observationer forskaren gör i sitt deltagande. Dessa
beskrivningar involverar problem som perception och tolkning. Därför är
olikartade beskrivningar av samma händelse möjliga. De menar att det är
betydelsefullt att känna till att fältanteckningarna således innefattar inskrivningar av socialt liv och social diskurs. Ricoeurs tankar, presenterade i Olsson (1987), om röster och diskurser under en tolkad texts yta överensstämmer med detta. Emerson, Fretz & Shaw (1995) menar vidare att fältanteckningarna är produkter och transformationer av bevittnade händelser, personer och platser till ord på ett papper. De är sedda och utvalda av betraktaren, som i detta val valt bort eller rent av missat annat. Slutsatsen av detta är
att vad etnografen kommer fram till obevekligt är sammanflätat med hur
hon kommer på det och därför borde skrivna fältanteckningar inbegripas än
mer i metoden:
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"It thus becomes critical for the ethnographer to document her own activeties, circumstances and emotional responses as these factors shape the process of observing and recording other´s lives."
(a.a.s.11)

Agar (1996) framhåller bristerna med fältanteckningar mer än deras förtjänster. Han menar att de måste ses som arbetsanteckningar och att de består av två saker; idéer från observationerna som kan följas upp vid senare
intervjuer samt saker man noterat som man slutligen vill vara säker på att
komma fram till. De kan ses som "a step on a ladder used for an ascent
towards an understanding" (a.a.s.113). Min avsikt med fältanteckningarna
var både att använda dem som grund för den kommande mer substantiella
framställningen av mitt intresseområde samt att använda dem för att notera saker som kan tas upp under en påföljande observju. Agar menar att
"observation and interview mutually interact with each other" (a.a.s.109).
Dessutom stöder de fokuseringen på processerna samtidigt som de kan
fungera som en barriär till dem, d.v.s. ge ett avstånd. Jag använde dem sedan som både intervjuunderlag samt som empiri. De utgör huvudunderlag
för de skriftliga framställningarna av de fyra empiriska kapitlen och de
framkommer emellanåt än tydligare när de används som rena citat och då
märkts med ”utdrag ur fältanteckningar”.
Intervjuer; observjuer. Beträffande användandet av intervjuer, ansluter jag
mig till Millers & Glassners (1997) ståndpunkt att man via analyser av intervjudata kan lära sig om människors sociala världar. De argumenterar
mot de radikala sociala konstruktionisterna, som menar att ingen kunskap
om en social verklighet kan erhållas via intervjuer. Intervjuaren och informanten skapar i sin interaktion i intervjusituationen endast en berättelse
om det sociala livet. Den är kontextspecifikt uppdiktad i intervjusituationen och kan således inte kan tas som representation för den sociala verkliga världen. Jag ser delar i deras kritik relevant och tänkvärda men Millers
& Glassners (a.a.) nyanserade resonemang om hur man på ett insiktsfullt
sätt kan hantera intervjun som informationsmetod, får mig att tvivla på de
radikala sociala konstruktionisternas extrema ställningstagande. Mitt eget
användande av intervjuer kopplade till observationer; observjuer (Hultman, 2004 s.29), stärker mig ytterligare i min uppfattning. Hultmans
(1998, 2001a) användande av främst kontextuella intervjuer har också inspirerat och övertygat mig om förfaringssättets förtjänster. Wolcott (2005)
skriver också om betydelsen av att prata med dem man studerar om vad de
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gör och varför. Då nås andra insikter än om man inte pratar med dem
framhåller han, vilket stärkte mina tankar kring upplägget av studien.
Argyris (1993) talar om individers handlingsteorier i tal kontra handling.
Han menar att människor sällan uppför sig som de säger sig tro att de gör.
”Ask people in an interview or questionnaire to articulate the rules they use
to govern their actions, and they will give you what I call their "espoused"
theory of action. But observe these same people´s behaviour and you will
quickly see that this espoused theory has very little to do with how they actually behave.”
(a.a.s.103)

Argyris kallar det beteende som kan observeras för människors ”theory-inuse”. I mitt fall har jag försökt att komma åt detta med hjälp av deltagande observation kombinerat med samtal, där vi diskuterat vad jag tidigare observerat. I ett sådant möte sker ett utbyte av observationer, tolkningar av dem samt ett blottläggande av personliga teorier. Dessa kan ge
en antydan om Argyris (1993) begrepp ovan samt Wolcotts (1999) resonemang om att ”nå in till pudels kärna”, vilket numer likställs med ett tagande av ett inifrånperspektiv. Genomförandet av observjuerna kan ses
som ett sätt att mer ingående ta del av vad den man studerar har att säga
om vissa saker. Därigenom skapas ytterligare ett sätt att se på saken då det
inte bara finns ett inifrånperspektiv, likaväl som det finns fler utifrånperspektiv. Det som då kan förmedlas är en väl förankrad förklaring med ”inifrånförtecken” (jfr a.a.). Allt detta rimmar med vad Alvesson & Sköldberg
(1994) skriver om det som krävs av forskaren i fråga om personlig involvering, för att om möjligt komma nära de studerade subjekten.
Jag valde att transkribera både fältanteckningarna och observjuerna efter ”eget huvud” och inte efter någon given mall. Det kan ses som en brist,
bl.a. med tanke på skillnad på tal- och skriftspråk (Kvale, 1997).

Metodtriangulering
Denzin (1978) talar om triangulering, d.v.s. att kombinera olikartade metoder som t.ex. intervjuer och observationer för att undersöka och samla in
information om en och samma enhet. Tanken bakom är att den ena metodens svaga sida är ofta den andras starka sida. Genom en kombination kan
forskaren utnyttja alla fördelar med metoderna och ändå ha kontroll över
deras nackdelar (Merriam, 1994). Goetz & LeComte (1984) menar att triangulering stärker studiens reliabilitet och inre validitet. Det bör användas
både i insamling av information samt analys av densamma. Jag sympatise-
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rar med detta synsätt då jag, för att komma åt det jag är intresserad av
inom lärarforskningen och på bästa sätt försöka belysa det, omöjligt kan
använda mig av en metod. Jag har i huvudsak använt deltagande observation och intervjuer (i mitt fall mestadels observjuer) men även mer eller
mindre renodlade eller kombinationer av dem, ibland uppfunna i stunden.
Det kan ha varit ”ad-hocobservjuer” med påslagen bandspelare när läraren stått vid kopieringsmaskinen och jag varit nyfiken på något som nyss
skett. Dessutom blir informella samtal en viktig informationskälla vid etnografiska studier då man över lång tid umgås med sina informanter. Jag
har även tagit del av olika former av skriftliga dokument som t.ex. lokala
arbetsplaner, betygskriterier och planeringsböcker lärarna använt sig av,
för fördjupad insikt i deras arbete.
Den bakomliggande tanken med metodtriangulering kritiseras dock av
Miller (1997) som menar att den inbegriper ett förmodande att man på så
sätt kan komma åt en objektiv sanning, d.v.s. odiskutabla fakta om en social verklighet. Jag uppfattar dock inte användande av metodtriangulering
som en garant för skapandet av en objektiv sann verklighetsbild, men ser
ändå trianguleringens förtjänster såsom Denzin (1978) framställer dem.

Tillträdesproblematiken
En invändning beträffande mitt tillvägagångssätt att ta vägen via chef och
biträdande chef för kommunens skolor skulle vara, att de skolor de ansåg
lämpliga skulle vara någon form av idealskolor och att rektorn där bara sa
namnen på sådana lärare hon betraktar som skickliga. Istället skulle jag
kanske ha bett om hela personallistan och ur den gjort ett slumpmässigt
val av någon. Nu föll det sig så att den första rektorn snabbt nämnde några namn på lämpliga lärare varav jag kontaktade en som faktiskt sa nej (se
ovan). Ett sådant förfaringssätt garanterar således inte, att de mest betrodda ställer upp. Vägen över skolcheferna kändes inte heller besvärande utan
snarare ärlig, då rykten kunnat nå dem bakvägen att någon från universitetet var ute och ”kollade” deras lärare. Hammersley & Atkinson (1995)
skriver just att forskning hos människor utanför akademin ibland sammankopplas med utvärdering, vilket det ju inte var fråga om i mitt fall. Nu
visste de istället vad som var på gång och de tyckte att det fanns en vinst
med att engagera lärare i kommunen i olika typer av samarbete med universitetet. Vi hade dock en medvetenhet om risken att en viss skevhet skulle kunna byggas in i materialet vid denna typ av tillvägagångssätt, men vi
bedömde att förtjänsten av en förankring på högre nivå var viktigare.
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Kjelstadli (1998) talar om att samtidsforskare ofta hänvisas till godtycke
eller självurval; man tar någon man känner eller vet om som vill vara med.
Forskarens eget omdöme blir då blir då det enda avgörande i sökandet efter
informanter. I mitt fall var detta omdöme överlämnat till skolcheferna för
kommunens skolor, som efter moget övervägande valde några så ”vanliga”
skolor som möjligt. I första fallet gällde även rektors självurval då hon föreslog en lärare hon tyckte var lämplig, men som dock tackade nej. Istället fick
frivillighet råda. De lärare som tyckte studien lät intressant och ville delta
anmälde sitt intresse. När det gäller just studier över tid är det av stor vikt
att den som säger ja till att delta gör det av egen fri vilja, då mitt deltagande
innebär ett intrång i dennes vardag samt ett extra arbete i form av avsättande av tid för de samtal jag vill ha inspelade på band. Därigenom var jag tillfreds med hur processen jag fick tag i mina lärare kom att gestalta sig.

Tolkning och analys - att förstå sitt material
Svensson (2004) skriver att vid användande av kvalitativa metoder genomförs analys genom urskiljande av enheter inom ett sammanhang. Han menar att analysen därför kan sägas ha en mer eller mindre intuitiv karaktär.
Resultatet kan dock uttryckas explicit analytiskt. Här följer ett försök till
tydliggörande av denna delvis intuitiva process.
På en övergripande nivå. Min tolkning av data påbörjades i och med att de
första fältanteckningarna skrevs rena. Detta förfaringssätt kan uppfattas
som lite märkligt då jag tidigare framhållit att min studie är explorativ till
sin karaktär. Jag visste dock då inte vad jag skulle ”leta” efter i anteckningarna. Jag har medvetet försökt att läsa materialet med så öppna ögon
som möjligt och försökt låta det tala till mig och inte tvärtom. Denna läsprocess gäller även mina intervjuutskrifter. Här kan invändas att jag hade
intresseområdet, lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet klart för mig
vid läsandet. Då det till sitt innehåll och sin karaktär inte finns beskrivet
upplevde jag dock, att min uppgift var att upptäcka och lära mig se detta i
mitt material just genom att vara öppen för både återkommande regelbundenheter och mer udda inslag. Mitt analysarbete var i detta skede tematiskt, då jag i materialet sökte efter teman i de handlingar jag observerat,
vilka sedan kunde bli föremål för kommande samtal.
Tillvägagångssättet mina anteckningar tillkommit på, (beskrivet ovan)
inbjuder till ett förfaringssätt, där analys och empiriinsamling kan sägas
ske parallellt. Både funderingar och teoretiska reflektioner har kunnat ela-
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boreras både i skrift och i samtal med lärarna under resans gång. Att jag
lyckats förhålla mig helt ”blank” till det skrivna, vilket i etnografiska arbeten brukar vara en ledstjärna, ser jag dock som i det närmaste omöjligt
med tanke på olika delar i min förförståelse. Mer troligt är att den vid tillfällen använts, mer eller mindre medvetet, som utgångspunkt för tolkningen. Även tidigare teoretiska alster jag läst har antagligen påverkat min
tolkning. Inom hermeneutiskt inriktade studier betonas just utgångspunkten i förförståelsen för analysens trovärdighet (Emerson Fritz & Shaw,
1995). Med min influens därifrån ser jag inget problem i detta.
Jag har dessutom ett teoretiskt intresse i mina analyser där kunskapsbildning och lärande varit ledord. Antropologer brukar tala om att pensla
fram den av sand täckta amforan. Jag har med stor sannolikhet ibland använt tidigare läst teoretisk litteratur och forskning inom närliggande områden i mina tolkningar av både fältanteckningar och intervjuutskrifter.
Synen inom hermeneutiken att tolkningens trovärdighet bygger på empati
(a.a.) hos forskaren kompletterat med dennes annorlunda kunskapsinnehåll för att uttolkaren kan förstå aktören bättre än han själv (Alvesson &
Sköldberg, 1994), känns här som ett stöd för detta arbetssätt. Dessutom
utnyttjas lärarna själva i tolkningarna av handlingar genom de observjuer
som genomförs regelbundet där den dubbla hermeneutiken utnyttjas för
att förstå det lokala perspektivet (jfr Hultman, 2001a), vilket torde öka
trovärdigheten av tolkningarna ytterligare och minimera mängden naiva
sådana (Alvesson & Sköldberg, 1994).
På en praktisk nivå. Mitt tolknings- och analysarbete har, som nämnts
ovan, pågått kontinuerligt med datainsamlingen fast på en ytterst preliminär nivå. Efter den första datainsamlingsperioden med lärare ett skrevs ett
kurspaper, där en första tentativ övergripande tolkning av lärararbetet i
stort gjordes. Jag fick då en känsla av vad det innebär och små idéfrön till
teman föddes, varav ett starkare än andra, nämligen relationsarbetestemat
(se kap. 5). Wolcott (1994) ser denna närhet till data som ett nödvändigt
första steg i analysarbetet. Efter att ha tillbringat mina första tre dagar hos
lärare två, skrevs ytterligare ett kurspaper där ytterligare ett tema stod
klart och sedan har fått följa med; betygssättningstemat (se kap. 7).
Efter ett halvår hos lärare ett gjordes en djupare analys av materialet där
det tema jag kommit på spåren från början, relationsarbetestemat, började
utkristallisera sig. Jag gick igenom både fältanteckningar och intervjuutskrifter efter detta intuitivt framtagna tema och samlade sådant som på något
sätt berörde detta. Materialet kondenserades på så sätt. Detta steg i proces-
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sen kan jämföras med vad Wolcott (1994) kallar analysens andra steg. Det
innebär att gå bakom den rena beskrivningen för att försöka identifiera
nyckelfaktorer och förhållanden mellan det man ser. Detta försökte jag genom att använda relationstemat som förklaring för beteenden och händelser
jag observerade i materialet och sedan avslutningsvis förklara själva relationsarbetet som yrkesspecifikt i den mening, att det är en grund stor del av
lärarens verksamhet vilar på. Detta förfaringssätt rimmar också med Wolcotts tredje steg, det vars mål är att ”make sense of what is going on”
(a.a.s.10) genom att försöka nå en förklaring som ligger bortom gränsen för
vad som kan förklaras med en viss grad av säkerhet och som vanligtvis förknippas med analys. I det vidare arbetet med mitt andra tema, betygssättning, startade jag återigen om med materialet från början då inget säger att
det ena temat utesluter det andra och att inga överlappningar är möjliga. Jag
blev i detta arbete varse mitt tredje tema, praktisk didaktisk förkovran (se
kap. 6), som löpte som en röd tråd genom materialet.
Efter kondenseringen letade jag efter situationer där det som jag analyserat som kunskaper användes, således vilken betydelse de har. Därefter
försökte jag identifiera hur processer för att nå dem såg ut; med andra ord
vilka strategier lärarna tillämpar för att skapa denna vardagsproducerade
kunskap. Jag har under hela denna tid frågat mig om de funna temana
verkligen kan klassificeras som kunskapsbildningsområden. Allteftersom
tiden gått har jag blivit mer och mer övertygad om detta. Det intensiva arbetet lärarna lägger ned inom de funna domänerna samt det dagliga och
pragmatiska användandet av de nyvunna kunskaperna, har stärkt mig i
min uppfattning. De första tolkningarna och de idéer de genererade har således analyserats vidare och befunnits vara bärkraftiga. I tolkningarna och
analysen har begreppen kunskap, lärande (kunskapsbildning) och kontext
varit centrala. De har fungerat som förståelsefond och använts med de innebörder som beskrivits i avsnittet om just centrala begrepp.
Här känns dock viktigt att lyfta fram mitt eget intryck av denna tolknings- och analysprocess. Som nämnts ovan, startade min tolkning av fältanteckningar och intervjuer parallellt med renskrivandet. En risk i detta tidiga
skede är att man då ”ser fel”. Man förstår inte vad som är viktigt och varför. Detta har jag erfarit allt eftersom skrivandet av avhandlingsmanuset
fortskridit. Mitt egentliga syfte har då uppenbarats på ett annat sätt, vilket
för mig tydliggjort vad kunskapsbildning egentligen kan vara. Detta har i sin
tur inneburit, att jag insett att jag kanske skulle ha lyft fram andra episoder
och ställt andra följdfrågor än vad jag gjorde, för att få bättre insikt i kunskapsbildningsproblematiken. Förståelsen har således ändrats över tid och
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jag upplever att jag blivit bättre på att se teoretiska inviter i transkriptionerna. Att i ord beskriva hur detta går till, känns dock i det närmaste omöjligt.
Från att ha tagit över vad lärarna gör och säger, har en allt djupare inblick i
begrepp som kontext, handling, kunskap och lärande gjort mig mer lyhörd
för, skärpt min uppmärksamhet på och lärt mig se när någon form av kunskapsbildning uppenbarar sig i materialet. Denna upplevelse rimmar f.ö. väl
med de tre steg Wolcott (1994) föreslår för kvalitativa analyser. Användandet av olika källor som ett slags validering såsom liknande sekvenser hos
”mina” två lärare samt annan forskning inom området, har förstärkt mitt
intryck. Jag ser den abduktiva ansatsen lysa igenom i förfaringssättet.
Weicks (1995, 2005) uttryck ”jag förstår vad jag tänker när jag ser vad jag
gör” kan användas som metafor för att beskriva förloppet.

Gestaltning- den skriftliga framställningen
Wolcott (1999) menar att om man i sitt material hittar något intressant så
ska man försöka följa det, vilket jag gjort i framtagandet av de teman jag
redovisar där det första upptäcktes i tidigt skede. Man ska tydligt tala om
varför man inkluderar vissa saker medan man exkluderar andra, vilket jag
också försökt leva upp till. Av data ska man således försöka skapa teori.
Att det sedan är jag själv som kategoriserat händelserna utifrån den förståelse jag fått för dem i samtal med lärarna samt namngivit temana, överensstämmer inte helt med det emiska förhållningssätt jag tidigare nämnt,
då ett användande av aktörens benämningar varit att föredra. Mitt tillvägagångssätt kan närmast betraktas som etiskt, men i framställningen i stort
tycker jag dock att det emiska perspektivet överväger.
När det gäller att presentera data menar Wolcott (1994) att man först
ska vara så datanära som möjligt, vilket exempelvis kan vara att använda
fältanteckningar och intervjuer så pass mycket att man får intrycket att det
är informanten själv som berättar historien. Detta har jag försökt så långt
det varit möjligt i temakapitlen. Även avsnitten om En arbetsdag och Ett
arbetsår (kap. 4) bygger på mina fältanteckningar. Där skulle jag kanske
ha använt citat märkta med ”utdrag ur fältanteckningar” mer flitigt för att
tydliggöra var texten kom ifrån men jag upplevde att det kändes krystat, så
jag valde att presentera det i form av löpande text istället. Wolcott (1990)
varnar dock också för samma sak som han förespråkar, nämligen att ha
alltför många vinjetter och citat. Devisen ”save the best and drop the rest”
(a.a.s.67) bör gälla och här kan jag tycka att jag kanske har onödigt många
citat, men jag har haft en annan av hans deviser framför ögonen; den att
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låta data ”speak for themselves” (Wolcott, 1994 s.10). Med tanke på att
jag uppfattar kunskapsbildningen tätt sammanflätad med kontexten,
känns det dock viktigt att delge läsaren sammanhangen tolkningarna bygger på som ett slags validering av dem.
Wolcott (2005) för också fram åsikten om att akademiska texter borde
skrivas med mer ”panache”, något som kan översättas med schvung. Han
menar att det underliggande antagande som är förhärskande är att man
som akademiker måste skriva tråkigt för att bli trodd och tagen på allvar.
Jag har haft hans åsikt i bakhuvudet och försökt skriva begripligt och levande. Om det sedan lyckats är upp till läsarna att bedöma.

Perspektiv
Med min syn på individens handlande i samspel med en social kontext kan
därmed mitt perspektiv, som redan nämnts, benämnas kontextuellt. Med
min uppfattning av lärarnas handlande, följer ett handlingsperspektiv på
mänsklig aktivitet. Försöket att tolka mänsklig aktivitet/lärares handlingar
på ett sådant sätt som jag tidigare beskrivit i kapitlet, indikerar en koppling till hermeneutiken. Inom den finns en insikt om att meningsfulla fenomen bara är förståeliga i den kontext de förekommer i. Då studien ska
fokusera lärarnas arbete i den vardagliga kontexten kan det även betecknas kontextuellt vardagsperspektiv. Detta har även använts av Robertson
Hörberg (1997) och Hultman (2001a). För fördjupad förståelse av lärarnas
handlingar och den kunskapsbildning jag försökt identifiera har, i analysen, ett situerat perspektiv på lärande kombinerats med influenser från det
konstruktivistiska, vilket visat sig vara en användbar kombination.
Användandet av ett perspektiv på lärande skulle möjligen ha kunnat
underlätta både sökandet och beskrivandet av detsamma, då en vedertagen
begreppsapparat funnits till hands. Som jag ser det hade faran varit att jag
redan vid observationerna skalat bort det som senare visat sig intressant,
till förmån för sådant som bättre rymts i perspektivet. Mot bakgrund av
att min studie fokuserar lärares hela arbetssituation och inte bara på förhand utvalda och avgränsade delar samt tidigare redovisad argumentation
(se avsnittet Hur begagna sig av teoribildningar), finner jag användandet
av en kombination av lärteorier tillämpligt.

96

Metod

Forskningsetiska överväganden
Forskningsetiska problem begränsas inte till någon viss typ av forskning
utan finns inom samtliga forskningsområden. Problemens svårighetsgrader
varierar dock från område till område men inget kan undantas. Konklusionen av detta är då att inom vilket område man än ska forska bör man
föra ett forskningsetiskt resonemang kring sitt forskningsprojekt (Petersson, 1994). Till sin hjälp har man ett antal forskningsetiska principer
sammanställda av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet,
HSFR (1996), vilka är preciseringar och specificeringar av de allmänna
normer som finns. Petersson (1994) menar att man kan skilja mellan fyra
olika norm- och värdesystem som har betydelse för forskningen. Det första
gäller forskningsidealet där frågor om metodval, kvalitetsnormer och forskarrollen hör hemma. Det andra systemet är forskningspolitiska normer,
vilka rör exempelvis fördelning av forskningsanslag. Antaganden om vad
som är värdefull kunskap och samhällsrelevant forskning har här vägts in.
Juridiska normer är det tredje systemet av faktorer som styr forskningen.
De innebär i första hand en gränssättning för forskaren; att forskningen
hålls inom lagens ramar. Det fjärde och sista styrningssystemet för forskningen är etiska normer, vilka i huvudsak rör moraliska hänsyn forskaren
måste ta till de människor som berörs av forskningen (a.a.).
Beträffande forskningsidealiska normer och de metodfrågor som kan
hänföras hit, tänker jag kring min egen forskning, att de informationsinsamlingsmetoder jag använt mig av inneburit en viss kostnad (jfr Petersson, 1994) i form av tid och engagemang från de lärare jag följt. Å andra
sidan har de ju gått in med ett intresse för att delta och intensiteten i vårt
samarbete har skett på deras villkor. När man forskar, får man speciella
relationer till och försätts i särskilda situationer tillsammans med sitt studieobjekt. Forskaren är den som har ett övertag och informanten befinner
sig i en beroendeställning. Jag kände som forskare, att det var viktigt att
bära med sig en insikt om detta så att jag under min studie antog ett ickekränkande förhållningssätt visavi mina informanter (a.a.). Min ambition
och avsikt var att föra ett kontinuerligt konsekvensetiskt resonemang med
de enskilda lärarna. Då uppfyller man individskyddskravet som består i att
informanten är medveten om att deltagandet sker på dennes villkor, d.v.s.
att han/hon samtycker till utseendet på och genomförandet av forskningsprojektet samt att nyttjandet av informanten hålls inom rimliga gränser.
Några djupare resonemang blev det inte, men varje dag när jag gick hörde
jag mig för om nästkommande dag vi bokat in fortfarande passade eller
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om något kommit i vägen. Detta för att lärarna inte skulle känna sig tvingade att ta av tid som skulle behöva gå till annat. Den fjärde aspekten under
detta krav, konfidentialitetsaspekten, nämnde jag inledningsvis för att lärarna inte skulle känna en risk att bli identifierade. Därigenom bar jag
också med mig en förhoppning om att de skulle kunna agera så naturligt
som möjligt under mitt deltagande, vilket jag tyckte uppfylldes. Om sedan
denna inledande upplysning bidrog till detta är svårt att avgöra.
När det gäller de juridiska normer som påverkar min forskning, tycker
jag att varken mina metodval eller inriktningen på forskningen faller utanför ramen för vad som är tillåtet.
Jag avsåg att ha en form av aktörsperspektiv och inte ett underifrån- eller lärarperspektiv. Avsikten har således inte varit att ge lärarna en röst
samtidigt som det varit att förstå dem utifrån de premisser de arbetar under. En risk när man sympatiserar alltför mycket med gruppen man studerar, är att man gör sig till tals för den. Då kan man bli sentimentaliserande
och istället bidra till att befästa de förgivettaganden som finns hos gruppen. Det gäller att som forskare uppnå transformativ omvärdering, d.v.s.
en balansgång mellan att förstå yrkesgruppen på sina egna villkor men
ändå tillföra något nytt (Petersson, 1994). Målet är att beskriva och synliggöra innebörden av fenomen, må det vara att ha fastnat i rutiner men då
kontextualisera detta beteende och förstå det utifrån de premisser som råder. Det kan ju finnas en logisk förklaring bakom. Är man däremot värderande och moraliserande i sin text kring ett sådant fynd, riskerar man att
vara hyperkritisk, vilket är att ha gått för långt åt andra hållet. Min medvetenhet om dessa fällor vid tagandet av ett aktörsperspektiv, hoppas jag
har hjälpt mig från att lyfta fram något i någons tjänst. Ambitionen har
varit att presentera alternativa bilder och perspektiv på de fenomen jag
studerar. Det benämns solidarisk kritik d.v.s. att inte frånta sig forskarens
ansvar att se något nytt i det man studerar (a.a.).
I detta kapitel har jag redogjort för studiens inriktning och genomförande samt de metodologiska övervägningar som har gjorts i samband detta. I det följande kapitlet presenteras två processuella beskrivningar; hur en
lärares arbetsdag kan te sig samt hur ett arbetsår kan se ut. Därefter följer tre
tematiska kapitel; relationsarbete, praktisk didaktisk förkovran samt betygssättningsrelaterat arbete. Dessa har genererats ur processkapitlet och redovisar studiens resultat beträffande lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet.
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Lärares arbete
I detta kapitel följer två processuella beskrivningar av lärares arbete. Den
första rör hur en ordinär arbetsdag kan se ut för en högstadielärare och
den påföljande hur ett arbetsår kan te sig. Arbetsdagsbeskrivningen bygger
på den lärare jag var hos först. Anledningen till detta är att mina fältanteckningar därifrån är ytterst detaljrika då fokus för mitt seende ännu inte
var klart. Det var dessutom mitt första möte med högstadiet sedan jag själv
var elev så jag hade öron och ögon vidöppna för de nya intryck jag mötte
trots att en viss förförståelse för fältet fanns. Den läraren hade, som kommer att nämnas, sitt ”eget” klassrum dit de elever jag mötte kom. Detta
bidrog till att sätta lektionen, salen, vägen dit och därifrån i fokus.
Årsbeskrivningen bygger på den andra läraren som ingår i studien. Till
henne kom jag ett drygt halvår efter mitt första möte med lärare ett. Basen
för hennes vardag var det gemensamma arbetsrum arbetslaget hade och
därifrån gjorde hon sedan sina utflykter till olika klassrum och andra utrymmen där undervisning bedrevs. Hennes arbetsdagar fylldes dock självfallet också av lektioner men då hon hade ansvar eller delansvar för flextiden 21 och Språk- och kulturtimmarna 22 samt hade Svenska2 23 i en liten
grupp samt en mindre grupp av elever i behov av särskilt stöd i engelska
blev antalet ”vanliga” lektioner begränsat till de två grupper där hon hade
engelska i helklass. Sådana lektioner var således mer undantag än regel,
vilket bidrog till att annat trädde i förgrunden. Det kan jag uppleva som en
vinst med tanke på att lärarnas hela arbetsdag varit föremål för mitt intresse och inte bara deras lektionsutövande. Därav har detta ”andra” fokuserats här och lektionsbeskrivningar har medvetet utelämnats, då en sådan
21 Flextid infördes denna hösttermin och innebär att eleverna ges möjlighet att starta skoldagen redan 07.25 och då syssla med sådant de känner de behöver extra hjälp med eller
ligger efter i. Två lärare finns tillgängliga som resurs.
22 Ett val elever kan göra om de inte väljer att andra språk såsom t.ex. tyska eller franska.
Avsikten är att stötta eleverna i basämnena.
23 Svenskundervisning för elever med annat modersmål än svenska.
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finns återgiven i avsnittet om en arbetsdag. Min sammanhängande period
av cirka ett år bidrar också till valet av lärare som berättelsen bygger på.
Fältanteckningar samt intervjuer (observjuer) har använts som underlag
för beskrivningarna.
Processbeskrivningarna syftar dels till att ge en ingående bild av högstadielärares arbete i dagens skola, dels till att i ett sammanhang lyfta fram
och visualisera aktiviteter jag funnit att lärare lägger energi och möda på.
Självfallet kan inte allt som händer inrymmas, men urvalet av beskrivna
aktiviteter grundar sig på de intryck jag fick på plats. Vid vissa sekvenser
blir beskrivningarna extra ingående. Det har sin förklaring i att jag vid
upprepade tillfällen under min vistelse möttes av liknande händelser och situationer och således fått intrycket att de är av särskild betydelse för läraren eftersom hon/han väljer att lägga energi just på detta. Dessa inslag är
de jag funnit mest framträdande i lärarnas vardagsarbete och de ligger till
grund för nästkommande kapitel, där tre teman lyfts fram. Fokus för avhandlingen är lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet och jag vill påstå
att inom dessa tre områden pågår en ständig utveckling av den praktiska
lärarkunskapen. Temakapitlen avser således att synliggöra inom vilka huvudsakliga domäner lärare skaffar sig kunskap i sitt vardagsarbete, samt ge
en bild av processerna hur denna kunskap erhålls. Självfallet förekommer
förkovran även inom andra domäner men valet av mina redovisade teman
grundar sig på att jag var där; att det var just inom dessa områden jag fann
att lärarna ”höll på och fixade och trixade” extra mycket.

En vanlig arbetsdag
Den följande beskrivningen är indelad efter de olika moment jag funnit utgöra lärares vardagliga arbete. Några av momenten återkommer flera
gånger varje dag medan andra bara en gång per vecka. De återfinns dock
alla under denna beskrivning, vars syfte är att ge en bild av hur en ordinär
arbetsdag kan te sig för en lärare i år 7-9.
Texten inleds dock med en presentation av fältet och läraren Lennart,
som avsnittet bygger på.
Mittskolan ligger i ett område strax utanför de centrala delarna av en
relativt stor kommun i Mellansverige. Den är inrymd i tämligen ålderstigna
lokaler som byggdes då katederundervisning var mer regel än undantag
och saknar därför grupprum. Korridorerna är långa och smala med alla
elevskåp koncentrerade till en central plats. Detta inbjuder till stoj och stim
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då skolans nära 450 elever ibland möts, i synnerhet på morgnarna. Under
den övriga dagen har man spritt ut klassernas raster för att eliminera risken för trängsel och diverse sammandrabbningar just där. Skolbyggnaden
gränsar till ett köpcentrum, vilket oundvikligen innebär att många elever
gör små utflykter på rasterna då godis och annat ätbart kan inhandlas där.
Skolans upptagningsområde består av både villor, bostadsrätter och hyreslägenheter med övervikt för det senare. Invandrarandelen i hyresrätterna är stor vilket avspeglar sig i andelen elever med invandrarbakgrund,
som på Mittskolan är ca 1/4. Även andelen låginkomsttagare och andelen
splittrade familjer är stor. Enligt lärarna visar sig det i klimatet bland eleverna då stöd från hemmen ibland måste bytas mot stöd till hemmen.
Lärarkollegiet är relativt stabilt. De problem som kan uppstå på skolor i
segregerade områden kan i många fall verka sammansvetsande på kollegiet
och gör att trivseln är stor, trots hög arbetsbelastning. Det kanske kan förklara att många har mer än 15 år på skolan. Antalet lärare under 30 år är
färre än 10 så av de ca 50 lärarna kan många kalla sig erfarna.
Lennart tog mellanstadielärarexamen 1975 och har sedan dess verkat
som lärare utom ett drygt år då han studerade och då skaffade sig behörighet till högstadielärare i samhällskunskap, religion och historia. Efter detta
har han varit Mittskolans högstadium troget och tillhör således den erfarna skaran. Skolan ligger inte så långt framme beträffande arbete i lärarlag.
Detta innebär mycket ensamarbete men det stör inte Lennart. Det finns
dock ett arbetslag i SO som förutom Lennart består av tre lärare. De träffas en timme på torsdagar varje vecka. Varannan vecka finns en timme inlagd för pedagogiska diskussioner efter den stora personalkonferensen på
tisdagar. Under några år samarbetade han intimt med en kollega där ”personkemin” stämde medan samarbetet i laget idag känns mer påtvunget,
tycker Lennart. Det består mest av praktiska saker såsom att förbereda
studiebesök, beställa gemensamma filmer eller formulera mål för de olika
ämnena och skriva ned dessa i dokument; något skolledningen har krav på
sig att samla in och inom en snar framtid dessutom lägga ut på skolans
hemsida. Det senare arbetsmomentet tycker Lennart är slöseri med värdefull tid då han menar att man istället kunde ägna sig åt samplanering och
pedagogiska diskussioner.
Lennart har ett stort huvudintresse vilket han ägnar huvuddelen av sin
fritid åt, nämligen musik. Han spelar ett par olika blåsinstrument och ingår i ett flertal konstellationer. Han påtalar ofta vad detta intresse betyder
för hans lärarskap, något som kommer att framgå senare.
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Arbetsdagsförberedelse. Lennart kommer alltid minst 30 minuter före första lektion för att hinna ”duka” i klassrummet, göra skisser på tavlan, ta
fram material, kopiera, plocka fram videon etc. Således startade denna
morgon 7.40 för hans del. Själv kommer jag 5 minuter senare och han är i
full gång. Han hälsar på mig och tar därefter en snabb titt i planeringskalendern där några justeringar oftast måste till. Sedan sker förberedelserna
utifrån dessa. Lennart ritar en skiss på tavlan, hämtar ett par böcker i arbetsrummet samt tar fram en bildprojektor. Förberedelserna ska göras
klart innan det är dags för en kopp kaffe med kollegorna, vilket han ser
som en åtråvärd stund i arbetet de gånger man kommer åt den. Lättast är
kanske på morgonen innan arbetsdagen startat på allvar.
”-Vi hinner ju aldrig snacka med varandra. Vi springer om varann. Förr
hade vi gemensamma raster men de är borta. Det är bra såtillvida att det
inte är stora samlingar barn som gör att det blir konflikter men vi hinner
aldrig prata egentligen.
-Har läraryrket blivit mer av ett ensamyrke på något sätt?
-Ja, det blir det på ett sätt. Man springer om varann. Det är klart att det är
praktiskt, visst är det bra att vi slipper den där klocksignalen vi hade för
några år sedan, mindre stress, många barn möts inte men resultatet blir att
vi inte har några 9.40-raster utom på fredagar. Vi träffas aldrig.”
(Intervjuutdrag)

Lennart påtalar att han saknar gemensamma träffpunkter för lärarna. Ofta
finns schematekniska förklaringar bakom varför lärare inte hinner mötas i
önskad utsträckning. I stora skolor med många klasser kan det helt enkelt
bli komplicerat för schemaläggaren att skapa gemensamma tidpunkter;
raster eller håltimmar, för lärarna att träffas. På Mittskolan har man dessutom valt att satsa på basämnena och konstruerat undervisningen i tvärgrupper så övriga ämnen får komma in runt omkring, vilket innebär att
dessa lärare i synnerhet sällan har samma raster som basämneslärarna.
Vi går bort till personalrummet och öppnar dörren. Därinne hörs ett
sorl av röster i olika tonlägen. Några dämpade, andra mer högljudda och
intensiva. Jag hänger av mig jackan i tamburen och går in. Personalrummet ser ut som personalrum mest brukar göra. En vägg med små låsbara
skåp för lärarnas personliga tillhörigheter, ett par soffgrupper, ett sammanträdesbord samt ett par runda matbord för dem som har med egen
lunch. Personalgruppen består av kvinnor och män i varierande åldrar. Jag
uppskattar att könsfördelningen är relativt jämn och att det är fler lärare
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över 45 år än under. Kaffedoften slår emot oss och Lennart stegar bestämt
mot kaffebryggaren. Han uppmanar mig att också ta en kopp, vilket jag
gör. Jag betalar de sedvanliga två kronorna i en burk avsedd för kaffepengar och vi slår oss ned vid det stora sammanträdesbordet. Lennart börjar samtala med en kvinnlig kollega. Flera andra lärare sitter också kring
det stora bordet. En febril aktivitet råder, vilket kan bero på att det idag är
mentorstid 24 första timmen. Information utbyts, elevers beteende diskuteras i samband med att de individuella lapparna för varje elev om veckan
som gått, fylls i. Dessa personliga omdömen skickas hem varje vecka, vilket är uppskattat av föräldrarna. Lennart har fyllt i de flesta omdömena
redan på fredagen, men har sparat de som flera lärare kan ha synpunkter
på. En lärare kommer och talar om för Lennart att en elev i hans mentorsgrupp spottat på golvet inte bara en utan två gånger veckan innan. Lennart
konstaterar att det är dags för ett telefonsamtal till föräldrarna. Han smuttar på sitt kaffe som antagligen redan hunnit kallna.
Korridorvandring. Det blir dags att gå till salen. Lennart har i princip en
egen sal där han har all sin SO-undervisning. Den används bara av en annan lärare ett par gånger i veckan. Han upplever detta som en fördel då
han dels slipper släpa omkring material och dels känner ett eget ansvar för
att det ser snyggt och prydligt ut. Salen ligger vägg i vägg med SO-lärarnas
arbetsrum, vilket han också ser som en fördel då han snabbt kan hämta
något som behövs. På vägen till salen hejar och pratar Lennart med många
av eleverna vi möter på vägen även om han inte stannar till vid var och en.
Ett käckt ”Gomorron” från hans sida får allt som oftast ett liknade svar i
samma tonläge. En kommentar om en ny frisör besvaras med ett leende.
Ett skämt om att vädret är varmt till en kille som har stickad mössa neddragen över sitt långa hår, renderar en lång blick men med rätta glimten i.
Elevens ena mungipan åker också upp. Lennart säger till en högljudd tjej
att dämpa sig lite i denna tidiga timme och passar på att i samma andetag
påminna henne om en inlämningsuppgift han saknar. Jag noterar att detta
beteende inte är unikt just för denna morgon, utan att det återkommer vid
i princip alla korridorvandringar framöver.
Mentorstiden. Lennart möter sin kvinnliga mentorskollega utanför dörren
till klassrummet. De har slagit ihop sina grupper, då de inte har alla elever
i klassen i sina ämnen och på så vis bara träffar dem på mentorstiden. De
24 Innebär att mentor träffar sin grupp elever vilken han har huvudansvar för beträffande
utvecklingssamtal, föräldrakontakter och andra kontakter som rör just dem.
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kan nu hjälpas åt med gruppen på ett bättre sätt. Lennart öppnar så dörren
till klassrummet och eleverna ”väller” högljutt in och intar sina platser. De
tystnar dock relativt snabbt och Lennart går noga igenom närvaron och
noterar i sin kalender vilka som är frånvarande och, om någon vet, av vilken orsak. Detta fylls sedan i på listor i personalrummet (se nedan; Smårast). Stunden inleds med att Lennart delger klassen information från
andra lärare angående föregående vecka, först muntligt och därefter delas
de personliga omdömena ut. Lennart stannar till vid en elev som har en
lång text skriven på sitt omdöme och uppmärksammar honom på att innehållet i den texten faktiskt kan få följdverkningar för betyget. Jag får aldrig
veta vad som stod, men jag gissar att det rörde sig om en allvarlig reprimand från en lärare angående uppförande eller något liknande. Information om den kommande studiedagen samt valet till gymnasieskolan följer
sedan. När stunden är avklarad går Lennarts kollega iväg och klassen ska
ha historia tillsammans med Lennart.
Lektionen. Då närvarokontrollen redan är avklarad, inleder Lennart med
en stunds småpratande om saker han upplevt i helgen. Han berättar om en
resa till Stockholm han företagit sig och hur det kan gå när man inte riktigt
hittar dit man ska. Historien har en humoristisk underton. Eleverna lyssnar och skrattar lite. Därpå följer en muntlig presentation av dagens program. Jag noterar med tiden att detta i princip är en regel utan undantag.
Ibland skrivs den även upp på tavlan. Jag frågar senare Lennart om han
satt detta i system. Han svarar att han gör det utan att riktigt vara medveten om det. Har han helhetsbilden av lektionen klar för sig känns det naturlig att delge eleverna den också. Det blir på så vis också enklare att improvisera när de vet vad som flyttas fram eller utgår, förklarar han.
Under genomgången noterar jag att Lennart kommer in på ett aktuellt
spår. Idag rör det nuläget i mellanöstern då det var en av huvudnyheterna i
TV:s nyhetsprogram under gårdagskvällen. Han använder det som parallell till lektionsinnehållet som just rör religionsutövande i samma område.
Allt som oftast under genomgången använder Lennart en underfundig
humor mot eleverna. Ibland framkallar det skratt, ibland leenden och inte
sällan små stön. Min tolkning av dessa, är att de är av igenkännande karaktär. Det känns som om eleverna tänkte ”inte nu igen” fast med en positiv underton. Detta förekommer dagligen och stundligen och Lennart förklarar det med att ”vi måste ha lite roligt i skolan också”.
Jag noterar också att Lennart ibland använder sig av frågor som inte har
något fast svar. Flera elever räcker upp handen men det är inte alltid de som
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får frågan. Ibland går den till någon som inte aktivt visar att han vill svara.
Med utgångspunkt från elevernas kommentarer och svar, berättar Lennart
sedan vidare och fyller på sin skiss med ord, pilar eller bilder. Tavlan han
har till sitt förfogande är en s.k. gammal ”svarta tavla” fast den är grön och
jag förvånas lite över att man inte köpt in den nya typen av tavlor som benämns white-board. Lennart får ständigt blöta ”sudden” och det blir då lite
sämre text om han inte väntar med att skriva, vilket i sig är en omöjlighet
för det gäller att ”hålla tempot” i lektionen förklarar han sedan. Han poängterar för eleverna att de bör rita av skissen i sina anteckningsblock då det
han nu går igenom inte står att finna i boken. Det kan likväl komma på det
avslutande provet. ”Skissen hjälper er att se sammanhangen” säger han och
”det måste ni ju kunna får att nå de högre betygen”.
Efter genomgången uppmanas elever att använda sina böcker för den
uppgift som följer. Jag noterade att relativt många glömt att ta med sig boken till lektionen. Detta var den stund de oftast upptäckte det och ett flertal
elever släntrar ut ur klassrummet för att hämta böckerna i skåpet (tonåringar går inte, de släntrar). Oordning istället för individuellt koncentrerat arbete blir resultatet av detta glömmande. Minuter av lektionen går innan alla
kommit på plats och kan koncentrera sig på uppgiften de har fått. Lennart
möter detta med lugn och brusar inte upp. Då denna glömska inte är ett undantagsfall just idag utan något jag noterar förekommer vid praktiskt taget
alla lektioner, förvånas jag över Lennarts genomgående lugna reaktion.
Samma lugn ger han prov på när han vid genomgångar störs eller rent av
avbryts av pratande elever. Det finns dock tillfällen han reagerar och blir arg
och markerar gränser, något jag får se prov på senare, men detta sparar han
till speciella tillfällen berättar han för mig efteråt.
Efter genomgången och igångsättandet av mer individuella aktiviteter
tar Lennart upp sin planeringskalender. Jag registrerar att han konsulterar
den flera gånger denna lektion. Allt som oftast noterar han även något
däri. Han har en penna fastsatt vid kalendern som ligger lättillgänglig på
hans kateder så det hela går snabbt och lätt. Detta är också ett beteende
jag finner löpa som en röd tråd dagarna igenom.
När ungefär halva lektionen har gått av dagens 80-minuterspass, får
eleverna en minirast på ca fem minuter. De är själva ansvariga för att rasten blir just så lång och inte längre. De flesta eleverna utnyttjar tillfället till
en paus, men några väljer att sitta kvar. Alla går heller inte exakt samtidigt. När eleverna sedan droppar in sätter de sig ned och jobbar vidare där
de slutade. Lennart går omkring ibland dem och hjälper till där så ser ut
att behövas. Det kan vara tydliga tecken där någon räcker upp handen el-
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ler pratar och stör de andra men också mer subtila tecken så som att någon ser drömmande eller frånvarande ut. Ibland skojar han med eleverna
även vid dessa tillfällen, ibland ser han mer seriös ut. Jag gissar att det beror på frågans karaktär eller vem det är han går fram till.
När lektionen är slut tar Lennart tillfället i akt och säger att eleverna
jobbat bra. Detta noterar jag att han senare gör så ofta det är med sanningen överensstämmande, men har lektionen varit alltför rörig använder
han sig inte av denna uppmuntringsfras i slutet.
Smårast mellan lektioner. Tiden mellan en lektion och en annan kan vara
allt mellan fem minuter upp till 60 minuter men det senare har jag valt att
kalla håltimme och en sådan kommer senare denna dag. Idag är pausen 15
minuter. Min upplevelse är att den inte kan betraktas som rast i ordets
egentliga betydelse utan att den snabbt fylls av olika göromål.
Några elever dröjer sig självmant kvar och Lennart ropar också namnet
på ett par till han vill tala med innan de går ut på rast. Det eleverna funderar
över, är vad de har missat beträffande läxförhör och prov tidigare under
terminen, då tiden för betygssättning börjar närma sig. Detsamma vill Lennart ta upp med dem som nästan hann iväg. När allt detta retts ut, tar Lennart sin planeringskalender i handen och går till personalrummet för att fylla
i de rapporteringslistor som finns uppsatta där. Det gäller frånvaro för elever
och orsaker till denna. Dessa listor konsulteras dagligen och stundligen av
lärarna för att de ska få en bild över om eleven bara är borta från just deras
lektion och om det sålunda rör sig om skolk eller reell sjukdom. Udda incidenter som inträffat med speciella elever antecknas också såsom fusk vid
prov. Detta får jag veta när vi går vandringen längs korridoren. Lennart hejar och pratar med flera elever vi möter på vägen, även om han inte stannar
till vid var och en. Lennart tar en halv kopp ljummet kaffe på stående fot
när han nu ändå är i personalrummet, innan vi hastar tillbaka till klassrummet för nästa lektion. Den visar sig till sin form påminna mycket om
den föregående. Därav följer inte någon beskrivning av den.
Efter religionstimmen med en sjundeklass har Lennart inte någon mer
lektion innan lunchen utan istället 60 minuter att disponera som han vill
och de ter sig som följer.
Håltimmen. Lennart tar tillfället i akt att utnyttja denna stund för egen
planering, vilket innebär att han minimerar hemarbetet så mycket som går.
Utformning av kommande dagars verksamhet, förberedelse av prov, anskaffning av film är vad som idag står på agendan. Lennart berättar att
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han tillhör de lärare som tycker om håltimmar under förutsättning att de
ligger på rätt dag och vid rätt tidpunkt, vilket denna stund gör. Andra saker han brukar ägna sig åt kan vara prat med skolledning, elevvårdsansvarig och kurator kring problem han har med elever i mentorsgruppen. Även
skrivande av ett brev till föräldrar kan inrymmas. Dessa elevvårdsrelaterade ärenden uppfattar Lennart tar mer och mer tid av lärararbetet i anspråk.
”-Jag har ju hand om 13 barn och två tre, ja kanske fyra stycken är det
ständigt brevskrivande och ständig kontakt med diverse instanser som tar
en väldans tid så den delen har blivit betydligt större tycker jag sedan jag
började för drygt 20 år sedan här på högstadiet.”
(Intervjuutdrag)

Lennart är mentor för 13 elever, vilket innebär att han har huvudansvar
för dem. Han ska följa upp hur det går för dem på olika plan hos övriga
lärare och delge denna information till elevernas föräldrar. Uppstår större
problem ansvarar han även för att fysiska möten med berörda parter
kommer till stånd. Det kan vara allt från skolsköterska, kurator, rektor,
polis etc. som är inblandade. Här kan noteras att Lennart upplever att detta inslag i arbetet brett ut sig på bekostnad av annat och han upplever det
som en tidstjuv.
Användandet av håltimmar kan naturligtvis gestalta sig på många sätt
och står i ett komplext förhållande till arbetsförhållanden och privata omständigheter. Lennart berättar att han finner det viktigt att vara effektiv
under denna tid för att om möjligt minimera arbetet hemma. Han är ensamstående pappa till två barn och i hemmet vill lägga den mesta tiden på
dem. Efter ett intensivt arbete, där han enligt egen utsago för en gångs
skull fått arbeta utan att det knackat på dörren, är det dags för lunch.
Lunchen. Lennart äter lunch i skolmatsalen tillsammans med eleverna, vilket är självvalt då möjligheten att äta medhavd lunch i personalrummet
också finns. Jag följer med och vi kommer till en luftig och ombonad matsal. Idag står pasta och korvstroganoff på menyn. Vi serverar oss själva
och tar sallad ifrån en välsorterad salladsbuffé. Vi sätter oss vid ett bord
där fyra elever redan är i full gång med lunchen. Lennart samtalar med
eleverna om allt mellan himmel och jord; inte så mycket om skolarbetet
och jag förstår vad han menar när han säger att lunchen är mycket givande
för relationerna med eleverna då han där får en annan kontakt med dem
än i klassrummet. Lite kaffe i personalrummet hinner vi också med. Lennart byter snabbt några ord med en kollega innan det är dags att sätta
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igång igen. Lektionen som följer har liknande utseende som den ovan beskrivna så därav följer en beskrivning av vad som utspelar sig efter denna.
Stunden efter sista lektionen. Lennart börjar med att plocka undan efter dagen . Han har, som tidigare nämnts, en ”egen” sal där undervisningen äger
rum och han menar att det är en trivselfaktor för alla om det är någorlunda
prydligt i den. En ”koll” i klassernas egna lådor för att se om papper till
morgondagen verkar finnas där. Detta med egna lådor var något han införde i vissa klasser där glömskefrekvensen av lösblad var alltför stor. Förberedelser inför morgondagen med planeringskalendern i högsta hugg karaktäriserar stunden. Ofta ligger på hans schema s.k. svart tid efter sista lektionen,
d.v.s. sådan tid lärarna ska finnas på skolan men idag är stunden begränsad
till 20 minuter då det är tisdag och dags för storkonferens.
Lennart berättar att om så inte varit fallet, skulle han ha förberett morgondagen lite mer och ägnat sig åt egen planering, något man är fria att
göra på Mittskolan.
”-Hur upplever du detta med att lärares arbete blivit mer reglerat?
-Det beror på vilket skola man jobbar på. Här har vi ju svart tid inlagt på
schemat.
-Vad är svart tid?
-Då ska vi vara här. Just det (skratt).
-Mmm, det finns frihet inom den?
-Ja, det säger våra chefer att vi litar på att du gör det du ska göra. Jag menar, står det halv fem en fredag exempelvis och jag slutar två, vad fasen ska
jag göra här? Det finns ingen anledning att vara här. Men å andra sida får
man ställa upp ibland. Jag har varit här vid två eller tre tillfällen och suttit i
enskilda samtal på söndagar och då kan man ju cleara så där tycker jag
utan att man behöver bråka åt något håll.
-Mmm så det här det snackas om att man som lärare är mer reglerad och
uppstyrd det upplever inte du?
-Nej, jag tror helt det beror på vilken skolledning man har. Skräckexemplet
är när man har svart tid och alla samlas i lärarrummet och öppnar post tillsammans. Det är sådana där skräckversioner. Jag blir svettig bara jag hör
det.”
(Intervjuutdrag)
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Man kan här utläsa en uppskattning från läraren gentemot skolledningen
för friheten de har att utnyttja den svarta tiden efter eget huvud. Lennarts
sista "skräckexempel" på hur gemensam tid kan utnyttjas grundar sig i ett
faktiskt existerande exempel från en låg- och mellanstadieskola berättar
han, möjligen något hårddraget. Om det finns en skillnad mellan olika stadier; f.d. låg-, mellan- och högstadiet kan man fundera kring. Citatet ger
en antydan om det. Förklaringen kan vara att det rent schematekniskt är
svårare att hitta tider för lärare att mötas på stadier med fler lärare och fler
ämnen inblandade. Ibland vill man planera tillsammans eller bara umgås,
men det fungerar inte då man har raster på olika tider. Man kan i detta citat samt det under rubriken Arbetsdagsförberedelse, skönja lärarens önskan om en balans mellan ensamtid och gemensamhetstid.
Storkonferens. Storkonferensen ligger inlagd varannan tisdagseftermiddag
14.30-15.30 och hela personalgruppen samlas. Träffen leds av rektor och
biträdande rektor, som startar med information av blandad karaktär. Olika arbetsgrupper får sedan redogöra hur långt de kommit i sitt arbete med
olika spörsmål alltifrån nationaldagsfirande till genomförandet av föräldrainformation för blivande sjundeklassare. Jag upplever en lättsam ton
personal och ledning emellan och redogörelserna från de olika grupperna
kommenteras emellanåt skämtsamt bitskt från kollegorna.
Arbetsdagen är dock inte slut i och med storkonferensens avslutande.
SO-laget har nu en timme avsatt för pedagogiska diskussioner.
SO-konferens-Pedagogiska diskussioner. SO-laget byter några ord med varandra innan de med tunga steg beger sig till sitt gemensamma arbetsrum.
De kommer överens om att ägna stunden åt en första planering av den
stadsvandring som ska äga rum i slutet av veckan, istället för att ha pedagogiska diskussioner. Lennart berättar att det snarare är regel än undantag
att stunden byter innehåll till något mer konkret, då samtliga känner sig
tämligen slutkörda när klockan är halv fyra på eftermiddagen och inte har
ork för några meningsfulla pedagogiska diskussioner. När inget akut finns
att ta itu med, utgår ibland den pedagogiska konferensen på lärarnas gemensamma initiativ. Att lärare lever i nuet och har vardagen för ögonen är
ett ofta beskrivet fenomen. Även att det är just eleven och dennes bästa
som är kärnan i lärarens arbete. Innehållsbytet i konferensen kan förstås
mot bakgrund av detta. En önskan om mer tid för samarbete finns dock
tydligt uttalad. Följande intervjuutdrag föregicks av en diskussion om att
kollegorna knappt hinner träffas.
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”-Det här med att utbyta tankar och idéer med kollegor, det skulle du alltså
önska att det fanns mer utrymme för?
-Ja, verkligen.
-Vad är det man kan lära sig av dem då?
-Ja, men det är ju vad de provat och vad som gått bra eller dåligt. Det finns
alltid nån´ som gått nån´ kurs som man själv inte har tid med och som kan
säga "Gör si eller så" eller tipsa om filmer eller vad som helst.
-Om ni hade tre sådana här eftermiddagar som på torsdagen, vad skulle ni
göra då?
-Då kanske vi skulle bygga upp en bas med skrivningar eller arbetsområden
på ett annat sätt med lite gemensamma grejer att kunna använda.”
(Intervjuutdrag)

Av citatet kan utläsas en önskan om ökad kontakt med kollegor. Lennart
använder inte ordet samarbete i sin formulering, men ser uppenbarligen
kollegor som en källa till kunskap. Konkreta tips att direkt kunna applicera i sin egen undervisning verkar vara mest eftertraktansvärt även om han
också, vid ett annat tillfälle, önskat sig mer av ”pedagogiska diskussioner”,
vilket för mig indikerar mer övergripande frågeställningar rörande undervisningen.
När organiseringen av stadsvandringen, med hjälp av förra årets planering, blivit någorlunda konkret kommer lärarna överens om att sluta för
dagen. Det man har kvar hinns med på torsdagens SO-konferens. Klockan
är nu 16.15 och Lennart beger sig tillsammans med sina kollegor till personalrummet för att hämta sin jacka och gå ut till bilen för att åka hem.

Ett arbetsår
Följande avsnitt ämnar ge en bild av hur lärares arbete ter sig över året. Arbetsintensiva perioder varvas med lugnare och vissa inslag är sannolikt återkommande år från år, medan andra är mer unika. Jag har inte funnit någon
etnografisk beskrivning om hur lärares arbete kan se ut under ett år. Clandinin (1986) har dock tecknat något liknande där hon presenterar läraråret
via bilder, ”images”, vilka syftar till att illustrera lärararbetets återkommande cykel. Wolcott (1973) har däremot beskrivit de cykler som ständigt åter-
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kommer under rektorsåret vilka, enligt honom, inte är desamma som för en
lärare. Min beskrivning varierar något i täthet vilket främst beror på arbetsintensitetens ojämna fördelning, men även på att jag under vissa perioder
deltagit något mer frekvent än andra. Som nämnts tidigare är avsikten med
beskrivningen att beskriva de stora dragen i arbetet över året.
Jag inleder med en beskrivning av fältet och läraren Cecilia 25 som avsnittet om en lärares arbetsår bygger på.
Högstadieskolan Triangeln 26 är belägen tämligen centralt och är en av
de till elevantalet större i kommunen, trots att den är relativt nytillkommen. Där arbetar ca 45 lärare, vilka är fördelade på tre arbetslag. Dessa
har ansvar för en årskurs vardera, men några lärare får tjänstgöra i två eller kanske alla tre lagen beroende på deras ämnens särart. Cecilias lag som
ansvarar för år nio behöver bara ”låna in” lärare till tyska och gymnastik
och själv ”lånar hon ut sig” beträffande Svenska2-undervisning. Lagen arbetar inte i varandras lokaler, utan de är placerade på olika ställen i de
många byggnader skolan består av. Vissa specialsalar såsom slöjdsal och
hemkunskapssal är dock gemensamma.
Laget har ett gemensamt arbetsrum i skolans bottenplan. Det man som
utomstående slås av när man kommer in är den organiserade röra kombinerat med den goda stämning som råder. Gemensamma materialhyllor, 15 individuella arbetsplatser fördelade på två rum samt tre gemensamma datorplatser i ett av rummen utgör navet för laget. Dessutom har alla lärare en
egen bärbar dator som man fått, tack vare deltagande i ITIS-projektet 27 .
Här går man ut och in och lättar sitt hjärta när det behövs eller byter idéer
med någon i flygande fläng, vilket jag fick se flera prov på. Den lättsamma
tonen mellan lärarna är påtaglig. Cecilia förklarar senare att hon tror att den
har att göra med att samtliga lärare aktivt sökt sig till denna skola och då
hade inställningen att skapa något bra tillsammans. Den jämna könsfördelningen ser hon också som en bidragande orsak; åtta kvinnor och sju män.
Lärarna träffas mer organiserat varje torsdagsförmiddag i en möteslokal
som angränsar till personalrummet samt i arbetsrummet varje morgon för
ett kortare morgonmöte. Dess huvudsakliga syfte är att på ett smidigt sätt
lösa vikariefrågor, men får även som bieffekt att alla träffas varje morgon
och ”kan se varandra i ögonen”. Det gäller dock inte de två lärare som ansvarar för flextiden. Cecilia som är delansvarig för denna fyra gång25 Fingerat namn
26 Fingerat namn
27 ITIS står för Informationsteknik i skolan och är ett större statsunderstött projekt.
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er/vecka, säger att hon saknar dessa korta möten då de förstärker lagets
sammanhållning.
De andra lagen ser man inte så mycket av. Det sker vid de möten i specialgrupperingar såsom elevvårdsteam eller liknande har någon onsdagseftermiddag då och då samt vid den årliga tre-fyradagarsresa alla lagen gör. Där
ges de möjlighet att över gränserna tala visioner som gäller hela skolan. Däremot kan man ta del av de andra lagens mötesprotokoll som läggs ut på en
gemensam mapp på det interna nätet och på så vis följa deras arbete.
Cecilias egen lärarbana startade med ett halvår på AMU och därefter
sex år på ett yrkesinriktat gymnasium. Tillsammans med de tre år hon arbetat på Triangeln, har hon således en nästan tioårig lärarerfarenhet i bagaget. Till detta kommer erfarenhet av ett flertal andra yrken; brödförsäljare samt distributör av detsamma till eget distrikt, lastbilschaufför,
arbete inom industrin samt på IKEA. En av förklaringarna till denna
mångfacetterade bakgrund, är att Cecilia genomgick sin lärarutbildning relativt sent. Hon utexaminerades 33 år gammal som 4-9-lärare i svenska,
engelska samt Svenska2.
Här följer nu en översiktlig beskrivning av vad jag upplevt dominerar lärararbetet under det knappa år jag hade möjligheten att få vara med en och
samma lärare. Presentationen sker månadsvis och framställningen startar i
december, då det var den tid min studie hos denna lärare tog sin början.
December-Betygssättningstid. Jag träffar Cecilia en mörk decembermorgon
på parkeringsplatsen utanför skolan. Detta är min första av de tre dagar
jag ska följa Cecilia så här i slutet av terminen. Vi presenterar oss kort och
går till det gemensamma personalrummet för både grundskola och gymnasium. I anslutning till det finns ett litet konferensrum där några ur Cecilias
arbetslag ska ha handledning kring temat förhållningssätt lärare/elev. Träffen leds av en ditrest handledare och inryms i ett projekt laget deltar i. Jag
presenteras kort då min närvaro tagits upp på en arbetslagsträff ett par
veckor tidigare. Därför var det inga frågor eller invändningar kring min
närvaro på denna träff. Efter handledningstillfället hastar vi till arbetsrummet, som ligger en bra bit bort från det konferensrum där handledningen ägde rum. Vad som nu står på tur är prov i engelska för den lilla
grupp Cecilia undervisar. Den är tillkommen för elever med problem i ämnet. Efter detta pass kommer en annan elev fram och berättar för Cecilia
att hon inte kommer att vara med på morgondagens lektion. Hon missar
därför en betygsgrundande redovisning man ska ha. Cecilia säger då att
hon har en kort rast och att de därför kan ta redovisningen på en gång om
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eleven känner sig beredd redan nu. Detta var inte enda gången jag såg exempel på snabba enkla lösningar beträffande igentagande av uteblivna
uppgifter. Användande av lektionsfri tid såsom håltimmar och efter lektionernas slut var andra tillfällen där eleverna fick ta igen det som behövdes.
Vid flertalet tillfällen stämde Cecilia och eleven tid för träff i korridoren.
Mitt intryck efter att ha varit hos Cecilia ett par veckor, är att allt detta
indikerar en ambition hos henne att låta alla få en möjlighet att ta igen
moment de missat. För att nå optimal rättvisa vid betygssättningen, ska
alla helst ha gjort alla uppgifter så att de kan ge ett gediget underlag för
betygssättning. Här kan man fortsätta att spekulera i om det är mest för
elevernas skull eller Cecilias eget välbefinnande detta återkommande igentagande av uppgifter äger rum. Jag lämnar frågan obesvarad så länge.
Min känsla efter ett par dagar hos Cecilia, är att det råder en påtaglig
puls och intensitet i arbetet. Den är dock inte bara relaterad det till julpysslande, luciatågsträning eller avslutningsförberedelser som försiggår utan
det är något annat som bidrar till den påtagliga tempohöjningen jämfört
med hur det brukar vara vid mitten på terminen. Jag får ett starkt intryck
av, att det är betygssättningen. När vi sitter och pratar under en av de
luckor som inte fyllts av något annat åtagande så här i terminens sista
skälvande minuter (kanske just för att jag är där?), yttrar Cecilia följande:
”-Idag är jag trött som sagt.
-Mmm, är det något speciellt?
-Neej, men jag tror att de flesta är trötta.
-Mmm, är det sån´ här nedräkning nu?
-Ja, betygen ska sättas på fredag kl. 12 och det är lite oroligt om man hinner och kommer åt en dator och så men jag tror att jag har någorlunda koll
på det men så är det känslan av att ”det är något jag har glömt”. Oron för
att man har glömt någonting som man skulle ha gjort.
-Vad kan det vara?
-Ja, det är säkert ingenting men den allmänna stämningen är att man ska
göra väldigt mycket och jag tycker inte att jag gjort så mycket så då måste
jag ha glömt nått´.
-Det är skolrelaterat alltså?
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-Njae, så är det väl allmänt inför jul.
-Baka sju sorters kakor och så?
-Neej, (skratt) det känner jag inte att jag måste men det är mycket aktiviteter som pågår hos alla människor just nu plus att vi har betygssättningen
och jag sitter i flera olika grupperingar och måste diskutera vissa betyg med
andra lärare.”
(Intervjuutdrag)

Vad hon här säger bekräftar mitt antagande. Mycket av det jag fick se
prov på under min vistelse, kan jag relatera till betygssättningen. Exempel
på detta var, när vi prickade in vilka tre dagar jag skulle närvara. Cecilia
föreslog en spridning på dagar för att jag skulle få vara med om så mycket
som möjligt; ”vanliga lektioner” i helklass, lektioner i smågrupper, flextid,
handledningstid 28 , arbetslagsmöte och Sv2-undervisning. Några helklasslektioner blev det inte, då Cecilia vid dessa istället visade en engelskspråkig
film för att möjliggöra individuellt betygsprat med alla elever, något hon
kände behov av. Svenska2-undervisningen försvann därför att ett speciellt
handledningstillfälle för några av lärarna i Cecilias lag var inlagt. Den regelrätta lektionen i smågruppen försvann också och ersattes av omprov i
engelska för att ge eleverna möjlighet att nå gränsen för godkänt betyg.
Jag kan här även passa på att nämna, att ”min” andra lärare som jag
skulle besöka, ringde och flyttade våra två inprickade tillfällen just därför att
”det är så mycket med betygen just nu så jag har lite mycket omkring mig”.
Något jag blev varse ganska snart vid mina besök hos Cecilia var hennes förmåga att ha ”koll” på allt och alla. Korridorvandringarna var
ibland inte många meter, men kunde ibland ändå bestå av både ett och två
stopp plus ett frekvent hejande till höger och vänster. Stoppen kunde bestå
av alltifrån en undran om varför eleven var frånvarande föregående lektion
till att ta reda på vad någon obehörig elev från något annat arbetslag gjorde där. Även påminnelser om igentagande av uteblivna uppgifter eller tider
för omprov om resultatet på något inte hade varit tillfredsställande, berördes. Detta mönster upprepades i princip varje gång Cecilia vistades i korridoren. Ibland lämnade hon t.o.m. klassrummet om dörren var öppen och
hon såg någon elev hon ville föreslå en tid för omprov.

28 Påminner om flextiden men är schemalagd för skolans samtliga elever, fyra pass / vecka i

skiftande längd. Är bara delvis populär hos eleverna då det kan vara svårt att disponera tiden klokt men lärarna framhärdar dock och vill genom dess existens skola in eleverna till
gymnasiets arbetsformer.
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Det jag inför det andra besökstillfället möttes av var att helklasslektionen i den stora engelskgruppen hade bytts ut mot filmvisning och individuellt betygsprat. Jag fick vara med vid dessa pratstunder då samtliga elever tillät detta. Vi kom senare att tala om dessa samtal mer ingående, vilket finns redovisat under det tredje temat.
Efter den hektiska tid som råder fram till betygssättandet kommer belöningen för en termins slit. Lärare och elever är uppenbarligen överens om
att de tre dagar man går sista veckan bör fyllas av mer lättsamma aktiviteter, då eleverna verkar nöjda med lärarnas förslag till upplägg.
”Efter luciafirandet samlar Cecilia och hennes mentorskollega klassen som
bjuds på glögg, juice, lussebulle och pepparkaka. Mentorerna går igenom
programmet för nästa vecka. En föreläsning om feminism erbjuds på måndagen och på tisdagen ska det bli musiktävling där elevernas egna CDskivor kommer att utnyttjas då de inte gillade lärarnas smak förra året
(skämtsamt sagt!). Onsdagens paketbyte och förutsättningar för detta gås
igenom.”
(Utdrag fältanteckningar)

Cecilias egna ord får fungera som förklaring till sista veckans temponedtrappning samt vara en belysande beskrivning av de dagar jag var med.
”-Ja, idag är jag nog rätt slut. De här dagarna är jag rätt slut. Jag håller ju
mycket i huvudet just som vi talat om.
-Ja, det är mitt intryck.
-Ja, men det är nog så. Alltså speciellt den här tiden då, att det är mycket.
Det finns en tid imorgon klockan tolv, sen är det för sent och innan dess
ska ju så många som möjligt hunnit få sina chanser och nya chanser.”
(Intervjuutdrag)

Detta med nya chanser upplever jag sedan karaktärisera inte bara december månad, utan ett ständigt påminnande av ogjorda uppgifter är ett stående inslag i lärarvardagen. Mitt intryck är att det skiljer sig från min egen
tid som elev i grundskolan. Då konstaterades det krasst att man antingen
lyckats eller misslyckats på de prov eller skriftliga förhör man haft. Någon
diskussion om att få göra om förekom inte. Dessutom var noggrannheten
beträffande igentagande, inte alls så stor. Var man frånvarande så var
man. Det var bara i undantagsfall, vid något större avgörande prov man
kunde få göra det när man tillfrisknat.
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Januari-Terminsuppstart. Det första lagmötet på vårterminen har fokus på
en enda sak; lärarnas prioriterade ansvar. Lagledaren säger ”Vi har ett prioriterat huvudansvar och det är att se till att de som slutar nian går ut med
ett så fullständigt betyg som möjligt”.
En intensiv diskussion vidtar där man inte är främmande för några lösningar. Det är eleverna, som står i centrum. De ska få ut så mycket som
möjligt av de lärare som finns tillgängliga. Det ena omorganiseringsförslaget avlöser det andra. Man försöker erinra sig hur många som ligger i farozonen i basämnena, för det är dessa man är överens om att koncentrera
sig på. Ett godkänt betyg i dessa är entrébiljetten till gymnasiets program.
Annars är eleven hänvisad till det Individuella programmet till godkändgränsen är uppnådd, vilket innebär en förlängning och försening av studentexamen. Denna revidering av resursutnyttjandet fortsätter i princip
terminen ut. Strax innan elevernas sista valperiod för det fria valet, diskuteras hur denna bör användas. Finns möjlighet att med milt tvång uppmana de elever som ligger på gränsen till godkänt betyg att välja just det ämnet som fördjupning då? En genomgång av elever görs och mentorerna
måste organisera om handledningen så att den som är ansvarig, är ämneskompetent i just basämnena. Månaden löper sedan på och mitt intryck är
att mycket energi läggs just på de elever som befinner sig i gränslandet för
G. Ett omstrukturerande av lektionstid och gruppsammansättningar och
ett påminnande av elever om inlämningsuppgifter och igentagande av uteblivna redovisningar, genomsyrar dagarna.
Redan vid det andra lagmötet i januari tar dock lagledaren upp en sak
som ligger till synes långt fram i tiden, nämligen planeringen av mottagandet av de nya sjuorna. Det blir sedan ett återkommande tema under
hela våren. För att få en helhetsbild av den processen kommer den att presenteras separat i kommande avsnitt. Realiserandet av densamma återfinns
under rubriken Augusti-September.
Planeringen av mottagandet av sjuorna. Som nämnts ovan togs ärendet
upp på första lagmötet efter jullovet. Laget Cecilia arbetar i är ansvariga
för undervisningen i år nio. Enstaka lärare i udda ämnen som t.ex. Sv2 och
spanska kan ha elever även i sjuan eller åttan. Läget de själva befinner sig i
nu, med undervisning bara i nian, påtalas ett otal gånger under min första
tid på skolan. Det benämns ”guldsitsen” och har enligt lärarna att göra
med, att de efter tre år känner eleverna och har skapat relationer till dem
som de använder sig av i olika sammanhang.
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Ordet relationer nämner lärarna explicit. Jag hann inte vara på mitt fält
mer än en kvart förrän relationers betydelse för hanterandet av elever diskuterades på ett handlingsmöte. Där framkom det också, att lärarna hade
för avsikt att besöka samtliga sjätteklasser man väntade sig elever ifrån till
hösten. Det förfaringssättet var okänt för mig men efter ett tag fick jag
klart för mig, vilka förväntningar som låg bakom besöken. I ett av mina
samtal med Cecilia framkom följande:
”-Vårt projekt just nu, om man ska gå tillbaks till det, är ju projekt sjuan.
Sjuorna, de nya.
-Ert eget interna projekt?
-Ja, lite så. Vi åker ut i skolorna och tittar på dem (skratt)! Ja, men tittar på
vad de gör och vad de är för filurer för att kunna sätta ihop vettiga klasser
och för att kunna ha en bild av vad det är för elever vi möter, för att de ska
veta vilka vi är.
-Och er spontana reaktion så här långt är att ett förmiddagsbesök ändå,
fast det är rätt kort ger ganska stor kunskap 29 ?
-Det ger massor. Dels har ju många varit här på öppet hus så de kände ju
igen oss lite grann. Men för de som inte varit här är det ju jättebra att vi
kommer ut. De satt ju där; ”Ja, vi känner igen er! ”Ja, vi är här och vill se
lite hur ni jobbar” Det flesta eleverna tror jag tycker att det var jättebra.”
(Intervjuutdrag)

Att Cecilia kallar detta ett projekt är ingen överdrift. Vid praktiskt taget
samtliga lagmöten jag deltar i under vårterminen, är detta en stående punkt
på dagordningen. Mycket av det dagliga pratet i arbetsrummet rör också det
kommande arbetet med sjuorna. Idén med besöken har fötts då man tyckt
att de klasser man har nu inte alltid varit så lyckade sammansättningar. De
nuvarande sjuorna och åttorna är inte heller det. Att laget dragit lärdom av
hur de andra lagen hanterat sina klassammansättningar, är uppenbart. När
de själva anställdes på skolan för tre år sedan var klasslistorna spikade och
man fick ta det som bjöds. Lärarlaget började därför fundera över om det
fanns någon framkomlig väg att kunna vara med att påverka, när nu möj29 Denna fråga kan tolkas som ledande men den har sitt ursprung i ett resonemang vi hade
tidigare under dagen kring en lista som satt på arbetsrummets dörr där de olika mentorsparen skrivit upp vilken besökstid de skulle ha och i vilken skola. Då tryckte Cecilia på betydelsen av dessa besök och vad man faktiskt fick ut av ”bara en förmiddag”. Detta kan gälla
även i andra intervjuutdrag där något jag påstår har sin grund i ett resonemang vi haft tidigare under dagen. För ytterligare förklaring se metodavsnittet.
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ligheten fanns. Ett sätt man kom på, var att etablera en första betydelsefull
kontakt redan på våren och inte bara lämna detta till skolledningen. Jag förvånas lite över den spänning som finns med i pratet om höstens arbete. Då
kollegiet består av relativt erfarna lärare borde det väl höra till vardagen att
ta emot nya klasser? Jag inser dock att detta är första gången lärarna i laget
verkligen har en chans att vara en del av mottagandet och knyta an till de
blivande eleverna redan innan de kommer samt att önskemålet kommer från
dem själva. Relationernas betydelse lyfts fram hela tiden och vikten av att
skapa någon form av relation innan de börjar, visas tydligt.
Mitt intryck är, att enighet råder i laget om att man som erfaren lärare
lägger märke till oerhört mycket under ett så pass kort besök det ändå rör
sig om. Lärarna har sedan som uppgift, att efter besöket dokumentera sina
huvudintryck skriftligt. Dessa ska fungera som underlag vid både bedömning av resursåtgång, vilken ska presenteras när kommunens stödenhet
kommer på besök, samt vid klassammansättningen. En särskild grupp som
ska sätta samman ett förslag för detta utses. Cecilia anmäler sig till denna.
Efter att sammansättningen är klar, ska de blivande klasserna få komma
på besök under senare delen av vårterminen.
I mitten av februari är ”projekt sjuorna” återigen huvudpunkt på ett
lagmöte. Denna gång är det lagledaren som föreslår att man i arbetsrummet
ska sätta upp ett ”klotterplank” i form av ett par blädderblockspapper, där
lärarna kan skriva ned idéer angående mottagandet av de nya sjuorna. Hon
framhåller att hon tycker att detta arbete gått lite i stå, då koncentrationen
på extra insatser för elever i riskzonen att bli utan betyg, tagit all kraft den
senaste tiden. Hon menar att detta vore ett sätt att få tag på alls tankar kring
mottagandet, så att inte det arbetet bara ligger på den grupp som utsetts för
klassammansättningen. Jag noterar att planket, i form av två uppklistrade
blädderblocksblad, är på plats efter ett par timmar. Lite senare på eftermiddagen, finns många förslag nedtecknade. Jag läser igenom vad som är skrivet. Mycket handlar om vikten av att lära känna eleverna på djupet så fort
som möjligt. Förslag om tidig lägerskola, organisering av mentorskapet,
planeringsböckernas betydelse etc. är sådant som är noterat. Vid påföljande
lagmöte ägnas all tid åt diskussion av dessa uppkomna punkter och jag upplever engagemanget stort. Även mycket prat i arbetsrummet rör detta. Mitt
intryck är att spänningen stiger ju mer tillfället att få träffa de nysammansatta klasserna närmar sig. Lärarna tror mycket på sitt noggranna förberedelsearbete och känner att det kommer att bli något väsenskilt från den förra
erfarenheten då de inte hade samma möjligheter.
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Lagledaren ger på ett möte i maj information om att klasserna ska erbjudas ett besök, där de får träffa sina blivande mentorer redan under våren. Detta mottogs med exklamation. Kollegiet diskuterade vikten av att
mentorsparen var klara till det tillfället. Jag tolkade deras resonemang som
att träffen kan ses som ett första steg i det kommande relationsbygget. Senare har tidpunkten för träffen diskuterats intensivt och vikten av båda
mentorernas närvaro har poängterats då lärarna menar att de ”lägger en
första grund för höstens arbete”.
Allteftersom veckorna passerar försiggår ett febrilt arbete i diverse smågrupper, flera med inriktning mot just arbetet med de nya sjuorna. Jag är
med på bl.a. ett, där Cecilias kollega presenterar erfarenheter från samtal
med samtliga klassföreståndare som har elever som ska börja sjuan till hösten. Man går igenom klassfoton och den lärare som varit på besök i just den
klassen, får fylla på med kommentarer och intryck därifrån. Vid nästa träff
ska ett förslag till sammansättning presenteras. I början av maj har den lilla
gruppen med ansvar för klassammansättningen ett förslag klart. Detta ska
sedan ut på remiss till mellanstadielärarna, som ju är de som kan ge bäst respons på, hur funktionsdugliga klasserna ser ut på papperet.
Diskussionen om de kommande sjuorna intensifierades allteftersom tiden för skolavslutningen närmade sig. Den fascinerade mig då den bestod
av en blandning av entusiasm och viss nervositet trots lärarnas gedigna erfarenhet. Jag var delaktig under delar av påföljande höstterminen och fick
således vara med om både retoriken kring mottagandet, och såsom det sedan gestaltade sig.
Februari-Förberedelser för de nationella proven. Min upplevelse av det intensiva arbetet med tillfälliga omgrupperingar för optimalt utnyttjande av
lärarresurser för att stötta elever som låg på gränsen till ett godkänt betyg i
basämnena, är att det avtar så smått, när nya konstellationer av elever och
lärare hade etablerats. Lärarnas påminnelser om igentagande fortsätter
dock med oförminskad styrka men ibland vet jag inte vem som var mest
engagerad i att uppgifterna verkligen görs; eleverna eller lärarna.
Ett nytt inslag blir nu det dominerande i Cecilias vardag på skolan; ett
omsorgsfullt förberedelsearbete inför de nationella proven. Dessa är förlagda till mars månad i år nio och ska utgöra en grund för lärarnas betygssättning i basämnena matematik, engelska och svenska. Att de är av stor
betydelse avspeglar sig i Cecilias agerande. Även elever emellan förekommer samtal om de kommande proven med viss bävan. De har antagligen
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hört från äldre kamrater om provens omfattning och svårighetsgrad och
jag upplever några av dem lätt skärrade.
På en lektion i Cecilias lilla grupp i engelska en dag i början av februari,
frågar en elev när det är dags för de nationella proven. Han säger att han
vill träna inför dessa. Cecilia nämner då att de ska hörövningsträna denna
timme och att det kan ses som en förberedelse. Eleven uttrycker en önskan
att få förra årets prov som träning, något som visar sig inte vara tillåtet.
Efter en stund vidtar hörövningen och Cecilia säger att det är ”testläge”.
Eleverna verkar lite nervösa, trots att det är en simulering och någon har
nästan gett upp innan man startar. Cecilia berättar då om hur de nationella proven kommer att fungera. Hon drar här nytta av sin erfarenhet från
sin tid som gymnasielärare eftersom hon inte varit med och genomfört
några nationella prov på grundskolan. Man arbetar sedan under de förutsättningarna. Hon tipsar eleverna om att antalet förtryckta rader kan ge en
idé om hur mycket som förväntas. Hon startar bandet, men stoppar det
strax och ger eleverna en stund att fylla i svaren. En elev säger att han har
problem att höra. En kombination av dålig ljudkvalitet samt bristande
koncentration torde vara en förklaring till detta. Cecilia peppar eleverna
genom tillrop som; Ge inte upp! och Kom igen! Hon spelar sedan bandet
ytterligare en gång. Hon får det att likna en autentisk provsituation. Man
går sedan igenom frågorna. Alla klarade första frågan och Cecilia uppmuntrar då genom att säga att ingenting är omöjligt. Hon råder eleverna
att skriva enkla svar. De får skriva i om de inte skrivit. De frågor som ingen har förslag till svar på, ska man lyssna extra noga efter vid nästa genomlyssning. Cecilia förser eleverna med små knep hela tiden såsom att
använda orden i frågorna i sina svar eller att ta varannan fråga om de
känner att de inte hinner. Mitt intryck är att eleverna verkar lite bekymrade inför det som ska komma när de märkte att även detta var svårt.
Mars-Idéer om organisatoriska förändringar inför hösten. Samtidigt som
förberedelserna inför de stundande nationella proven dominerar vardagsarbetet med eleverna, är det två teman som upptar Cecilia vid denna tid;
dels förberedelsearbetet för de kommande sjuorna (se ovan) och dels ytterligare ett framåtsyftande tema, nämligen organisatoriska förändringar inför hösten. Att dessa två teman uppenbaras parallellt hänger sannolikt
samman med, att läget anses lämpligt för förnyelse och förändringar av inarbetade mönster. När man nu startar med en ny samling elever är det bra
att dra lärdom från vad som fungerat mer eller mindre bra och utveckla
verksamheten utifrån detta.
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Cecilia berättar för mig att hon varit på en föreläsning på ett universitet
i helgen. Den handlade om ämnesövergripande studier på gymnasiet och
hur en skola i Helsingborg hade organiserat det. Hon delger detta till lagledaren som finner det så pass intressant att det tas upp på nästa lagmöte,
då det i skolans lokala arbetsplan finns inskrivet att man ska sträva mot
just ämnesövergripande studier. En idé om att försöka få just den föreläsaren till skolan väcks och realiseras redan efter en månad, då en studiedag
avsätts för detta ändamål. Laget lyssnar intresserat till föreläsarens berättelse om hur man arbetar med PBL 30 på hennes gymnasium och de flikar
ständigt in frågor. De får sedan göra en praktisk övning. De får ett tema
där de ska komma med förslag på vilka olika moment i olika ämnen som
kan ingå och hur en igångsättande ”trigger” kan se ut.
Även mer ämnesspecifika funderingar kommer fram vid denna tid. Cecilia, som tillsammans med en annan lärare ansvarar för Språk- och Kulturtimmarna, berättar vid en lunch för den biträdande rektorn om idéer hon
har kring förändringar av dessa. Ramarna är så pass vida att det borde gå
att få in mer konkreta övningar såsom museibesök, teaterbesök, naturvistelser etc. som motpol till allt det teoretiska, då flertalet elever som finner dessa
ämnen tunga är de som valt Språk- och Kultur. Nästa steg blir att presentera
och om möjligt förankra idén hos skolledningen då studiebesök ibland kan
medföra kostnader i form av resor och eventuella entréavgifter.
De nationella proven i engelska äger rum och mycket tid går åt till organisation och rättning av dessa. Vardagen rullar därför på utan några
större överraskningar.
April-Tid för möten i små gruppkonstellationer. Jag upplever april som en
tid för smågruppsmöten. Mycket är på gång och mycket ska avslutas. Efterdyningarna av den ovan beskrivna studiedagen gör sig snabbt påminda.
Cecilia ska ingå i en liten nyutsedd grupp, som ska jobba vidare med idéer
om ämnesintegration. Engagerade resonemang om hur undervisningen
skulle kunna organiseras kring ett tema förs samt vilka konsekvenser det
skulle få för respektive ämnens kursplaner. Man är överens om att tanken
kittlar men också att det kräver extraordinära insatser. Ett engagemang
utöver det vanliga skulle krävas av alla om ordet ska få den innebörd gruppen lägger i det; samarbete över ämnesgränser och inte bara arbete med
samma arbetsområde mellan olika ämnen. Det blir en utmaning att få med

30 Problembaserat lärande; en arbetsform.
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alla på tåget, men också en utmaning rent undervisningsmässigt att genomföra temaundervisning på allvar.
Mötena kan också röra elevvård, där problematiska elever diskuteras och
hur deras betygs- och närvaroläge påverkar deras stundande gymnasiestart.
Hanteringen av de kommande utvecklingssamtalen diskuteras vid ett extrainlagt tillfälle. Tätare lagda engelskkonferenser pockar också på, med anledning av de nationella provens genomförande. Bedömning och resultat diskuteras samt hur elever med stora avvikelser från sitt tidigare betyg ska hanteras. Gruppen som arbetar med klassindelningen av sjuorna och där Cecilia
ingår, träffas också med täta intervaller då detta arbete strax ska ut på remiss till mellanstadielärarna (se avsnittet om Planeringen av mottagandet av
sjuorna). Lillgruppen som arbetar med ämnesintegrationen, där Cecilia också deltar, intensifierar och konkretiserar sitt arbete. Idéer fästs på papper
och presenteras på ett laggruppsmöte för övriga. Där presenterar också en
temporär liten grupp förslag på nya mentorspar, något som önskats av alla.
En visionsresa för hela skolan till Värmland står också på programmet.
Den äger delvis rum under en helg. 48 av 55 lärare deltar och de tre lagen
som finns på skolan presenterar sina idéer om något som utgår från skolans visioner, vilka finns nedtecknade i den lokala läroplanen. Tre saker
står på agendan denna gång, hur språk- och kulturlektionerna, elevens val
och skolans val ska hanteras. Visionerna är annars nio och rör t.ex. inlärningsstilar, tematisk undervisning, arbete med trygghet och satsningar på
basämnen. När Cecilia kommer hem från resan är hon nöjd men lite trött,
då dagarna som ovan beskrivits var fulltecknade in till sista minut.
Maj-Intensitet. Denna tid skulle antagligen, för en utomstående icke skolanknuten person, te sig tämligen kaotisk. Aktiviteter annat än lektioner
äger rum i alla hörn. På lagmötena förs diskussioner om planeringen för
avslutningsveckorna. Ett intensivt förhandlande om byte av lektioner äger
rum, då maj i år nio kan betraktas som slutskede av terminen. Det är fotografering, innebandyturnering, fotbollsmatch lärare-elever, friluftsdag och
hjärt-lungräddning. Sång-spel- och uppträdandeträning inför spex, avslutningsmiddag och examensdag står också på agendan så lärarna ”slåss om”
de få undervisningstillfällen som är kvar för att hinna med sina kurser. En
bidragande orsak till denna budgivning är alla helger i form av Första maj,
Kristi Himmelsfärd och Pingst som alla ”stjäl” värdefulla skoldagar för lärarna. En önskan om att eleverna ska få ett minnesvärt slut på sin tid på
grundskolan, något lärarna är måna om, förklarar också denna hektiska
tid. Den har delvis sin motsvarighet i decembers arbete men förströelseti-
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den inskränker sig då till enstaka dagar. Mitt intryck är att det mitt i kaoset ändå råder en atmosfär präglad av trivsel.
Självklart finns här också spår av den betygssättning som beskrivits under
rubriken December, men mitt intryck är att arbetet med andra aktiviteter
ändå dominerar. Dörren till arbetsrummet står på vid gavel och elever kommer och går, antingen för att hämta saker till alla extraaktiviteter eller för
att fråga om eventuella kompletteringar som skulle kunna förbättra deras
betyg. Ett påfyllande av resultat i diverse pärmar, är en vanlig syn därinne.
Min upplevelse är dock en mer samlad lärarskara nu än i julas, beträffande
betygssättningen. Man skulle kunna tänka sig att avgångsbetyg borde vara
än mer pressat för lärarna att sätta. Min tolkning av detta är att det ingående arbetet med de nationella proven och uppföljningen av dessa, elev för
elev innebar att höstterminens betyg konfirmerades eller att gränsfall tydliggjordes för eleverna. De valde då att antingen lägga manken till i tid eller
nöja sig med sin insats. I de fall där elever hamnade under gränsen för godkänd sattes extra insatser in direkt, vilket i de flesta fallen bidrog till ett säkerställande av ett godkänt betyg. I de fall dessa insatser dock inte räckt för
att eleven ska nå ett G är våndan dock desto större. Flera lärare säger sig
vakna mitt i nätterna och tänka på detta dilemma och vilka konsekvenser
det får för eleven framöver, om inte något betyg går att sätta.
Juni-Avslutningstid. Iordningsställande är ordet för sista veckan. Insamling
av böcker i olika ämnen med tillhörande avprickning på en lista, tömmande och rengörande av salar och gemensamma utrymmen samt rekreation
av typen som har nämnts ovan. Versdiktande om elever tillkommer dock
och glada skratt vid igenkännande av någon, fyller allt som oftast arbetsrummet. Personalens samlade kunskaper om eleverna används i detta skrivande. Dikterna ska sedan läsas upp vid avslutningsmiddagen, i samband
med uppmärksammandet av vissa elevers insatser inom olika områden.
En hel del skolk förekommer men lärarna tar tämligen lätt på detta. Det
är ju fotbolls-VM och betygen är redan satta.
Augusti-september-Uppstartstid. Så kommer då starten på höstterminen
och många av de idéer som kommit upp under förberedelsearbetet för
mottagandet av de nya sjundeklasserna realiseras. Höstterminen inleds således med två veckors mjuk inskolning, en lägerskola samt en mängd
”lära-känna-aktiviteter” såsom friidrottstävlingar, biblioteksrundvandring,
elevuppdrag på stan’ och dataintroduktion.
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När några veckor av höstterminen passerat säger Cecilia, när vi sitter
och samtalar, att vitsen med lägerskolan var att skapa en personlig relation
till så många som möjligt under den tiden. Det är en ovärderlig kunskap i
det klassrumsarbete som kommer, menar hon. Som exempel tar hon två
flickor som hon var ute och paddlade med en halvtimme och därigenom
hann prata med en hel del.
”Jag hade resultat på läs- och hörförståelse och där var de väldigt svaga. De
såg lite försynta ut i klassrummet men det är de inte. De har mycket mer
kraft och styrka och det upptäckte jag i kanoten och när vi var ute och badade och vi pratade på bryggan. Det var roligt att få se att de hade så pass
hyfsat självförtroende.”
(Intervjuutdrag)

Konsekvensen av detta embryo till en relation som skapades på lägerskolan blev att Cecilia visste att hon kunde revidera den endimensionella bild
ett provresultat ger av en elev. En konsekvens att detta kanske kan bli att
hon kommer att mana på dem mer än hon annars vågat. Vad det sen
kommer att betyda för eleverna är omöjligt att säga, men en inte alltför
vågad gissning är, att det positiva överväger. Kunskap som inte kunnat erhållas på annat sätt nåddes här i en icke-institutionell miljö, som sannolikt
uppfattats som mer avspänd och prestigelös av både elever och lärare än
skolmiljön. De kunde, tack vare detta, umgås på ett mer avspänt och naturligt sätt än vad som annars varit fallet. Denna nyvunna erfarenhet av
vad en tidigt etablerad personlig relation kan ha för betydelse, kommenteras sedan under början av terminen inte en gång, utan ett otal gånger av
Cecilia och hennes kollegor. Bemötandet av olika utspel eleven ägnar sig åt
i början för att hitta sin position och roll i klassen kan hanteras mer individuellt anpassat, menar lärarna. Att kunna de flesta elevers namn vid första mötet med gruppen upplevs också värdefullt, då tillsägelser omedelbart
blir riktade istället för allmänna. Eleverna blir då omedelbart sedda som en
person, vilket är av betydelse för den kommande relationen. Cecilia menar
dock inte, att knytandet av de personliga relationerna innebär att etablerandet av en relation till gruppen som helhet försvinner. Det är en process,
som är nödvändig vid varje mottagande av en ny grupp elever.
Intressant är här att påpeka att hennes tro på vad dessa påbörjade individuella relationer skulle innebära för klassrumssituationen inte riktigt visade sig stämma med de faktiska omständigheterna. En bit in på höstterminen sa Cecilia att klassrumssituation är en sak, lägerskola en annan.
Man måste ändå i princip börja från noll, då elever i ett klassrum inte alls
beter sig på samma sätt som i ett mer avspänt sammanhang. De söker nya
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positioner och nya roller. Detta upplevde Cecilia ett tag som en tung insikt.
Hennes uttalande en gång under våren ”vi har haft genrep nu i tre år men
nu är det dags för show” hade fått sig en liten törn. Lagledaren hade dock
vid ett möte under våren försökt tona ned lagets enorma förväntningar på
det välplanerade mottagandets betydelse något, just för att eventuella bakslag inte skulle upplevas så tunga.
Oktober-november-Vardagsarbete. Sjuorna har börjat acklimatiserat sig i
den nya miljön samt börjat finna sina roller, i klassen, i andra gruppkonstellationer och inte minst som högstadieelever. Allteftersom lärare och
elever börjar känna varandra bättre, börjar Cecilias undervisning nu ta
form. Eget arbete, genomgångar, paruppgifter, gruppuppgifter, läxor, förhör och prov varvas i en lagom blandning. Rutiner skapas. Lagmöten,
elevvårdskonferenser, ämneskonferenser och andra planerade träffar varvas med extrainsatta samtal om problematiska elever, som upptäckts de
första månaderna. Kontakter tas med deras förra skolor, kurator och sjuksköterska involveras vid behov och vid ett par extremfall kontaktas polis
och sociala myndigheter. Planerade och oförutsedda aktiviteter innebär,
förenklat uttryckt, att ”skolvardagen rullar på för Cecilia.”

Sammanfattande reflektioner
Mitt huvudintryck efter tämligen lång tids vistelse på fältet, är intensiteten
och komplexiteten i lärarnas arbete. Den framkommer förhoppningsvis i
de två föregående beskrivningarna av lärarvardagen och läraråret. Lärarna
lever sannerligen upp till klichén ”att ha många bollar i luften” samtidigt. I
detta intensiva arbete dominerar lärarnas kontakter med eleverna. Ett
ständigt samspel karaktäriserar dagen. Ibland är det av ”pedagogisk” art
men ofta ges jag intrycket att det är av mer kamratlig natur i den bemärkelsen att de samtal som förs rör alldagliga ting såsom väder, kläder, sport,
tycke och smak. Både lärare och elever verkar trivas med detta småpratande och lärarna skämtar ofta på ett avspänt sätt. Samtalen kan självfallet
också vara lågmälda och av mer seriös natur. Jag ges intrycket av att lärarens förmåga att kommunicera med elever och vara lyhörd för stämningar,
har stor betydelse för dem i deras arbete i stort och även i själva undervisningen. Den verkar ibland få lärare att ändra sin planering på stående fot.
Jag har fått exempel på lektioner som ”svävat ut” till sådant som ligger
långt ifrån lektionens huvudtema. En positiv stämning har då varit påtaglig. Jag har också noterat att läraren kan avbryta en pågående diskussion
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och istället ge eleverna i uppgift att läsa i boken och svara skriftligt på frågor. Dessa gånger har det varit rörigt i klassrummet. Nära detta ligger betydelsen av goda relationer till eleverna som jag märkt är viktigt för lärarna. Det visas inte minst i det gedigna förberedelsearbetet för mottagandet
av sjundeklasserna som Cecilia och hennes lag planerade och genomförde.
Kontakter med elever står således i centrum men även kontakten med kollegor. Här upplever jag dock en skillnad mellan Cecilia och Lennart. Lennarts dagar bestod mest av ensamarbete medan Cecilias ofta innehöll möten i
olika grupperingar. Mitt intryck är att hennes lag arbetade tätare tillsammans. De bestod av fler personer och de var dessutom placerade i ett gemensamt arbetsrum medan Lennart hade sin bas i lektionssalen. Detta kan vara
några förklaringar till olikheten men det finns sannolikt fler orsaker bakom.
Ytterligare något jag upplever genomsyra lärarnas dagar är detta med att
alla elever ska ha godkänt betyg i ämnet. Mycket verkar handla om att på
alla upptänkliga sätt hjälpa dem som har svårt att klara detta. Tillfälliga eller permanenta grupperingar av elever skapas, lärarkollegiet omstruktureras
för att utnyttjas optimalt, extralektioner sätts in, träningstillfällen inför prov
genomförs och det påminns ihärdigt om igentagande av prov och icke inlämnade uppgifter. I lärarnas arbete med detta och under deras lektioner i
stort har jag fått prov på en arsenal av förklaringsmodeller i deras strävan
att få eleverna att förstå. Alltifrån utförliga skisser på tavlan till användandet av sportsidorna i tidningen för att locka elever att arbeta med det de ska.
Den stora frågan för mig blir hur lärarna hanterar alla dessa situationer
som är så omedelbara och varierade och där betydelse av snabba beslut
verkar stor? Hur är det möjligt att utvecklas i yrket när skolmiljön inte är
sådan att den bjuder tillfällen för reflektion utan istället är extremt handlingsinriktad? Jag funderade mycket på detta och den abduktiva ansats jag
begagnar mig av hjälpte mig att komma ifrån bilden av kunskapsutveckling som enorma kliv där man lämnar något bakom sig för något nytt kvalitativt bättre. Förkovran kan också vara att bli lite bättre på det man redan gör eller bara att göra saker lite annorlunda. Argyris (1971), Ellström
(1992) och Hultman (1996) skriver samtliga om denna typ av lärande och
vid läsandet av detta insåg jag, att det var så jag skulle tänka beträffande
lärarnas kunskapsutveckling i vardagen (för mer ingående presentation, se
avsnittet om Olika former av lärande). De gör en massa saker hela tiden.
Och då lär man sig vare sig man vill eller ej (jfr Säljö, 2000). Vissa saker
görs för att få vardagen att fungera bra, andra för att lärarna är ålagda att
göra dem. Det intressanta blev för mig att få tag på dessa inslag i arbetet
och komma underfund med hur lärarna hanterade dem. Det var således de
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återkommande regelbundenheterna som stod i fokus för mitt intresse, något Sarason (1996) påtalat som betydelsefullt att försöka komma åt. Däri
finns delar av svaret på kunskapsutvecklingens gåta, resonerade jag.
Följande tre kapitel är sprungna ur de två ovan redovisade processavsnitten om lärares arbete över dagen respektive året. De fokuserar lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet. Tre domäner jag uppfattat dominerande,
kommer att redovisas. Det första är relationsarbete. Det tydligaste intrycket
jag bär med mig efter min tid hos lärarna är att deras dagar i mångt och
mycket präglas av relationer till eleverna. Jag började systematisera mina
funderingar över detta tema utifrån mina data, i samband med en muntlig
presentation av min studie. Sedan dess har jag funderat på just betydelsen av
lärarens relationer till sina elever och, inte minst, hur det går till att skapa
och upprätthålla dem. Jag kommer därför i följande kapitel att belysa relationsdimensionen av läraryrket, vilken möjligen kan betraktas som en något
bortglömd eller icke-fokuserad aspekt av yrket 31 , men ett fält där jag således
funnit att lärare gör ständiga ansträngningar inom för att hantera sitt dagliga arbete. Relationsarbetet inte bara är ett betydande inslag i lärararbetet
och en av huvudnycklarna till framgång. Jag uppfattar det även en form av
kunskapsbildning då strategier för detta prövas, överges och förfinas.
Jag använder här medvetet ordet arbete i anslutning till ordet relation.
Min förklaring till detta lyder som följer. Under senare medeltiden får
svenskan ordet arbete som kommer från lågtyskans arbeit, vilket betyder
möda, slit, knog (Hellqvist, 1922; Bergman, 1970). En annan definition av
ordet, är att arbete (mekaniskt) utgör produkten av den vägsträcka man förflyttar ett föremål och den kraft i vägens riktning som erfordras för förflyttningen. Arbete är således detsamma som energi (SAOL 32 ). Ordet arbete har
ytterligare ett antal betydelser. Den fjärde och femte är ”strävan” respektive
”i bestämt syfte bedriven verksamhet”. Ger man sig på att sammanföra den
förklaringen med lydelsen av ordet relation, som betyder förhållande eller
förbindelse (SAOL), kan ett försök till definition av det nykonstruerade or31 Det finns ett flertal exempel på forskning om lärares arbete där den sociala dimensionen
av läraryrket framkommer men kanske inte fokuseras (Jackson, 1990; Lortie, 1975; Elbaz,
1983; Clandinin, 1986; Huberman, 1993; Louden, 1991; Sundgren, 1994; Carlgren, 1996;
Robertson Hörberg, 1997; Magnusson, 1998; Hultman, 2001a). Nordänger (2002) som
fokuserar raster i lärares arbete menar att även dessa karaktäriseras av kontakter och nödvändig interaktion vilket innebär en ökning av detta inslag i lärararbetet, vilket bidragit till
att ytterligare öka komplexiteten i yrket. Birnik (1998) fokuserar betydelsen av den interpersonella kontakten mellan lärare och elever för skolarbetet i stort. I princip i samtliga
nämnda studier framkommer läraryrkets komplexitet med önskvärd tydlighet.
32 Svenska Akademiens ordlista.
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det relationsarbete innebära ”en i bestämt syfte mödosam bedriven strävan
efter en förbindelse med någon”, vilket överensstämmer med vad jag funnit.
Det andra temat som kommer att redovisas och som jag upplevt ha en
framskjutande position beträffande lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet, är praktisk didaktisk förkovran. Embryot till detta tema finns att hämta
i den pilotstudie jag gjorde hos min första lärare. Han konsulterade dagligen
och stundligen sin planeringskalender, t.o.m. under lektionstid och jag undrade tidigt vad detta stod för. När jag sedan frågade, nämnde han att den
var hans ”bibel”. I denna reviderade han ständigt den tänka planen mot en
faktiskt genomförbar samt förändrade tavelskisser han använt och inte varit
nöjd med. Ytterligare ett par saker som fascinerade mig hos båda mina lärare var deras lyhördhet för stämningar i klasser samt deras behärskning i stökiga situationer. Prat med elever om fotboll för att få dem att skriva en artikel, broschyrer om riksdagens uppbyggnad som jämförts med dess hemsida
är andra exempel. Jag har mött en aldrig sinande idérikedom hos lärarna i
deras strävan att få elever att förstå olika saker. Allt detta, och mer därtill,
fick mig att fundera över hur det egentligen går till att bedriva undervisning.
Då det dessutom är en av lärarnas huvudsysselsättningar känns det naturligt
att redovisa intryck av hur kunskapsbildning inom detta område kan se ut
för det är, enligt mitt intryck, vad allt detta rör sig om.
Innehållet till det tredje temat, Betygsättningsrelaterat arbete, mötte mig
under mina tre första dagar hos lärare 2, vilka tilldrog sig i mitten av december. ”Varför håller hon på på detta vis?”, frågade jag mig själv efter första dagen. Jag märkte snart att det inte bara var julens ankomst som stod för
intensiteten i arbetet och de snabba omkastningar av aktiviteter jag fick se
prov på. Jag fann att orsaken var något helt annat, nämligen betygssättandet. Under min följande långa vistelse hos denna lärare lyste allt som oftast
betygsättning igenom som orsak till vissa handlingar eller uttalanden, både
explicit och implicit, Detsamma gällde även min andra lärare. Jag slogs av
de ständiga påminnelserna av elevers glömda uppgifter. Jag fick se prov på
extrainsatser, vars syfte var att ge stöd åt elever vars G-betyg hängde på en
skör tråd eller ens inte hade uppnått den nivån. Jag noterade dessutom en
ständigt pågående diskussion om utveckling och effekter av dessa. Jag lade
märke till det gedigna förberedelsearbetet inför nationella proven samt det
ständiga arbetet med betygskriterier på alla upptänkliga nivåer. Allt detta
bidrar till att betygssättning är det tredje temat som kommer att redovisas.
Även där har jag funnit att lärarna behövt tillägna sig en arsenal av strategier för att hantera det omfattande arbete som betygssättning numer verkar
innebära. Således inrymmer även det en kunskapsbildande dimension.
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Relationsarbete
Följande tema handlar om hur lärare på olika sätt anstränger sig för att lära
känna sina elever, samt hur de bygger upp och upprätthåller relationer till
dem. Jag har funnit att det senare är en framträdande aktivitet i deras arbetsvardag och att de lägger ned mycket energi på detta. Jag inleder med lärarnas egna funderingar kring relationsarbetet i allmänhet och vikten av att
nå varje elev i synnerhet. Jag tycker mig se lärarnas funderingar och syn på
relationsarbetet avspegla sig i deras praktiska handlande, vilket motiverar
denna inledning. Den syftar således till att ge ökad förståelse för den påföljande redovisningen av de strategier lärarna begagnar sig av och successivt
utvecklar, för att skapa relationer till både sina grupper och till de enskilda
eleverna i dem. Här står således de kunskapsbildande processerna, eller med
andra ord lärarnas kunskapsbildning inom denna domän, i fokus. Relationsbyggande på både grupp- men framför allt individnivå redovisas. En
empiriskt grundad analys av hur lärarna i ett initialskede går tillväga för att
lära känna nya grupper och enskilda elever, inleder. Tillgången till dessa
kunskaper, verkar vara en förutsättning för att sedan påbörja det fördjupade
relationsbyggandet med de enskilda eleverna. Därefter redovisas hur de sedan gör för att skapa och upprätthålla relationer till eleverna. De underrubriker som återfinns i texten är min kategorisering utifrån det empiriska materialet. Jag har lyft fram passager där jag upplever att relationsarbetets innehålls- och processfrågor kommer till uttryck, d.v.s. vad läraren gör för att
arbeta med relationsbyggande samt hur läraren lär/t sig detta.

Lärarnas funderingar kring elevrelationer och deras betydelse
Lärarna uttrycker att relationsarbete är något man inte kan från början
och då heller inte inser värdet av. De framhåller tiden som arbetande lärare
som bästa läromästaren, kombinerat med en känslighet för mer eller mindre lyckade försök vid tidigare relationsbyggen. De menar också, att en förändring inom denna domän skett över tid och att fungerande relationer
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numer är ett slags fundament som utövandet av yrket vilar på. Lennart uttrycker sig som följer:
”Fast det är ju en helt annan värld idag. Det var mycket lättare förr tror
jag.
-Vad var det som var lättare då?
-Var man lärare, hur man än fungerade så var man lärare, det var ingen
som stack upp. Det är lite annorlunda idag. Det är en jättestor social bit.
-Så det är den som du ser är den stora förändringen?
-Javisst, din person tror jag får mer och mer betydelse. Förut, var du lärare
och det kvittade hur outbildad du var. Det var som man sa när jag var liten,
”Rektorn kommer”! Det var ju tyst i skolan i flera veckor!! Även om man
var tyst ändå! Och rektorns fru som inte var i närheten av några betyg och
som bara satt där och ”vickade”. Det var ju också tyst. Det är mycket svårare idag alltså, respekten då och då måste man bygga upp en relation.”
(Intervjuutdrag)

Här framkommer tydligt att Lennart ser problematiken med respekt ifrån
elevernas sida som huvudorsak till att relationsarbete har kommit att bli en
allt viktigare bit i lärarnas arbete. Förr hade läraren respekten gratis i kraft
av sin position, menar Lennart men antyder att så inte är fallet längre. Han
uttrycker också att lärarens personlighet har stor betydelse. Jag tolkar det
som att den är av stor betydelse just i relationsbygget till eleverna, vilket senare kommer att framgå i texten om strategier för just detta. Han talar även
om att ”man måste bygga upp en relation”, vilket indikerar en medveten ansträngning från framför allt lärarens sida. Det är inget som sker med automatik utan läraren måste aktivt arbeta på att skapa relationer till sina elever.
Cecilia framhåller också i våra samtal just sitt eget bidrag i relationsbyggandet till eleverna. Det rör sig om att läraren söker sig till var och
en av dem. För att förstå klassrummets komplexitet och hantera situationen
som helhet är kunskapen om individen grundläggande, menar hon. Trots att
lärare först och främst arbetar med grupper av elever, framhåller både Lennart och Cecilia vikten av att känna och ha en relation till varje elev.
”-Alltså, jag fungerar ju så själv och jag märker det väldigt tydligt på mig
själv att jag behandlar dem olika. Är det Kalle som bråkar med Nisse så gör
jag på ett sätt. Är det Pelle som bråkar med nån´ annan så gör jag på ett
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annat sätt därför att jag känner Kalle och vet lite grann hur de funkar´. Förstår du vad jag menar då?
-Ja, jag förstår vad du menar.
-Och den relation som jag har med Kalle avgör vad jag kan säga till honom.
-Mmm. Men när du säger relation menar du bara då att man känner honom till namn och utseende eller står relation för någonting annat?
-Ja, för lite mer än så. För att jag vet lite mer om Kalle än vilken klass han
går i. Jag vet kanske lite vad han är intresserad av jag vet lite grann vad han
tycker om, vad han tycker om skolan och de jag har lättast att hantera är
givetvis de som jag tycker att jag har en bra relation till, som har nån´ glädje av mig.”
(Intervjuutdrag)

Här poängterar Cecilia vikten av att skapa individuella relationer till sina
elever. Läraren ska kunna behandla sina elever efter den person de är,
d.v.s. använda ett individuellt anpassat bemötande. Detta individuella bemötande sker inte sällan inom ramen för arbetet med hela gruppen. Därför
krävs även en relation till gruppen som helhet. För att läraren ska komma
en elev så pass nära så att hon vet hur han ”funkar”, (se ovanstående citat)
krävs en tämligen ingående kunskap om eleven. För att komma i åtnjutande av den krävs oftast en ansträngning från lärarens sida. Lennart formulerar sin strävan som följer:
Hur många ungar har jag? A,20, 45, 70 och sen har jag två nior, jag har
drygt 100 ungar, 110 kanske. Jag försöker nå var och en. Du märkte nog
igår när jag ställde frågor tror jag, ”har var och en fått”? Jag försöker nog
att var och en ska bli nådd. Jättepedagogiskt (skämt)!! Det tror jag är viktigt. Även att sätta upp det här med frånvaro. Jag jagar, tre fyra minuter
här står det där och där, men även det är ju ett sätt att bli sedd. Att man
bryr sig.”
(Intervjuutdrag)

Strävan att nå sina elever kan uppenbarligen ta sig uttryck på olika sätt.
Att se eleven på lektionen genom att fördela frågor på ett så rättvist sätt
som möjligt tycks, enligt Lennart, vara ett sätt. Att föra statistik av olika
slag kan, för en utomstående, främst ses fylla en kontrollerande funktion
men Lennart uttrycker att det även kan fungera som ett sätt att se sina elever. En fråga man dock kan ställa sig här är om eleverna uppfattar det på
samma sätt som Lennart eller om de bara tycker att han är petig. Vikten av
att se och uppmärksamma alla drygt hundratalet elever, tycks dock vara
vägledande för läraren i olika situationer.
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Att lära känna gruppen
Jag fick följa Cecilia tredje veckan in på terminen med de nya sjuorna. De
två första veckorna hade ägnats åt en kortare lägerskola samt andra lättsamma ”lära-känna”-aktiviteter, vilka syftade till att eleverna skulle få
kunskap om skolans lokaler, varandra och sina nya lärare 33 . Omvänt var
syftet även att lärarna skulle bli bekanta med sina nya elever. Vad jag fick
möta i skolan var således elever och lärare som hade en viss vetskap om
varandra. Cecilia poängterade dock, att umgänge med smågrupper av elever på lägerskola, är en annan sak än med hela klasser i en skolsal. Hennes
uppfattning var därför att de första mötena med hela grupper i klassrummet i princip kunde betraktas som om de vore just de första. Eleverna
hade ju inte träffats tillsammans i denna miljö tidigare. Även om de kände
vissa av kamraterna så var några ändå nya då de flesta av de tidigare aktiviteterna skett i mindre grupper.
Denna tredje vecka in på terminen märks en påtaglig skillnad i korridoren utanför lektionssalarna mot hur det hade varit på våren när niorna
skulle gå in till lektion. Ett stökande och knuffande, ett stoj och ett stim
karaktäriserar elevernas entré in i klassrummen. Alla är heller inte på plats
i tid, utan vissa elever ”droppar in” först efter några minuter. Cecilia väntar tålmodigt på att lugnet ska lägra sig, vilket det gör till slut. Min upplevelse är att denna typ av start är signifikant för de första två månaderna.
Vi samtalar om varför det är på detta sätt. Cecilia konstaterar att det
egentligen är naturligt då eleverna ska positionera sig gentemot varandra
och finna eller få sin roll i gruppen. De ska också anpassa sig till ett system
med olika lärare i praktiskt taget varje ämne samt vänja sig vid att lektionerna sker i olika klassrum och att det då gäller att ha rätt material med
sig. Det inbegriper ett visst ansvarstagande från elevens sida. Dessutom är
den begynnande eller redan påbörjade puberteten ytterligare en faktor som
förklarar varför det ser ut som det gör, menar Cecilia. Det betyder dock
inte att läraren passivt ska se på. Hon framhåller, att det är viktigt att läraren lägger väldigt mycket tid på att aktivt arbeta med gruppen på olika
sätt. I ett initialskede handlar det ofta inte alls om någon ämnesundervisning. Cecilia understryker vikten av att få gruppen att fungera.
”Innan man känner grupperna och de känner oss och det riktigt har satt sig
vilka krav som gäller när man går i sjuan, då ska man lägga väldigt mycket
33 Se även beskrivning av planerandet av mottagandet av sjuorna i avsnittet Lärares arbets-

år.
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tid på gruppen, att det fungerar i gruppen och hur man beter sig i gruppen
och det kommer kanske inte att handla om någon svenska eller någon engelska eller någonting den timmen utan man pratar bara om hur man ska
uppföra sig och hur vi ska vara mot varandra och så och så kommer man
bara dit, för att det måste fungera innan det andra kan dra igång.”
(Intervjuutdrag)

Här antyder Cecilia att fungerande relationer, är ett slags fundament för den
övriga verksamheten i skolan. Det gäller relationer lärare-elev men även relationer elever emellan. Citatet antyder att hon arbetar med värdegrundsfrågor och grupprocesser för att lägga grunden till den kommande undervisningen; ”det andra”. Hon slår fast att man ska lägga tid på detta. Detta sätt
att uttrycka sig tyder för mig på att hon tagit del av allmänna råd och erfarenhetsbaserad kunskap som finns bland lärare, ett slags vedertagen kollektiv kunskap. Det verkar som om det var en självklarhet att agera på detta
sätt i ett initialskede tillsammans med en ny grupp elever. Läraren vill således, genom att arbeta med gruppens samspel, forma en fungerande lärmiljö.
Verksamheten ”skola” är organiserad så att lärare i de flesta fallen möter
grupper av elever så det är en situation man som lärare måste kunna hantera. Man kan här ana att det också finns en arbetsmiljöaspekt med i strävandet efter en fungerande miljö. Både lärare och elever ska vistas där en stor
del av dagen. En inte alltför vågad gissning är att grundorsaken till strävan
att organisera ett fungerande klassrumsklimat, är lärarnas önskan om att
skapa ett optimalt lärande och trivsel för samtliga elever och även för sig
själv. Gruppövningar verkar vara ett inslag på vägen mot detta.
Jag deltog vid flera tillfällen där Cecilia träffade hela grupper de allra
första gångerna. I samtal efteråt beskriver hon sitt agerande:
”Så i en ny grupp så gör jag antagligen en massa saker med ansiktet mot
gruppen, alltså plockar vid katedern om det finns en sådan, står och plockar lite och grejar lite och så pratar jag och ser mer än bara personerna som
sitter där. Ser vad som pågår även när jag tittar på dem för att lära känna
gruppen och känna vilka vibrationer som, vad de betyder. Vad betyder det
när det blir så här? Säger saker riktad mot en men har ögonen egentligen
och koncentrationen där borta. Hur reagerar de när jag nu pratar med de
här? Om jag säger så här, vad händer då?
-Du lär dig gruppen så att säga?
-Ja, det tror jag.”

(Intervjuutdrag)
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Denna muntliga beskrivning stämmer väl överens med vad jag konkret observerade. Av citatet framkommer hur Cecilia gör för att ”lära sig” gruppen. Målet är att känna av och se relationer mellan elever och mellan sig
själv och gruppen. Hon lär sig att tolka helheten och se till mer än bara individerna. Enligt min mening kan lärandet i citatet ses som ett slags experimenterande. Hon gör eller säger en sak, det utlöser en reaktion hos eleverna, vilket ger en ny förståelse av gruppdynamiken. Cecilia prövar då en
ny handling, gör eller säger något annat, får en ny reaktion av eleverna, reviderar förståelsen ytterligare etc. Cecilia fortsätter sedan att berätta att
när hon lärt sig gruppen tillräckligt väl kan hon ofta avgöra vad som händer bakom hennes rygg, inte bara att något händer. Hon har då koll på var
eleverna sitter och hur de olika eleverna ”låter” på olika sätt. Hon känner
igen varifrån fniss och mutter kommer och hon kan ofta namnge den som
gör något och då säga ”sluta upp med det där” eller ”Nu Kalle ska du vara
tyst och inte peta på Janne”. Denna förmåga att stävja oroshärdar medan
de är i sin linda är betydelsefull, menar hon och den utvecklas successivt ju
mer hon lär känna sin grupp. Cecilia säger att detta är en del av förmågan
att ”känna på luften” i gruppen, d.v.s. känna av stämningar. Lennart berättar följande om sina första möten med sjundeklasser:
”Man börjar att tala om hur man vill ha det och visa vem man är och så
sätter man gränser från början...Man går ut hårt, någorlunda hårt, med
krav på tid. Det gör man ju i och för sig i alla årskurser. Med material.
”Det har jag inte. Och?” säger man. Tyvärr. …Man jagar dem lite mer i
sjuan. Jag delar för det mesta inte ut pennor i sjuor och åttor på skrivningar
exempelvis. Jag tar inte med, de ska faktiskt... Det är allvar……Men i nian,
nog sjutton kan jag dela ut en penna. Det är värre i sjuan om de börjar ta
fingret……..Vad jag menar är att jag släpper lite. De är lite förvirrade ofta
och det är så mycket man ska göra. Man är som en pappa för dem. Oftast
är de väldigt snälla men ibland så får man trycka till någon och tala om vad
som gäller och då reagerar de oftast med att hälsa extra noga och de får
världens ågren för de betett sig illa. Det hände här häromdagen och det
tycker jag är bra.”
(Intervjuutdrag)

Lennart uttrycker här en, för lärare, gammal sanning om att gå ut hårt och
släppa efter hand. ”Inte ett leende förrän till jul” lyder skämtsamt ett
gammalt recept på hur man lyckas som lärare. Citatet indikerar också, att
gränssättning fortfarande är mycket betydelsefullt vid kontakten med eleverna i initialskedet. Framgent kommer att redovisas, hur läraren i sitt
kontaktskapande med eleverna måste låta sin personlighet träda fram. Talesättet ovan måste troligen revideras en del. Kanske måste läraren kosta
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på sig ett leende då och då, utan att för den skull tumma alltför mycket på
gränssättningen?
Mycket av lärarens arbete i skolan sker tillsammans med större eller
mindre grupper av elever. Grupperna består ju dock av individer. Kommande avsnitt är i huvudsak inriktat på hur lärarna går tillväga för att erhålla en första vetskap om varje enskild elev. Jag har funnit att just de personliga kopplingarna till var och en är av stor betydelse även för hur gruppen hanteras kollektivt, men framför allt för det efterföljande relationsbyggandet.

Att lära känna individerna
När läraren möter klassen de första gångerna är namnen på eleverna för
det mesta helt obekanta. I Cecilias fall lärde hon sig några namn på lägerskolan och vid andra tillfällen under ”lära-känna-veckorna” men jag noterar, att hon till varje lektion har en klasslista med sig där hon prickar av
närvaron. Hennes kollega använder klasslistan på samma sätt. Alltid fastnar några namn när elever ropas upp, tänker jag. Att kunna tilltala eleverna vid namn verkar vara det första steget mot att lära känna dem så de blir
till personer och inte objekt för läraren. Det är viktigare än vad man kan
tro, framhåller lärare jag talat med enigt. De framhåller dessutom vinsten
med att kunna fler namn än bara på de elever de själva har. Det är en trivselfaktor för elever, likväl som viktig kunskap när elever är i konflikt med
varandra i korridoren. Att då kunna tilltala med namn ger en helt annan
pondus än att använda ”du där”, vilket de tvingats göra emellanåt och då
noterat bristande framgång.
Jag noterar att klasslistan får ytterligare en funktion när det gäller hur
lärarna skaffar en första kunskap om eleverna. Vid Språk- och kulturlektionen och handledningstimmarna används den som ett slags aktivitetslista. Cecilia går runt med listan i högsta hugg och frågar alla elever om
vad de avser arbeta med det kommande passet. Denna fråga utvecklas utan
undantag till ett kortare eller längre samtal om både ditt och datt, alltifrån
fritidsintressen till vilken skiva de har i sin CD-spelare. Mitt intryck är att
dessa samtal syftar till mer än bara kontroll av vad eleverna arbetar med.
Cecilia tar chansen att lära känna dem helt enkelt.
Varje elev får vid terminsstarten sin mentor, som har huvudansvar för
eleven. Detta huvudansvar innebär, att läraren ska hålla sig à jour med hur
skolarbetet fungerar i stort och om eleven har problem av något slag.
Dessutom är läraren ansvarig för kontakt med hemmet. Varannan vecka
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ska mentorn föra samtal med eleven om allt detta. På Cecilias skola har
varje elev en planeringsbok som dessa samtal utgår ifrån. Den delas ut
tredje veckan när jag är där. Cecilia sätter sig och talar med varje enskild
elev hon är mentor för, om hur boken är tänkt att fungera och hur den ska
fyllas i. Eleverna får då välja dag för mentorssamtal. Jag deltar sedan vid
några sådana och noterar att Cecilia inte alls håller sig strikt till punkterna
i planeringsboken utan för in eleverna på alla möjliga samtalsämnen, allt
från fotboll till hemsidor på datorn. Jag får ett intryck att hon här försöker
orientera sig lite i vad eleverna har för intressen. Samtalet används här
återigen för ett bredare syfte än det avsedda.
Vid en av de första engelsklektionerna, delar Cecilia ut skrivhäften till
samtliga elever och ber dem döpa dessa till ”Diary”. Hon förklarar att
meningen är att eleverna där ska få skriva om saker och ting som rör dem
själva, deras intressen eller annat de har på hjärtat. Cecilia poängterar att
dagböckerna inte ska rättas. Avsikten är att man ska våga skriva fritt utan
att känna att det behöver vara rätt. När jag frågar Cecilia om hon har någon mer tanke med skrivandet, säger hon att det är en ”guldgruva” när det
gäller att få reda på lite av varje om eleverna. Dessutom får hon upp ögonen för på vilken nivå de befinner sig skrivmässigt och om någon har extraordinära problem. Idén har hon fått av en kollega som använt sig av
dagboksskrivande i flera omgångar med elever och kommit fram till dess
förtjänster. Detta tycks således vara ytterligare ett sätt att lära känna sina
elever i ett initialskede.
Dessa ovan beskrivna sätt på vilka lärare kan skaffa sig initial kunskap
om sina elever kan sannolikt variera lärare emellan, i synnerhet vilka redskap de tar till sin hjälp. Det är således genom interaktion i olika former,
med eleven själv eller med texter av olika karaktär, som denna kunskap
erhålls. Den består först och främst av namn på eleverna men även en första orientering om deras intressen och deras kunskapsnivå.
I följande avsnitt presenteras några av de strategier jag sett Lennart och
Cecilia använda sig av i det fortsatta relationsbyggandet. I våra uppföljande samtal, har de utvecklat tankar kring varför de är viktiga och rent av
nödvändiga ingredienser i skapandet och upprätthållandet av relationer.
Tankar om hur de fötts och utvecklats framkommer också. Presentationen
sker under ett antal underrubriker, vilka syftar till att tydliggöra tillvägagångssätten. De är även en kategorisering av materialet.
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Att skapa och upprätthålla relationer
Strategierna som presenteras nedan är att betrakta som ett slags lärande då
lärarna berättat att de kommit fram till dem av erfarenhet, d.v.s. prövat sig
fram, bara delvis lyckats och därför hela tiden arbetar på en förfining av
dem. Vissa strategier har övergetts då de inte varit framgångsrika. Strategierna är inte presenterade i någon rangordning utifrån hur de fungerar utan
de utgör bara exempel på olika tillvägagångssätt. Redovisningen gör inte
anspråk på att ge en heltäckande bild av tillvägagångssätt lärare nyttjar i
relationsskapande syfte utan de representerar sådant som varit mest framträdande i mitt material. Rubrikerna är synonyma med strategierna.
Att använda allmänt småprat. Något jag tidigt slogs av hos Cecilia var det
alldagliga pratet med eleverna i de otaliga korridorvandringarna till och
från lektionssalar. Hon frågar dem om hur det gick på senaste provet,
kommenterar deras klädsel eller upplyser dem om att de har en kompis
som letar efter dem. Jag noterar även små kommentarer på lektioner om
annat än rena skolfrågor. Här finns uttalanden rörande alltifrån en speciell
typ av penna någon har, en ryggsäck som ser praktiskt ut, nya glasögonbågar, olika musiksmak, till testandet av en flickas nya häftapparat i form
av en flodhäst med blå nitar. Hon berättar att hon hade en grundtanke
med sig som ny lärare att arbeta på detta vis. När hon fick den respons
hon hoppats på från eleverna, har hon vidareutvecklat småpratandet. Det
är numer en självklar del i skapandet av relationer till eleverna. Att som lärare våga gå utanför ämnesarenan utan att t.ex. vara rädd för att bryta
elevens koncentration, är något som uppenbarligen uppskattas av eleverna.
De blickar jag noterar lärarna får tillbaka och eventuella tack för komplimangen, tyder på detta. Cecilia menar att man blir en vuxen att vända sig
till genom att visa intresse för deras liv i allmänhet. Man anses dessutom
inte vara ”dum”, d.v.s. inte veta något om det som pågår utanför skolans
väggar. Lennart påtalar också vikten av att inte verka ”blåst” i samtal med
eleverna och även småpratandets bidrag till detta:
”Det är viktigt att hålla sig à jour med ungdomens värld. Man blir ju själv
lite äldre. Det är det här sociala då som det blir mer och mer av.
-Är det viktigt att vara duktig på det?
-Ja, det tycker jag.
-Hur blir man det?
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-Att umgås med barn bara. Det är ingenting man kan läsa sig till. Prata med
dem, morsa på dem. Det kan vara några meningar på morgonen eller i korridoren. Hur är vädret, hur mår du osv. Det behövs inte mer tycker jag.
-Mmm, att vara som vem som helst och se dem som människor?
-Ja, det är viktigt. Visst.”

(Intervjuutdrag)

Att Lennart verkligen lever som han lär bekräftas dagligen i de korridorvandringar vi företar oss. Han stannar till, vinkar och hejar till höger och
vänster. Jag upplever att det i princip är lika ofta som eleverna tar initiativ
till hälsandet eller pratandet, vilket Lennart tycker känns ”jäkligt bra”.
Genom att ”morsa”, prata väder och vind och lite av varje skapar man respekt hos eleverna, menar han. Han berättar att han märkte detta redan
när han började som lärare. Han hade en idé om att vara så naturlig mot
barnen som möjligt. Då åldersspannet inte var så stort mellan honom och
eleverna kändes det lätt att hitta naturliga samtalsämnen och fälla relevanta kommentarer. Hans upplevelse var att det var ett framgångsrikt förhållningssätt och han har därför fortsatt på samma linje över åren. Ovan framkommer att han numer ser pratet med eleverna som ett sätt att hålla sig
uppdaterad med vad som gäller hos ungdomar idag, nu när ålderskillnaden
är större. Förfaringssättet och resonemanget hos Lennart är således i princip identiskt med det hos Cecilia.
Att vara en person och inte en roll. I samtal om skola i allmänhet och inom
lärarutbildningen i synnerhet, diskuteras och problematiseras begreppet lärarroll. Att hitta och vara trygg i sin lärarroll, brukar framhållas som en
förutsättning för att göra ett bra jobb. I samtal med lärarna i min studie
får begreppet yrkesroll en delvis reviderad och vidgad betydelse. Lennart
understryker vikten av, att lärarens personlighet är synlig i denna. Vi pratar en gång vad som kan skilja två lärare med 30 års erfarenhet åt, där den
ene klarar att hantera stökiga klasser men inte den andre:
”Det beror på de här som inte möter eleverna, som inte pratar med dem
och som bara kommer hit och säger:”Hej, sitt ned och slå upp boken”. Det
är personligheten. De kan säkert sina ämnen., det tvekar jag inte en sekund
på men sen är det fråga om elevrelationer. Hur man är som person. Om
man är så att man ska hålla på, OK A följer B, men ja, ibland så. Visst ska
man vara konsekvent, men ibland, en del är hopplösa tycker jag. Ser jag att
någon tuggar tuggummi, man ska ju säga till men ibland så funkar det inte.
Allt flyter som bara den och bryta en lektion för en sådan sak tycker jag
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kan vara lite onödigt. Folk som är så där stenhårda. Som aldrig ler. De går
det åt helvete för, ursäkta uttrycket. Det gör så i många fall. Inte på gymnasiet kanske eller universitet, men på grundskolan för det är inget lätt klientel ändå det här om man så säger.”
(Intervjuutdrag)

Grundskoleelever har inte valt att gå i skolan utan de måste på grund av
skolplikten, antyder Lennart. Alla är inte motiverade att vara där och alla
tycker sannolikt inte att alla ämnen är så intressanta. Därför krävs att läraren känner sin grupp och har sociala relationer till dem, inte bara ämnesmässiga. Lennart säger också att han upptäckt att han genom att vara lite
trevlig och personlig, får sina klasser med sig. Han måste visa lite av sig
själv i kontakten med eleverna för att vinna deras förtroende. Känner man
sina elever och märker när det fungerar, vet läraren med sig att en tillsägelse till just en speciell elev skulle bryta den arbetsro som kanske infunnit
sig. Då blir principer mindre viktiga och läraren betraktas av eleverna som
mänsklig och inte som en felsökare. Mitt intryck är att han personifierar
principen i sig. Att den är en framkomlig väg i relationsbyggandet visas
också genom den respons eleverna ger honom, vilken jag dagligen får uppleva och ta del av i klassrummet.
Cecilia framhåller också användandet av sin egen person och inte bara
iklädandet av en roll, när det gäller att bygga relationer till eleverna. Cecilia ger vid ett samtal ett par förklaringar vad hon menar att hon vinner
med det:
”-Ja, jag blir en vanlig människa mera. Jag är lärare plus att jag är vuxen
och så kanske jag är nästan som morbror eller moster eller någon annan
som de känner eller grannens mamma eller nått´.
-Mmm. Och det är något som du egentligen önskar?
-Ja, jag tycker det är en fördel om de inte bara kan se mig som bara en lärare som är som en uppslagsbok eller nått´ sånt´ där, nått´ lexikon kanske
snarare…därför att jag tycker att det kan vara viktigt att de får en insikt i
att lärare också är människor (skratt) vilket de inte alltid får.”
(Intervjuutdrag)

Cecilia uttrycker här en önskan att bli betraktad som medmänniska av eleverna och inte bara en kunskapsbank. Genom att använda sig av sin personlighet i relationsbyggandet ges förutsättningar för det. Att vara lärare
kan således innebära att man fyller en social funktion visavi eleverna utan
att man för det behöver abdikera från sin position som lärare. Cecilia säger
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att hon prövat sig fram för att nå denna insikt och att hon nu är övertygad
om förtjänsten av att låta sin person lysa igenom i möten med eleverna. Jag
ser tydliga paralleller till Lennart i hennes agerande och märker av dess
konsekvenser i stämningen i klassrummet och i enskilda möten med elever.
Vänskaplig respekt är ord jag upplever ofta karaktäriserar dessa tillfällen.
Man kan fråga sig vad konsekvenserna skulle bli om man underlät att
använda personen bakom rollen? Cecilia menar, vilket återges i citatet, att
det finns en risk att bli betraktad som en uppslagsbok. Lennart uttrycker
farhågan som följer:
”Det är viktigt att vara som man är. Det har jag sagt förut också. Man ska
göra sitt jobb men man får inte bli en sån´ där, som jag tycker är det värsta
jag vet, läroplansfolk.
-Nehej, och hur är sådana. Har du stött på dem?
-De blir tjänstemän, som den där, vad heter han, Sten Stenson, som kan alla
tidtabeller utantill. Som är perfekta. Jag blir jättenervös på sådana. Och det
har jag märkt, man ska ha humor. Det är många som är humorbefriade.
”Nu ska vi göra det och det” och är allmänt livrädda. Det går inte hem hos
barnen heller. Det blir en jädrans tråkig stämning kring dem tycker jag.”
(Intervjuutdrag)

Här antyder Lennart att han haft kollegor av karaktären tråkmånsar, vilket
inte tilltalat honom. Han berättar att han hade en initial tanke tidigt i sin lärarbana att inte förställa sig. Han strävade efter ett så naturligt förhållningssätt till sina elever som möjligt utan att därför bli betraktad som en jämlik.
Det kunde ibland vara lite problematiskt då åldersspannet till eleverna, som
tidigare nämnts, inte var så stort på den tiden men han upplevde ändå att
”det fungerade hyggligt”. Han framhåller förutom personlighetens betydelse
i relationerna till eleverna även humorns, vilket berörs nedan.
Att skämta. Något jag tidigt noterar hos mina lärare är deras sätt att
skämta med eleverna i olika situationer, både vid gemensamma genomgångar ledda av läraren från tavlan och vid svar på individuella frågor av
både praktisk och teoretisk karaktär. Ljudillustrationer under glosförhör,
skämt om att en elev kände sig osäker på den engelska glosan ”osäker”, en
upphittad godisbit som erbjuds en elev som just sagt att han var hungrig
var sådant jag noterade.
Mitt intryck är att förhållningssättet bidrar till att lätta upp stämningen
bland inte alltid helt alerta och engagerade elever. De reagerar ofta med ett
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leende eller skratt och någon form av intresse tänds i deras ögon. Mitt intryck är att lärarna själva dessutom verkar bli på gott humör, vilket får en
omedelbar överspridning till eleverna. Vi har kommit att prata ingående
om detta. Cecilias strategi för hur man som lärare kan närma sig sina elever för att etablera bra relationer till dem lyder på följande sätt:
-”Hur visar man elever vem man är då? Hur får man de här goda relationerna till elever?
-Ja, jag..det gör vi ju på olika sätt förstås. Jag gör väl så att jag skämtar
mycket, jag skojar med dem, punktera när de sitter och gnäller som tonåringar alltid gör, att man skämtar om det och följer med. ”Jaa, allting är så
jobbigt”!! (Härmar elev)
-Mmm, skämtandet är ett viktigt inslag?
-Ja, för mig är det oerhört viktigt. Jag har förstått att skämtandet är ett
bättre sätt att slå hål på den här ytan då som är så ilsken, eleven är ju emellanåt så arg. Lugn och lite skämt men att höra ändå. Det är ju någonting de
vill, som inte är bra eller någonting som de är ilskna på. Då måste jag som
lärare på nått sätt få höra det, och aktivt lyssna på det också då.”
(Intervjuutdrag)

Här antyder Cecilia att hon med erfarenhet förstått, d.v.s. lärt sig att använda just skämtande för att komma åt elever. Hon berättar att hon intuitivt från början reagerade med irritation och ibland ilska mot uppstudsiga
elever, men det föll sällan väl ut. Hon ändrade då taktik och bytte till ett
mer avspänt, välvilligt och humoristiskt bemötande. Han har utvecklat
detta allt eftersom. Numer är det en medveten och viktig del av hennes
hållning som lärare.
Lennarts ”recept” för goda relationer till eleverna är praktiskt taget
identiskt med Cecilias:
”Jo, jag försöker ju det här med empati att vara en förstående medmänniska. Inte kompis direkt men lyssna på dem fast samtidigt kunna bli förbannad och säga åt ordentligt. Sen är det viktigt med humor. Man måste
kunna skoja om saker och där har jag mycket gratis från min musik.”
(Intervjuutdrag)
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Lennart beskriver sedan den jargong som finns bland musiker. Då han ingår i några olika konstellationer på sin fritid har han en uppsjö av vitsar
som han använder i klassrummet, vilket jag dagligen får höra prov på. Ett
exempel när en elev ber om ett papper lyder:
”Sa du A4? Ja, det ska väl gå för E4an får inte plats och I4 har lagt ned.”
(Utdrag fältanteckningar)

Detta är bara ett exempel i mängden. Nämnas kan också att han ibland
vid felsägningar skämtar om detta genom att sätta sina glasögon lite på
sned. Ibland inleder han lektionen med att säga ”Jaha, välkomna hit idag,
kul för er att få se mig!”, vilket får eleverna att dra lite på munnen redan
vid lektionsstarten. Han berättar att han tidigt i sin lärarbana noterade hur
kollegor som hade glimten i ögat, ofta talade med entusiasm om det arbete
han gett sig in på. Bland kollegorna fanns också mer strikta som oftare berörde yrkets baksida. Lennart kände mer samhörighet med de lite muntrare och då han hade en egen fatabur att plocka skämt ifrån, fann han det
naturligt att använda dem på samma sätt gentemot sina elever som mot
sina musikerkollegor. Då det föll väl ut har han fortsatt i samma anda.
Skämtandet kan också bygga upp en relation av sådan art att både lärare och elev känner att de har utbyte av den.
”Cecilia möter en elev i korridoren som säger att hon måste vara hans
mamma för han behöver en underskrift till avslutningsfototalongen, vilket
han uppenbarligen glömt att be om hemma. Cecilia svarar honom med
glimten i ögat att om hon skriver på får han hjälpa henne med diverse trädgårdsarbete för det brukar söner göra! Elev ler och de går till arbetsrummet
och ringer upp elevens mamma för att höra att han verkligen får köpa fotografierna och då kan Cecilia i sin egenskap av lärare underteckna lappen.”
(Fältanteckningar)

Båda parter står här för upprätthållandet av relationen. Elevens handlande
kanske kan ses som ett kvitto på att strategin fungerat. En liknande incident
inträffar ett par dagar senare då en elev skämtsamt faller på knä och ursäktar sig för att han glömt en sak han lovat ta med. Cecilia påtalar den tillfredsställelse hon känner vid elevyttringar som dessa. Även i samvaron med
Lennart får jag se prov på liknande. Ett exempel är vid ett prov i engelska,
där Lennart bara agerar vakt. En elev säger att Lennart får två polkagrisar
om han slår upp ett ord åt honom, något Lennart uppskattar genom att rufsa honom med sin hand i håret och le. Mitt intryck är att detta och liknande
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situationer leder till ett slags lärande för lärarna, som fortsätter att använda
och utveckla strategin. Skämtandet kan också ta sig andra uttryck:
”Fast ibland är det väl så får jag erkänna att jag hänger ut dem med deras
olater. Det finns ju en del elever som alltid gör någonting som gruppen är
medveten om. Nån´ som alltid glömmer och det där kan jag väl faktiskt
ibland hänga ut dem för då. ”Oj, har du glömt nu igen”. Nått´sånt´där, nått´
halvironiskt eller rent öppet. Skratt och så. Fast det här gör jag inte i början.
Jag hoppas att de inte tar illa upp. Ibland har jag väl kollat med dem efteråt,
frågat. Sen tror jag väl det är lite så här också. De måste känna att jag tycker
om dem. Om de inte känner det, och det hoppas jag att de gör, känner de inte
det eller är tveksamma på vad hon tycker om mig egentligen och jag hänger
ut dem. Då är det illa. Så jag bygger ju på att jag gillar dem.”
(Intervjucitat)

Här antyds hur Cecilia lärt sig, att användandet av än mer avancerade
former av skämtande kan fungera när man känner sina elever tämligen väl.
Kriteriet att eleverna måste känna att hon tycker om dem, indikerar ju i
sig, att en viss tid måste ha förflutit så att en så pass trygg och tillitsfull relation som går att sätta på prov, har knutits. Vid vissa tillfällen har hon
stämt av med eleven så denne inte blivit sur. Gissningsvis har responsen
från eleven oftast varit god då Cecilia fortsätter att ta risken att ”tufsa till”
relationen. Vinsterna med tillvägagångssättet är uppenbarligen värda det.
Även Lennart använder sig att detta utvecklade förfaringssätt då och då.
Ett exempel här kan vara när en glömsk elev för en gångs skull har med sig
böckerna och får en skämtsam kommentar kring detta faktum. Att elever
och lärare har roligt i skolan är viktigt för både Cecilia och Lennart, något
de båda explicit uttryckt i våra samtal. Förfarandet verkar värt risken men
de använder det inte förrän de känner sig trygga i att det ska fungera som
de tänkt sig. I uppbyggnadsskedet av relationen används mindre ironisk
humor. Cecilia påpekar också i våra samtal gällande både användandet av
skämt och ironi, att det måste komma naturligt och således vara förenligt
med lärarens personlighet. Allt annat är krystat och det märker eleverna av
direkt, poängterar hon.
Att lyssna. Allt som oftast får jag bevittna olika sammanhang där lärarna
för individuella samtal med sina elever. Ibland är det som uppföljning av
störande beteende på lektionen, ibland som svar på ett dåligt provresultat.
Jag uppfattar också samtal som inte är direkt skolrelaterade i den bemärkelsen att de rör uppförande eller studierna i sig. Det kan vara en elev som
ser betänkligt trött ut på lektionen som läraren ber att stanna kvar för ett
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samtal efteråt. Det kan också vara så, att eleverna kommer till läraren för
att be om ett individuellt samtal som kan röra problem med skola, problem hemma eller annat. På frågan om hur hon får goda relationer till sina
elever, menar Cecilia att en viktig ingrediens är att lyssna seriöst i dessa
samtal. Märker hon att de vill berätta något ”lånar hon dem sitt öra”. Detta visar hon i handling i följande sekvens:
”En elev kommer in; försenad. Cecilia säger att hon saknat henne och då
hon ser att eleven ser betryckt ut sätter hon sig med eleven och pratar lågmält en längre stund. Eleven gråter. Cecilia lyssnar och försöker hjälpa till
och komma med råd hur hon ska hinna med alla rester hon har i olika ämnen. Lagledaren kommer in och visar en punkt i en ny skrift från Skolverket
man talade om på morgonens lagmöte för Cecilias kollega. Söker Cecilia
med blicken men Cecilia noterar det inte utan talar vidare med eleven. Dröjer sig kvar hos eleven uppemot 15 min. Min känsla är att eleven inte är
fullt lika bedrövad när hon går då hon samspråkar med ett par kompisar på
väg ut från klassrummet.”
(Utdrag fältanteckningar)

Jag ser Cecilias initiativ att tala med eleven som svar på att eleven utstrålar
nedstämdhet. Här visar hon att hon lärt sig känna av stämningar hos enskilda elever genom deras kroppsspråk. Handlandet kan ses som svar på
en invit, en situation där läraren utmanas till åtgärd. Cecilia hade kunnat
ignorera den lite sorgsna min som eleven hade när hon kom in. Hon gjorde
det inte. Blir utfallet av samtalet så att eleven verkar mindre nedstämd efteråt, lär sig sannolikt Cecilia något av sitt agerande och kan utveckla den
strategin ytterligare vid ett kommande liknande tillfälle. Med hjälp av ett
engagerat lyssnande, bygger hon också på relationen med eleven. Att en
personlig ansträngning är av betydelse visas här tydligt. Lennart nämnde
också i sitt ”recept” på hur man etablerar goda relationer till sina elever
(se citat under Att skämta föregående sida) just lyssnandet som en viktig
ingrediens.
Att vara lyhörd. På väg in till en handledningstimme hör Cecilia och hennes kollega att eleverna har synpunkter på en annan kollega. De uttrycker
irritation och ilska och är synbart upprörda. Istället för att starta den tänkta aktiviteten initierar lärarna ett resonemang om saken:
”När alla kommit startar en diskussion i gruppen angående en SO-lärare.
Eleverna är missnöjda med att kraven för de olika betygsgraderna inte är
tydliga. De finner det märkligt att flera av dem som har extrembra betyg i
andra ämnen inte får det där. De finner det i princip omöjligt att få MVG
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på proven då de är så mastiga att man inte hinner med eget tyckande och
tänkande och det sägs kunna ge högsta betyg. Dessutom är de upprörda
över lärarens resonemang om blockbetyg då de finner lika stora skillnader
mellan geografi och religion som mellan svenska och engelska. De menar
att ”Det är våra betyg som syns, inte vilken lärare vi haft” och de eftersträvar en rättvis bedömning. De vill att hon ska kunna motivera ett betyg bättre samt tala om hur och vad eleverna ska göra för att nå det högre betyget.
Eleverna saknar även diskussionsinslag. Ena mentorn summerar elevernas
resonemang i en tavelskiss och menar att eleverna måste enas kring vissa
punkter innan man kan kalla den berörda läraren till ett samtal. Jag upplever diskussionen seriös både från mentorers och elevers sida. Det är inte
fråga om personkritik. Cecilia skriver ned A:s tavelskiss. Frågan är sedan
när detta möte kan äga rum och Cecilia kommer med förslaget att ta det
imorgon på en musiklektion hon just fått reda på utgår. Springer bort till
arbetsrummet för att kolla SO-lärarens schema. Kommer tillbaka och meddelar att det tekniskt ser möjligt ut. Klassen verkar nöjd med beskedet. Senare på dagen träffar hon också på läraren ifråga och ber henne om ett
möte påföljande morgon angående klassens diskussion.” (Fältanteckningar)

Här ges ett exempel på hur lärarna märker av elevernas irritation och utifrån den förändrar lektionsinnehållet. De anpassar det efter den rådande
stämningen i gruppen. Diskussionen blir långvarig och tar tid från arbetet
med lektionsinnehållet, men lärarna väljer ändå att prioritera den. I början
av sin lärarbana var lärarna mer måna om lektionstiden men både Cecilia
och Lennart framhåller att åren som lärare lärt dem att det dels dyker upp
olika saker som rubbar planeringen, dels vilka saker som är värda att tas
på allvar. När de förr fortsatte som planerat, reagerade klasserna med
okoncentration och irritation. Situationen kändes jobbig, berättar de, inte
minst efteråt då besvikelsen kom. Lennart uttrycker saken som att ”man
körde huvudet i väggen”.
I fallet ovan hade det varit omöjligt att starta någon lektion, berättar
Cecilia för mig efteråt. Eleverna är i slutskedet av sin högstadietid och det
gäller att få betyg som gör det möjligt att komma in på önskat gymnasieprogram. Omöjliggör då en lärares agerande detta, sprids en ilska i gruppen och det var den ilskan som var tvungen att hanteras av lärarna. Mitt
intryck är att handhavandet genomsyras av respekt för och lyhördhet gentemot eleverna. Deras missbelåtenhet tas på allvar då den uttrycks sakligt
och inte bara anklagande. Lärarna visar dessutom prov på handlingskraft
då kontakt med den utpekade läraren genast tas. Att hamna i att bara förstå och inte handla i en sådan här situation är annars en uppenbar risk då
det delvis kan ses som en fråga om kollegialitet, vilket är ett känsligt etiskt
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dilemma. Att visa respekt kan ses som ett sätt att få respekt menar lärarna,
vilket ovanstående också kan vara ett exempel på.
Att bry sig om. En annan strategi Cecilia använder är att visa omsorg om
eleverna. Jag uppfattar detta som en del av att använda och utveckla vad
som finns i ens egen personlighet. Ett exempel är när klassen kommer till
lektion efter gymnastiken. Många är då törstiga och därför ordnar Cecilia
med ett par tillbringare med vatten och plastmuggar och ställer fram på ett
bord, vilket blir synbart populärt. Kommentarer som ”schysst, hyggligt”
hörs också. Mitt intryck är att elevernas positiva reaktion påverkar Cecilia.
Hon utvecklar sannolikt denna omsorgsdimension vidare när hon möter
denna positiva respons. Att Cecilias handlande är en komponent i att etablera en positiv kontakt med gruppen är uppenbart, sett utifrån elevernas
reaktion. Ett annat exempel är när en elev vid ”lussefikat” spiller på ett
olämpligt ställe (på bröstet) och Cecilia omedelbart erbjuder eleven sin
egen kofta. Eleven utstrålar tacksamhet men avböjer dock vänligheten då
en kamrat löst problemet genom att ha kommit på att tröjan kan vändas
bak- och fram. Ett exempel på när Lennart ger prov på utvidgad omtanke
är när han vid en lektions slut säger till en elev att hälsa hem till sin syster
som går på gymnasiet och samtidigt ställer frågan om hon har mycket läxor nu. Eleven uppfattar sannolikt att Lennarts omtanke är äkta då hon ler
och lovar att framföra hälsningen. Vid vissa tillfällen fick jag också bevista
att elever som tidigare gått på skolan, kom förbi på eftermiddagen och tittade in till Lennart för att höra hur han har det utan dem. Kanske kan detta ses som ett svar på tidigare visad omtanke från hans sida? Att elevernas
formulering har en lätt humoristisk underton, tycker jag också visar på att
de uppskattat honom tidigare då de anammat hans sätt att formulera sig.
Att hålla löften. Vid ett flertal tillfällen använder lärarna uttrycket ”att få
respekt är att visa respekt” när de talar om hur man skapar goda relationer till sina elever. De framhåller vikten av att se eleverna som medmänniskor och ta dem på allvar. Vid ett flertal tillfällen har jag fått prov på
Cecilias vilja att hålla löften hon har givit vissa elever. Det kan röra alltifrån att ta med sig nya pennor till nästa lektion, ta reda på vilket datum
fotbollsturneringen startar till återlämnandet av gjorda prov till påföljande
lektion. Min uppfattning är att det kan exemplifiera tidigare nämnda ordstäv. Här följer ett exempel där extraordinära insatser görs för att leva upp
till ett utlovat åtagande:
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”Cecilia hämtar tidningen på expeditionen. Går sen till arbetsrummet och
kopierar tidningssidor en elev sagt att hon vill ha. Cecilia går sen för att leta
efter henne för att lämna papperen, men hittar henne inte. Går då till schemana för alla klasser som finns uppsatta i arbetsrummet och tittar efter vem
som har henne närmast och frågar sen denne lärare om han kan överlämna
papperen. Efter nästa lektion möter Cecilia läraren och frågar om elev fått
papperen.”
(Fältanteckningar)

Här illustreras en i det närmaste extrem ansträngning läraren gör för att
hålla ett löfte. Detta kan tolkas som att Cecilia har en insikt om eller lärt
sig vad svikna löften kan innebära för en redan etablerad förtroenderelation. Hon har sannolikt upplevt det själv och använder sig av den känslan i
sitt agerande. Vänder man på resonemanget, inser Cecilia antagligen vinsten med vad denna extra ansträngning kan innebära för relationen. Att löften är till för att hållas, har även Lennart gett prov på vid de otaliga gånger
han har erkänt sin okunskap visavi eleverna beträffande någon detalj i
t.ex. historia och då givit ett löfte att ”slå upp det till nästa gång”. Detta
slinker sannolikt ur lärarna som en tillfällig lösning på ett problem, men
något som kan vara svårt att leva upp till. I Lennarts fall har han dock givit prov på att han faktiskt tagit reda på det han lovat till nästa lektion.
Han talar om för mig att det är en hederssak för honom att vara ärlig mot
elever. Han förväntar sig ärlighet av dem när de exempelvis missat läxan,
vilket innebär att han måste föregå med gott exempel. Han återkallar ett
exempel när han själv lovat att lämna tillbaka ett prov till en klass en viss
dag, men inte levde upp till detta. Klassens besvikelse gick inte att ta miste
på och han kände hur förtroendet för honom sjönk. Han minns hur han
fick slita för att återfå det. Han lovade då sig själv att inte göra om detta
misstag utan att alltid försöka hålla det han lovar. Om man ändå inte klarar det ska man ärligt tala om varför i så fall. Han ger ytterligare ett exempel när han inte kunde lämna tillbaka prov i tid. Den gången förklarade
för klassen hur hans sons avancemang i en fotbollsturnering under helgen
inneburit att all rättningstid gått åt till denna, vilket klassen utan vidare
accepterade.
Att anpassa bemötande efter ålder. En ytterligare sak jag slogs av under
min tid på skolan hos Cecilia, var att dörren till lärarnas arbetsrum öppnades på vid gavel någon gång mellan jullov och sportlov. Den stod sedan
så fram till avslutningen. Elever kom och gick och småpratade med lärarna
om olika saker på raster och håltimmar. Jag frågade försiktigt om detta
och en lärare kommenterade att ”det känns trevligt att göra så nu”. Mitt
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intryck är att det vuxit fram ett förtroende mellan lärarna och eleverna så
att alla känner sig bekväma med denna lösning. I sjuan hade det inte varit
tänkbart tillade hon, men nu efter jul i nian känns det naturligt. Ingen lärare verkade störas och otvungna samtal på lika villkor uppstod, där skratt
och skämt blandades med allvar. Man hade helt enkelt trivsamt tillsammans. Jag upplever en ömsesidighet i relationen. Samtalen som här uppstår
kan ses som något bägge parter behöver för sin bekräftelse. Min försiktiga
gissning är att lärarna drar erfarenheter av detta och framledes kommer att
agera likadant med sina kommande sjuor, när de blir nior. Även Lennart
antyder att han släpper mer på tyglarna allt eftersom eleverna blir äldre,
t.ex. genom att visa större generositet beträffande utlånande av pennor och
annat material till dem som går i nian. Han menar att han, genom att ha
varit restriktiv med sådant i sjuan och haft en allmänt stram gränssättning,
kunnat ge eleverna större frihet allt eftersom. Han berättar att han lärt sig
att ett sådant tillvägagångssätt är gynnsamt för utvecklingen av relationen.
När han var ny försökte han mer att vara kompis med eleverna men han
upplevde att han inte vann något i respekt på det sättet. Han började då
att ”gå ut hårt”, vilket han fann vara en mer framgångsrik taktik. I nian
ser han nu mer mellan fingrarna för småsaker då relationen redan är etablerad. Han känner dessutom själv att han trivs med detta mer vänskapliga
förhållningssätt till eleverna då de är lite äldre.

Sammanfattande reflektioner
I detta avsnitt har jag försökt synliggöra relationers stora del av och betydelse i lärararbetet. Lärarens vardag domineras av sociala kontakter med i
huvudsak elever. Min upplevelse är att läraren försöker att hantera dessa
med känsla och takt för att med framgång klara av sitt arbete. Förfaringssätt prövas, återanvänds, förfinas eller överges. Relationers betydelse för
utövandet av läraryrket verkar ha en än större betydelse än vad tidigare
forskning visat. De verkar bilda en grund att stå på för att få andra, kanske mer givna, inslag i lärararbetet att fungera.
Relation till gruppen. Läraren möter oftast större grupper av elever. Samspelet har därför oftast en kollektiv karaktär. En grupp är mer än bara
summan av individerna. För att detta ska fungera krävs att läraren har lärt
sig gruppen och kan läsa av klassrumsklimatet, d.v.s. känna av vilka stämningar som råder. Utifrån den kunskapen, modifierar sedan läraren den
tänkta aktiviteten. Ett exempel på detta kan vara sekvensen som utspelade
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sig under en handledningstimme. Klagomål på en lärare hördes på vägen in
och en diskussion om detta togs upp och undervisningen fick anstå. Denna
fingertoppskänslighet är avgörande för hur situationen ter sig. Följer läraren slaviskt sin i förväg uppgjorda planering, är risken för ett större eller
mindre misslyckande stor.
Relation till individen. Jag har noterat en vilja hos lärarna att nå var och en
av sina elever. Detta tar sig i uttryck på olika sätt men det syftar till att varje
individ ska komma till sin rätt och bli sedd. De kollektiva mötena inrymmer
en individuell dimension då läraren har att hantera de individer som tillsammans utgör gruppen. De ingår i ett kollektivt interaktionsnät men kräver
var och en sitt då de alla är unika. Bemästrandet av denna situation ligger i
mångt och mycket i lärarens kunskap om och relation till var och en av eleverna. Varaktiga förtroenden måste skapas. Mitt bestämda intryck är att
hur läraren lyckas bygga upp förtroendefulla relationer till sina elever, är av
avgörande betydelse för hur man lyckas med sitt uppdrag.
Strategier. Jag har identifierat ett antal strategier lärarna använder för att
skapa och upprätthålla relationer till sina elever. Min uppfattning är att
det i flertalet fall rör sig om medvetna strategier som lärarna arbetar med
att utveckla. De prövar, förfinar eller överger dem i förhållande till hur de
tycker de fungerar, vilket gör att jag tolkar relationsskapande som en del
av lärares kunskapsbildning; ett lärande. Det sker i samspel med eleverna i
den aktuella miljön så både kunskapen och själva kunskapsbildningen kan
därför uppfattas som kontextuell. Erfarenheterna från lägerskolan kan
vara ett exempel på detta, där de individuella relationer som knutits i en
icke-institutionell miljö inte visade sig få den betydelse man hoppats på i
skolkontexten (se avsnittet om Läraråret).
Ett slags lärande. Min uppfattning är att relationsbyggande är fråga om ett
slags lärande. Läraren prövar olika sätt för att få ett fungerande samspel
till stånd. Lärares lärande kan då ses som ett slags funktion av försök och
misstag, med dragna erfarenheter som fundament. Lärandet initieras av inviter av olika slag. Som inviter ser jag de oändligt antal möten mellan lärare och elev som ingår i lärararbetet och de relationer dessa möten inbegriper. Mötena, interaktionen fungerar således som lärtillfällen. Ibland upplevs mötena meningsfulla, konstruktiva och positiva, ibland inte. Lärandet
går således med små steg därför att relationer mellan människor ständigt
förändras, vilket t.ex. kan bero på personliga omständigheter hos den ena
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parten. Citatet med den betryckta eleven kan fungera som exempel. Cecilia
modifierar här sitt bemötande efter elevens sinnesstämning, något som var
avgörande för att relationen alls skulle fungera och genom bemötandet
kanske även förstärkas. Förutsättningen för ett sådant handlande är dock
att läraren har en grundkunskap om eleven.
Lärarens betydelse. Jag vill särskilt poängtera lärarens personliga ansträngning beträffande relationsbyggandet till eleverna. Det framkommer t.ex.
när Cecilia uppmärksammar det svaga provresultatet hos en elev. Jag upplever att relationsbyggandet i mångt och mycket är ett individuellt arbete
från lärarnas sida som inbegriper en personlig ansträngning och vilja. Mitt
intryck är att lärarpersonligheten kan ses som ett redskap som kan förfinas
genom en personlig insikt om dess betydelse. Lärarens egen person kan aktivt bidra till kvaliteten på den interpersonella relationen mellan lärare och
elev. Cecilia skulle kunna ha avstått från att gräva i att ta reda på vad som
låg bakom provresultatet och bara tagit det som ett faktum; en siffra utan
att relatera den till individen bakom. Hon valde dock att hantera det på ett
annat sätt där omsorg präglar handlandet. Det går självklart att spekulera i
om den ansträngning som Cecilia lägger på att nå elever delvis görs för
hennes egen skull, d.v.s. om handlandet även är riktat mot henne själv.
Hon vill själv ha dessa goda relationer för att känna tillfredsställelse både i
arbetet och för personlig vinnings skull. Ett exempel på detta skulle kunna
vara den öppna dörren till arbetsrummet, vilket ledde till möten mellan lärare och elever som båda parter verkade uppskatta. I den arbetssituation
läraren har, vilken karaktäriseras av t.ex. komplexitet, oklarhet och fördröjd återkoppling kanske känslan av en ömsesidig relation till eleven också kan fungera som ett slags feed-back; en bekräftelse på att man som lärare lyckas och att det också är därför läraren lägger ned energi på detta. Ett
exempel på detta skulle också kunna vara när elever skämtar med Cecilia
och med den förnöjsamhet hon noterar detta.
Ömsesidighet. Trots att jag poängterar lärarens ansträngning och person,
vill jag inte helt bortse från elevens betydelse i relationsbyggandet. Elever
kan vara öppna och själva initiera kontakt med läraren men denne måste
återigen vara lyhörd för denna invit. När väl relationen är etablerad, kan
den däremot bli av sådan karaktär att bägge parter arbetar på att upprätthålla den, fördjupa den och ha utbyte av den. Det kan också vara så att de
elever läraren upplever som väldigt taggiga till en början ändå har gått att
nå fram till. Eleven inser att man är tvungna att jobba ihop och inser att
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läraren kan vara ”någon att ha glädje av”. Elevens insikt blir till en form
av ömsesidig ansträngning för det skolsituationen kräver av båda parter.
De tar ansvar trots att personkemin kanske inte stämmer så väl.
Om och om igen. Relationsbyggandet förekommer dagligen och stundligen
på alla upptänkliga sätt och ställen i skolkontexten. Här blir den personliga ansträngningen än tydligare. Det hela framstår som ett ”never-endingproject”. Relationerna måste etableras och återetableras, d.v.s. ständigt
underhållas för att inte lösas upp. Cecilia säger också i en intervju att
”man blir ju aldrig färdig i den kunskapen för det kommer alltid nya elever, det kommer alltid nya situationer”.
Under detta tema har jag lyft fram relationers betydelse för utövandet av
läraryrket. Lärarna är medvetna om deras betydelse och arbetar dagligen
på att skapa och underhålla dem.
Jag har visat hur läraren gör för att lära känna sina grupper och individerna i dem. Därefter redovisades ett antal strategier lärarna använder sig
av i det påföljande relationsarbetet, där kunskapen om grupperna och eleverna är en förutsättning. Min ambition har här varit att både belysa tillvägagångssättet i sig, hur lärarna kommit fram till att det kan vara ett instrument i relationsarbetet samt hur och varför de ständigt arbetar med revideringar och förfiningar av detsamma. Detta för att synliggöra den kunskapsutveckling som sker.
Under följande tema kommer lärarnas utveckling av det praktiskt didaktiska kunnandet att stå i fokus. Där kommer förhoppningsvis också att
framgå hur relationsarbetet i mångt och mycket fungerar som ett slags
fundament för praktisk didaktisk förkovran.
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Detta tema fokuserar hur lärare på olika sätt utvecklar sin undervisning i
det vardagliga arbetet. Det finns inget entydigt svar på vad som inbegrips i
ordet undervisning, inte heller i ordet didaktik. Varje lärare har sannolikt
sin egen uppfattning om detta. De har dessutom en ide´ om vad god undervisning är och hur den bör genomföras. Lärarnas syn på undervisning
kan sägas ha ett inifrånperspektiv. Det är grundat på egna erfarenheter och
genomsyras oftast av en empatisk, subjektiv förståelse för eleverna, deras
lärande och de rådande undervisningsbetingelserna. Olika utifrånperspektiv på undervisning står sedan mot den direkta erfarenheten. Dessa teoretiska perspektiv kan fokusera samspel mellan lärarbeteenden och elevers
reaktion på dessa, vilket är fokus för den amerikanska undervisningsforskningen. De kan också se på och försöka förstå undervisning som en aktivitet genomsyrad av dialektiska processer, vilket är signifikant för den tyskspråkiga forskningen om undervisning. Det som här redovisas, berör utveckling av planering, iscensättande och hanterande av undervisningssituationers alla delar. Det är således vad lärare konkret gör och hur de agerar
inför, under och efter reella undervisningssituationer som belyses. Detta
benämns praktisk didaktisk förkovran. Det rör påtagliga saker såväl som
mer osynliga och subtila. Jag har i mitt material identifierat dessa inslag
som centrala beträffande utveckling av undervisningen.
I det följande ges först en bild av lärarnas uttalade mål med sin undervisning samt deras syn på rollen som lärare. Avsnittet är avsett att ge en
ökad förståelse för den påföljande presentationen av de interaktiva sammanhang där jag funnit att den praktiska didaktiska förkovran sker. Lärarnas egna mål och synen på sig själva har visat sig ha betydelse för den
didaktiska förkovran, därav detta inledande avsnitt. Den påföljande redovisningen är sedan indelad i två huvudavsnitt; interaktion med personer eller interaktion med ting och texter med tillhörande underrubriker. Slutligen följer ett avsnitt om kunskapsbildning via misstag. Upplägget är inte
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hierarkiskt ordnat utan speglar endast sammanhang där jag uppfattar att
kunskapsbildning sker. Jag vill påpeka att vissa exempel skulle kunna höra
hemma under flera olika rubriker då verkligheten inte är så renodlad som
en skriven text. Placeringen har då valts utifrån den typ av interaktion som
är mest förekommande i exemplet.

Lärarnas mål med sin undervisning
Lennart och jag har ett samtal om skolböcker med utgångspunkt i en nyss
avslutad lektion i samhällskunskap, där en tidningsartikel bildade lektionsunderlag. Lektionen fylldes av en livlig diskussion rörande konjunkturnedgångar, reporänta, devalvering, inflation, inflationsrisk samt allmänna funderingar kring valutor. Lennart talar med entusiasm om lektionen
då han kände att eleverna hade ”snappat” sambanden. Vårt resonemang
glider då över i reflektioner kring hans roll som lärare. Han uttrycker att
han har en önskan om att eleverna ”hänger med sin värld” och jag undrar
vad som är fokus för honom som lärare:
-Att så ett frö. Jag vet att saker ramlar ur skallen på dem, det har det gjort
på mig i alla år (skratt), men att de känner till någonting. De är förbannade
på det här med Euron. Den vet de inte om de vill ha. Vill ha och vill ha sa
jag. Nästa år är det säkert folkomröstning och jag har fått dem att fundera
lite. Det kanske blir snack hemma också.
-Ja, så du har någon tanke om att få dem att förstå att det som görs i skolan
görs inte här för sin egen skull utan det hör faktiskt till?
-Ja, precis. Till samhället.
-Är det så jag kan tolka det?
-Ja, precis. Så ett frö, så ett intresse. Det är så jag menar.”
(Intervjuutdrag)

Man kan här ana en strävan hos Lennart att förbereda eleverna på att ta
det samhällsansvar som förväntas av dem som vuxna medborgare. För att
klara det måste de ha fått ett intresse för och en viss kunskap om de grundläggande frågeställningar de kommer att möta. Lennart ser detta som sin
huvuduppgift. Han nämner ofta i våra informella samtal att han vill ”dana
dem till allmänbildade medborgare”. Detta är något som ligger bortom
målen för samhällskunskapsundervisningen, vilka är mer konkreta. Den
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stora förändring han upplever av yrket på senare tid kan vara en möjlig
förklaring till hans mål:
”Det är hemmet. Jag säger det på något sätt.
-Har hemmen tagit mindre…
-Ja, det är klart att man inte ska generalisera men jag har på känn på något
sätt att många fixar det inte hemma. Dels kan det vara sociala problem eller
också så slänger man för ungarna vad de vill ha. Man vill inte se dem helt
enkelt. De blir väldigt blasé. De får allt de pekar på. Jag tror att det är lite
av det.”
(Intervjuutdrag)

Lennart menar att det finns mer än en förklaring till att de vuxna runt
barnen inte förmår, hinner eller orkar sköta barnens fostran fullt ut. På
skolan där han arbetar kommer elever från olika hemmiljöer, men deras
beteenden och visade ointresse kan ändå vara likartade, berättar han. Orkar eller vill man som förälder inte ta aktiv del av sina barns liv, utan av
olika anledningar önskar få vara ifred, skapas inga utrymmen för utvecklande diskussioner med barnen. Lennart ser då som sin uppgift att i sin
undervisning erbjuda sådana tillfällen, vars syfte är att väcka intresse för
samhällsrelaterade frågor i stort.
Cecilia är inne på liknande tankar. Hon uttrycker vid ett tillfälle att hon
brukar motivera elever som ifrågasätter nyttan av något de ska läsa inför
prov, med att det i alla sammanhang finns en poäng med att vara allmänbildad och kunna diskutera det mesta mellan himmel och jord på ett någorlunda initierat sätt. Hon försöker avliva myten att ”arbetare” inte behöver teoretiska kunskaper utifrån sin egen erfarenhet av arbeten inom
olika branscher. Vid ett annat tillfälle kommer hon in på funderingar mer
inriktade på själva språkundervisningen. Jag frågar henne om varför hon
med emfas poängterade vikten av att använda ordet ”please” när hon lämnade tillbaka ett prov. Hon berättar att hon inte insåg vikten av detta lilla
ord förrän hon som vuxen fick erfara engelska familjers negativa reaktioner. Hon tyckte sig märka att de upplevde henne som oförskämd. Hon
tycker nu att det är en viktig uppgift att trycka på detta som lärare då
svenskar generellt betraktas som duktiga. Då blir ett utelämnat ”please”
än mer genant än om man använder ett stapplande språk rakt igenom.
Hon förklarar vidare:
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”Det jag undervisar i är ju ett slags verktyg för att de ska kunna ta sig runt i
världen och då ska de ju kunna hantera det på ett bra sätt. Det är grunden.
-Så det är inte bara för att de ska bli duktiga på att läsa engelska språket på
universitetet sen?
-Nej, nej, nej! Men det brukar gå hand i hand.
-Det ska användas?
-Ja, absolut. Sen är bakgrunden till att jag försöker göra undervisningen
omväxlande givetvis att de ska kunna komma till engelskan och tycka att
det är rätt OK lektioner.
-Att det är roligt som du sa?
-Ja, lite roligt måste det ju vara!

(Intervjuutdrag)

Vårt samtal hade startat i funderingar kring hur nya idéer om undervisning
föds. Omväxling var ett sätt att göra undervisningen ”kul” både för sin
egen och för elevernas skull, vilket Cecilia uttryckte som ett mål i sig. Detta tillsammans med användbarheten tycks vara ledstjärnor för henne. Att
ha kul nämner för övrigt Lennart som det övergripande målet för varje dag
så även där finns beröringspunkter.

Lärarnas syn på sin roll
Lennart har en tämligen klar idé om hur han bör vara som lärare för att ha
en möjlighet att förverkliga ambitionerna med sin undervisning. Han menar att han efter många år som arbetande lärare skaffat sig insikter i vad
som behövs för att nå fram till eleverna. Han lyfter i våra samtal då och då
fram att han tycker att ”han kan det här” och att han har ”bra kontakt
med ungarna”. Han uttrycker receptet på framgång vid flera olika tillfällen
i våra samtal:
”Man tycker man behärskar ämnet och så en bra relation till barnen också.
Att man pratar med dem, att man vågar vara människa. Nu låter jag väldigt
pedagogisk (skämt) men att man törs prata med ungarna. Man sitter ju och
äter med dem. Varje dag att man pratar i korridoren, man går fram och
snackar med dem…
”Det är en fråga om elevrelationer. Hur man är som person.”
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”Att aldrig kunna erkänna sina fel, aldrig le. Det går inte att vara så där
jädrans gravallvarlig. Det blir helt fel. Det går inte med ungdomar idag. Det
går inte och gå omkring och vara småaktig och sur jämt, det har jag lärt
mig. Jag är för det mesta glad och positiv och det sprider sig till barnen. Så
enkelt är det.”
(Intervjuutdrag)

Citatet indikerar att Lennart anser att det mest vägvinnande förhållningssättet är att vara så naturlig som möjligt gentemot sina elever. Att våga
visa på de brister och förtjänster människor har. Man skulle kunna uttrycka det som att våga lämna den strikta lärarrollen och plocka fram mer
av personen bakom den. Dessutom framhåller Lennart goda grundkunskaper i ämnet som en självklar bas. Cecilias syn på hur hon bör vara som
lärare är tämligen exakt överensstämmande med den som Lennart har.
Hon framhåller också starkt användandet av den egna personen i kontakten med eleverna. Då underlättas det relationsskapande som hon menar är
en förutsättning för all undervisning i dagens skola. Hon poängterar även
användandet av humor i detta relationsbyggande.
Detta avsnitt om lärarnas syn på sin undervisning och sin roll får bilda
övergång till de kommande där jag lyfter fram hur jag funnit att själva
kunskapsbildningen inom den praktiska didaktiska domänen kan gå till.
Jag inleder med lärarnas interaktion med personer.

Interaktion med personer
I det följande kommer en redogörelse för hur lärare utvecklar sin undervisning i interaktion med olika kategorier av människor. Då lärare större
delen av sin arbetstid träffar elever i grupp tar jag min början där och går
sedan vidare till samspel med enskilda elever, kollegor och slutligen till den
interaktion läraren har med sig själv. Jag har lyft fram sekvenser där jag
upplever att den praktisk didaktisk utvecklingen kommer till uttryck.
Elevgrupper. Efter bara några dagar hos Lennart noterar jag att han använder dialogform vid genomgångar, d.v.s. att han involverar eleverna genom
frågor. Jag frågar om han alltid arbetat så men han svarar att det i början av
hans lärarbana ”definitivt var mer kateder”. Lennart säger att han för varje
år som går måste anstränga sig allt mer för att fånga elevernas uppmärksamhet. Han upplever eleverna som mer okoncentrerade än förr. Som orsak
anger han ett allmänt högre tempo i samhället samt alla intryck dagens elever möter. Han har insett att det innehåll han erbjuder inte kan konkurrera
med annat som ”sköljer över” dem via TV och Internet.

156

Praktisk didaktisk förkovran
För ganska många år sedan började han bjuda in eleverna vid genomgångarna via frågor. De var formulerade så, att de förde hans tänkta innehåll framåt. Detta gjorde han genom att våga släppa lite på kontrollen och
frigöra sig från sin då relativt detaljerade planering. Han upplevde att det
ökade deras engagemang. Med ökad säkerhet i ämnet och utvecklad förmåga att märka stämningar i gruppen har detta förfaringssätt förfinats och
nu kommit att bli det naturliga. Vid en geografilektion som avslutar klimatavsnittet utspelar sig följande sekvens:
”En fråga är skriven på tavlan. Lennart vill ha hjälp av eleverna att spåna
kring svaret. Eleverna kommer med förslag och Lennart kompletterar med
egna närliggande exempel från exempelvis hemfärden med bilen. Ett förslag
visar sig vara så intressant att Lennart gör det till föremål för en längre diskussion kring meteorologiska spörsmål, som han illustrerar med hjälp av
kartan. Han frågar hela tiden olika elever vid namn för att dra in så många
som möjligt i diskussionen. Han saknar svar på den ställda frågan, vilket
eleverna med lite hjälp kommer på. Han ger eleverna ett problem att fundera på och han ber dem diskutera med varandra. Hela tiden uppmuntras
även tveksamma svar på problemet. Skrik i korridoren hörs, vilket kommenteras av Lennart. Han försöker locka fram det rätta svaret på problemet genom att ställa frågor som lockar in eleverna på rätt spår. Förklaringslistan han skriver på tavlan fylls på.”
(Utdrag fältanteckningar)

Här ges en bild av turtagande lärare och elever emellan, men där läraren
ändå styr interaktionen. Detta gör Lennart dels genom att ställa frågor
som leder diskussionen i önskad riktning, men även genom att fråga elever
som inte räckt upp handen. Mitt intryck är att han använder sig av den
personkännedom han har om eleverna i sin åttondeklass och genom den,
mer eller mindre tvingar alla att säga något. Levererar de ett tveksamt svar
uppmuntras dock även detta, så att de inte ska behöva känna sig generade
av att de inte kan. Ibland vänder han även på det hela och låter eleverna
komma med frågor, vilket jag noterar vid flera tillfällen. Jag frågar då hur
han kommit på att göra så och han svarar, att han helt enkelt blev trött på
att alltid vara den som ställer frågor. För att få mer omväxling själv prövade han detta. Även vid repetition av tidigare innehåll använder Lennart
detta förfaringssätt. Jag noterade för övrigt tidigt att just repetition är ett
stående inslag i Lennarts lektioner. Ibland utgår den från gårdagens skiss,
som fortfarande kan vara kvar på tavlan eller har förfärdigats på morgonen just som repetitionsunderlag. Ibland är repetitionen av mer muntlig
karaktär men ett genomgående drag är att eleverna involveras genom att
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den sker i dialogform. När jag frågar varför Lennart använder repetition så
pass mycket, beskriver han dess huvudfunktion så här:
”Det är ett mycket viktigt inslag då det är en hjälp för eleverna att minnas
då de haft en massa annat sen de sågs sist”.
(Utdrag fältanteckningar)

Han berättar att han införde detta inslag för att åstadkomma en fungerande lektionsmiljö. Eleverna kommer med upplevelser från andra sammanhang såsom rast, lunch eller annan lektion och är ofta lätt uppspelta
vid lektionsstarter. Han upptäckte då att han genom att repetera vad man
höll på med föregående lektion, återförde eleverna till sitt ämne. Genom
diskussionen som uppstår via dialogformen, får han dessutom igång ett
engagemang hos flertalet av dem. När han var ny ville han inte på samma
sätt ta av lektionstid till att repetera sådant som redan gåtts igenom, men
numer anser han att det är väl använd tid.
En mer avancerad form av samspel får jag exempel på under en religionslektion. Lennart presenterar inledningsvis dagens program, precis som
han brukar. Detta ser han numer som en viktig ingrediens för hur man
som lärare håller elever lugna, då diskussioner om vad man ska göra uteblir. Det är ett ”knep han lärt sig med åren” säger han, och hänvisar återigen till elevernas minskade koncentration. Han prövade detta knep och
har fortsatt då utfallet varit gynnsamt. Repetition utifrån de arbetsblad
eleverna jobbade med förra lektionen samt genomgång av Islams fem pelare står på programmet. Arbetsbladet tar upp frågeställningar om Islam utifrån ett TV-program man sett. Vid repetitionen diskuteras om det är religionen eller traditionen som säger att kvinnorna ska bära slöja då programmet hade visat att olika länder har olika seder. Det blir en engagerad
diskussion och flera av flickorna från muslimska familjer vill komma till
tals. En annan fråga rör männens huvudansvar för familjen. Efter en diskussion med många olika svar, kommenterar Lennart att det nog inte finns
något facit. Svaret på nästa fråga övergår i en utvikande diskussion om Ku
Klux Klan och Livets ord och deras syn på sjukdom. Lennart tar ställning
och visar sin antipati mot dessa grupper. Många elever viftar med händerna och får kommentera och utveckla egna åsikter. Lennart drar sedan paralleller mellan dem som inte säger sig tro och den utbredda sekulariseringen, ett ord vars förklaring han för övrigt skriver på tavlan. En jämförelse görs också med dem som har ett djupt idrottsintresse. Han framhåller
att detta också kan fungera som ett slags religion. Eleverna blir livligt engagerade och många vill få ordet. När diskussionen avslutas säger Lennart

158

Praktisk didaktisk förkovran
åt eleverna att läsa ett par sidor, men en elev säger att de inte kan det för
att böckerna är hemma då de har fått läxa till påföljande dag. ”Jaha, då
smälter jag” säger han och tar istället fram ett papper som eleverna får arbeta med två och två de minuter som är kvar. När eleverna lämnar klassrummet tar Lennart fram sin kalender och noterar i den.
När vi efter denna arbetsdags slut sitter och samtalar om vad som utspelat sig under dagen, kommer Lennart in på vad som hände på ovan beskrivna lektion. Han kommenterar fördelen med sin kortsiktiga planering,
som utgår från det man gjort på lektionen och inte det man tänkt göra.
Lennart uttrycker sin uppfattning om att det inte är meningsfullt att ha en
för långsiktig eller en för noggrann planering. Han säger att han med åren
lärt sig att planering innebär ständiga revideringar. Allt möjligt kan hända
som saboterar planeringen och som gör att hela lektioner försvinner. Det
kan vara allt ifrån brist på disciplin i grupperna till inplanerade studiedagar eller oförutsedda teaterbesök. Han menar att en kortsiktig planering
ger utrymme för omkastningar och utvidgningar av intressanta diskussioner, likt den ovan beskrivna, på ett annat sätt än en långsiktig. Lennart säger vidare, att hans erfarenhet och säkerhet i ämnet också förklarar hans
handlande under den föregående religionslektionen. Han kände intuitivt
att det var bättre att fortsätta den engagerade diskussionen som kom igång
om trons betydelse idag, än att gå igenom Islams fem pelare, vilket han
tänkt. Känslan efteråt beskriver han så här:
”Jag känner mig nöjd med att ha improviserat istället för missnöjd för att
jag inte hann det jag tänkt. De senaste tio åren hade jag nog agerat så även
om det hade varit åhörardag eller Skolverksbesök.”
(Utdrag fältanteckningar)

Här indikeras den säkerhet Lennart emellanåt talar om att han känner som
lärare. Mitt intryck är att situationen genererar en tillväxt i tilltron till sig
själv och en benägenhet att ta chansen till utvidgningar när situationen och
klassens humör upplevs som gynnsamma. Jag upplever att Lennart då själv
försätter sig i ett slags lärsituation. Han följer upp trådar elevgruppen berör
och ser åt vilket håll det bär. Det är som en balansgång på slak lina. Fungerar det som han vill, har elevernas uppföljande kommentarer vissa beröringspunkter med ursprungsämnet och han tvekar inte att diskutera de kontroversiella religiösa inriktningar som kommer upp. Han markerar dock sitt
ogillande med emfas. Min upplevelse är att detta kan förstås på två sätt.
Dels vill han markera ett demokratiskt förhållningssätt, något Lennart ofta
påpekar att lärare via läroplanstexten faktiskt är ålagda att fostra barnen
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till. Dels vill han få eleverna att tänka kring människors lika värde och demokratifrågor i stort samt få dem att formulera sina funderingar i ord. Det
senare kan förstås mot bakgrund av att hans övergripande mål som lärare är
att så frön som ska gro till intresse för samhällsfrågor i stort (se första citatet
under detta tema). Hans kortsiktiga planeringsstrategi befästs och utvecklas
sannolikt också än mer i denna riktning efter en lektion med karaktär som
den ovan beskrivna. Jag upplever att den blir till ett tillfälle då han utvecklar
sin erfarenhet, som han i senare situationer kommer att använda. Mina antaganden grundar sig på alla de tillfällen Lennart släppt lektionsplaneringen
till förmån för utvidgningar av frågeställningar eleverna kommit med. Har
responsen varit god från elevgruppen, har den initiala diskussionen ibland
tagit oanade vändningar och fortsatt länge. Efteråt uttrycker han att han
känner sig på gott humör och att han känner en tillfredsställelse att det
”blev lite debatt”. Möjligheterna att åstadkomma det han har som mål med
sin undervisning (se ovan) ges ny näring. Dessutom är mitt intryck att inspiration till utveckling av undervisningen i denna riktning skapas. Elevgruppens reaktion på Lennarts handlande, improvisationen, fungerar således som
invit till hans lärande. Jag får en känsla av att samspelet med eleverna befäster idéer samt genererar nya insikter hos honom. Nämnas bör också att ett
ytterligare kunskapstillskott är de insikter han får via de muslimska elevernas initierade kommentarer kring sin egen religion. Han poängterar allt som
oftast, både till mig och elevgruppen, att han lär sig ofantligt mycket av
dem. Jag får se prov på hur han ibland vänder sig till dem och säger; ”Ni
som vet”. Han använder också arabiska uttryck, vilka han lärt sig av sina
elever. Detta kan ses som exempel på en interaktiv ämnesförkovran, som
underlättas av lektionens dialogutformning.
I grupper där respons uteblir eller sorl och okoncentration breder ut sig,
agerar han dock omvänt. Jag noterar då en återgång till den ursprungliga
idén med lektionen. Lennart tar då kommandot på ett annat sätt och bjuder in eleverna till diskussion med större försiktighet. I en klass som betraktas som stökig utspelar sig följande:
”Man repeterar Island genom att Lennart ställer frågor och eleverna svarar.
Korta och koncisa frågor, högt tempo. Inga döda punkter för att hålla koncentration och kontroll. En muslimsk elev ger ny information till Lennart
beträffande en fråga. Hans kommentar ”Jaha, nu lärde jag mig det också”.
Han säger åt eleverna att läsa ett par sidor och skriftligt svara på de efterföljande frågorna. Medan han skriver på tavlan noterar jag att han har
ögon i nacken då han samtidigt kommenterar de som inte kommit igång
med sin läsning.”
(Utdrag fältanteckningar)
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Lennarts inarbetade sätt att genomföra lektioner på anpassas och förändras
när han möter grupper som inte svarar på hans inledande försök att fånga
deras intresse. Jag upplever att dialogen får stå tillbaka, likaså målet att involvera så många som möjligt i diskussioner. Lennart berättar att han under
åren lärt sig att högt tempo och en minskning av elevernas talutrymme under lektionen, fungerar i disciplinerande syfte. Försök att involvera eleverna
ledde till ökad ljudvolym och minskad koncentration. Han prövade då att
strypa elevutrymmet och strama upp lektionen, vilket visade sig fungera. Det
övergripande mål han har om att bilda eleverna för framtiden fick då ge
vika för ett mer rationellt, som att åstadkomma en fungerande situation för
alla. Dessutom använder han skrivande av svar på frågor av samma anledning, något han sällan annars låter elever ägna sig åt.
Jag har även fått se prov på att ”besvärliga” grupper bemötts mer tilllåtande än andra, vilket till en början förvånade mig. Efter Cecilias förklaring förstod jag dock bättre. Hon undervisar en liten grupp elever i engelska. Den är tillkommen för att eleverna ska få den hjälp och det stöd de behöver för att klara ett godkänt betyg. Efter några veckors deltagande hade
jag slagits av Cecilias tolerans mot försenad ankomst, glömt material, uteblivet görande av läxor etc. samt den lättsamma ton som genomsyrade lektionerna. Jag frågade henne om den höga toleransnivån och hon förklarade
då att hon till en början både visat och uttalat irritation för olika beteenden hos eleverna, men att hon snabbt insett att det inte var ett vinnande
förhållningssätt i denna grupp. De reagerade med att störa, vara mentalt
frånvarande, bara sitta av timmen eller inte komma alls. Detta förhållningssätt ledde inte heller till att material kom med i ökad utsträckning eller att läxor gjordes. Tjatet fick således ingen effekt, snarare motsatt. Cecilia insåg då att hennes uppgift var att hjälpa dem, inte att stjälpa dem. Om
skäll inte hade någon verkan kanske uppmuntran och småskämtande var
bättre och hon lade om sitt bemötande i den riktningen. Den mer tillåtande
hållningen visade sig snabbt effektivare och hon resonerar i termer av att
varje minut med motiverade och glada elever framför sig är ett litet steg på
vägen mot ett godkänt betyg.
En ytterligare form av omkastning än den tidigare nämnda åtstramningen, är den som sker redan innan lektionen börjat. Vid flera tillfällen då
jag varit på väg till lektion med någon av ”mina” lärare och de berättat
vad som står på agendan, har jag efter en stund märkt att lektionen inte
alls handlar om det de nyss sa. Jag funderar mycket kring detta. Vad är det
som utlöser en sådan radikal och hastig förändring av lektionsinnehållet?
Vid ett tillfälle när vi är på väg till en lektion, berättar Lennart att ett
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muntligt läxförhör står på programmet. Följande utspelar sig när vi kommer fram till salen:
”Vid ingången till nästa lektion småpratar Lennart med flera elever om de
har läst på läxan tills idag. Då han noterar att de inte gjort det utan att de
istället signalerar att de missförstått att det var läxa på det sättet bestämmer
han sig för, när han går över tröskeln till klassrummet, att ändra tågordning
och istället ta morgondagens historielektion på den tänkta förhörstimmen.
Han inleder med att fråga eleverna ”Hjälper det om vi skjuter upp förhöret
tills imorgon?”, vilket samtliga instämmer i med emfas. Han förklarar att
han bara tänkt ha ett muntligt förhör men uppmanar dem nu att ta tillfället
i akt och förbereda sig ordentligt.”
(Utdrag fältanteckningar)

Denna hastiga ändring kan förklaras utifrån Lennarts sätt att planera men
också utifrån hans uppfattning om hur man ska vara som lärare för att
fungera tillsammans med eleverna. Dessutom måste förändringen förstås
utifrån de relationer han har med eleverna; att han faktiskt pratar med
dem på vägen in och dessutom tar deras missförstånd på allvar och inte
bara som en flykt från ett förhör. Mitt intryck är att denna förändring är
ett uttryck för en del av det som kallas fingertoppskänsla. Beträffande förhör berättar han för mig att han alltid har muntliga förhör om man inte
kommit överens om något annat. Att ”slänga ut” ett skriftligt förhör när
man inte aviserat det kan förstöra förtroendet man har byggt upp hos eleverna. Den insikten har han skaffat sig när elever kommit till honom och
klagat på hur lärare i andra ämnen ibland ”överraskar” med skriftliga förhör. Den upprördhet de då gett uttryck för har bidragit till hans hållning i
denna fråga.
Fingertoppskänslan får jag också prov på när han vid ett flertal tillfällen
efter minirasten (se nedan) byter det tänkta programmet mot något annat,
vilket han då samtidigt berättar för mig. På min fråga varför, svarar han
att anledningen kan vara att han märkt att eleverna tröttnat eller att det
var lite oroligt innan pausen. De kanske inte har förstått och då måste han
själv fundera vidare på hur han kan ändra på sin förklarande skiss. En annan orsak kan vara att teoriavsnittet var för långt. När han var ny och
fortsatte det han tänkt, tilltog oron och okoncentrationen. Numer har han
insett att eleverna ändå inte får ut något om han fortsätter enligt planeringen. Den aktivitet som nästan utan undantag följer istället, är av typen
lite ”doing” som han själv uttrycker det. Det kan röra sig om tabellritande,
ifyllande av svar på frågor eller något annat av mer lättsam karaktär, vilket han upptäckt är sådant som i dessa lägen fungerar bäst. Lennart berät-
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tar att han ”känner i luften” och ”ser på eleverna” att det är dags för något annat av mer handgriplig karaktär. Mitt intryck är han tolkar subtila
signaler som eleverna sänder ut. Det kan handla om att de skruvar på sig,
väger på stolarna, ritar på sina böcker, småpratar med varandra, fladdrar
med blicken hit och dit, pillar på sina nycklar etc. Min uppfattning är att
det inte finns ett fixerat antal faktorer, utan dessa tecken kan variera med
de klasser och elever läraren har framför sig. Lennart har sannolikt mött
dessa signaler under sina år som lärare och sakta men säkert insett vad de
står för samt att de inte kan negligeras. Numer säger han också är det är
relativt lätt att känna när något ”ligger i luften” och måste åtgärdas, vilket
inte var fallet tidigare. Lennart beskriver så här i ett samtal vad som händer när han känner att han måste ändra sin planering i stunden:
”-Jaa, och de här fördjupade ämneskunskaperna, jag ska bara se om jag
tolkade dig rätt, gör att du litar mer på dig själv och improviserar på ett
annat sätt, än när du var ny?
-Ja visst, och så märker jag på något sätt när jag kommer in att det här jag
tänkt det går ju inte alls det.
-Vad är det som gör att du känner så?
-Ja, det är bara att titta på ungarna hur de ser ut. Det går inte alls det här,
känner man ibland.
-Och vad händer i huvudet på dig då?
-”Vad gör jag nu?” Ja, det vete fan men det brukar hända nått´ Nutidskryss
eller nått´, det kan man ha i beredskap.
-Ja, men kan du inte riktigt sätta fingret på vad det är som…
-Ja, men jag ser liksom barnen. Nu har vi 50 minuter framför oss och barnen kommer för sent och börjar skruva på sig. Det är nått´ i luften. Det sa
alltid en gammal kollega som är död nu: ”Det hänger i luften Lennart” sa
han. Och det är någonting som man inte kan göra nånting´ åt.
-Men när det var i luften när du var ny?
-Då var det inte så lätt. Då kanske man blev tråkig va.
-Mmm, körde du det du skulle ändå?
-Ja, och då körde man huvudet i väggen tror jag och man gick hem alldeles
(Intervjuutdrag)
slut.”
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Här inbegrips säkerhet i ämnet som en förutsättning för förmågan att improvisera. Att tyda vad som ligger i luften är mer komplext. Mitt intryck
är att det först och främst hänger samman med förmågan att läsa av elevernas kroppsspråk, precis som Lennart säger. Att se på Kalle att hans
nedsjunkna axlar indikerar att allt inte är som vanligt och notera att Stinas
rörelsemönster avviker från det vanliga, kräver dock en aktiv uppmärksamhet från lärarens sida och i botten en relation till eleverna. Den innebär
att man känner dem så väl att man kan skilja det avvikande från det normala. Detta med ”fingertoppskänsla” och kunna ”känna på luften” är erfarenhetsanskaffade förmågor som lärarna ofta hänvisar till när de ska
förklara varför de handlar på det ena eller andra sättet. Man behärskar
dem således inte från start men de verkar dock vara centrala förmågor för
att få lärarvardagen att fungera. Mitt intryck är att dessa förmågor är oerhört mångfacetterade och vars beståndsdelar inte kan benas ut fullt ut.
Ovan har jag dock antytt att det har att göra med lärarens sätt att vara, relationerna till eleverna, förmåga att tolka tecken, fördjupade ämneskunskaper och i viss mån en flexibel planeringsstrategi. Sannolikt är beståndsdelarna än fler.
Efter en tid hos Lennart märker jag snabbt ett återkommande lektionsmönster som består av repetition, gemensamma genomgångar, individuellt
arbete eller pararbete. Hos Cecilia däremot ser jag inte alls detta så tydligt.
Jag funderar på varför. Vid ett samtal med Cecilia, kommer hon in på elevers förförståelse och kunskaper i olika ämnen. Hon framhåller att matematik är ett progressivt ämne i sig, där praktiskt taget varje avsnitt har nytt innehåll för eleverna. I SO kan det finnas enstaka historieintresserade eller politiskt medvetna elever som har förkunskaper inför nya avsnitt. I engelska
däremot, är spännvidden väldigt stor mellan eleverna, vilket ibland kan leda
till att man delar in dem i olika grupper efter kunskapsnivå. Det som däremot alltid blir följden, är ett mer individualiserat arbetssätt där eleverna
dels kan välja svårighetsnivåer på uppgifterna och dels styra takten själva.
Emellanåt förekommer gemensamma grammatikgenomgångar eller liknande. Min uppfattning är dock att sådana lyser med sin frånvaro i synnerhet i
år nio. Kan det vara så att SO-ämnets karaktär kräver dessa lärarledda repetitioner och genomgångar jag dagligen ges prov på hos Lennart?
Vid genomgångarna nämner Lennart emellanåt faktauppgifter som
känns spektakulära. Ett exempel är när han bett eleverna slå upp boken
och läsa, själv berättar om Mussolinis halvhemliga avtal med Vatikanstaten, som innebar att om de fick en summa pengar skulle de inte bry sig om
fascismens göranden och låtanden i Italien. När eleverna börjat läsa avbry-
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ter han och nämner att Tyskland var indelat i hela 300 småstater, något
han läst i Peter Englunds bok härom kvällen. Ett annat exempel är när
Lennart på en handledningslektion 34 tar tillfället i akt och har en liten
genomgång kring en elevs fråga för en grupp som håller på med samma
sak. Han går sedan och hämtar tidskriften National Geographic för att ytterligare illustrera. Han berättar vidare och eleverna lyssnar intresserat.
Det rör lite udda detaljer om Egyptens gravkamrar, vilket uppenbarligen
intresserar dem. När jag senare frågar om detta, berättar han att han lärt
sig att det är viktigt att krydda genomgångarna med extravaganta detaljer
såsom exempelvis antal döda i skyttegravar och annan spektakulär information för att fånga elevernas intresse. Han började leta fram sådana detaljer i böcker och tidskrifter han har hemma, t.ex. Populärhistoria och
National Geographic och han upplevde att det slog väl ut. Ju mer spektakulärt, desto större respons upplevde han från eleverna. Han framhåller
även att användandet av bilder kan få samma effekt. Han har fortsatt på
denna väg då han märkte att eleverna intresserade sig för dessa inslag och
att genomgångarna därigenom fungerade bättre.
Tidigt under min tid hos Lennart noterar jag också de femminutersraster som eleverna får under de lektioner som är mer än 40 minuter. Detta
förvånade mig till en början då jag hade en förutfattad mening om att högstadielärare var måna om varenda lektionsminut. Eleverna får själva hålla
reda på tiden och Lennart påminner dem bara om att det inte är en långrast. Lennart berättar:
”Han förklarar för mig att rasten gör undervisningen mer effektiv för elever
tröttnar precis som vuxna efter ett tag. ”Snacket” om garanterad undervisningstid kanske motsäger detta men hans erfarenhet säger honom att det
blir mer kvalitet på tiden om de får detta lilla avbrott”
(Utdrag fältanteckningar)

Lennart menar att han är den som är ansvarig för att eleverna lär sig vad
de ska. Han hanterar sina elever och sina lektioner mot den bakgrunden
genom att ibland skapa sina egna ramar och ”trotsa” de givna regler som
finns. Han berättar om den garanterade undervisningstiden som kom
1994. Först var han väldigt noga, men insåg efter ett tag att han inte fick
bli rigid. Om det bara var några minuter kvar och det inte var någon idé
att starta något nytt så släppte han eleverna ändå. Det kändes bara konstruerat att formulera en kort uppgift för sakens egen skull. De gånger han
34 Där befinner sig elever från flera klasser som själva valt vad de vill arbeta med.
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å andra sidan hade lite kvar av en genomgång, kunde han istället dra över
några minuter. I längden skulle det jämna ut sig. Han berättar att eleverna
snabbt var med på noterna och numer aldrig gnäller över om en lektion
drar över några minuter. Rastens införande kan ses mot ungefär samma
bakgrund. Vid långa pass märkte han en påtaglig okoncentration i gruppen. Han tänkte att eleverna lika gärna kunde gå ut en stund under den tid
de i alla fall inte gjorde något, utan kanske bara störde. Lennart prövade
detta och fann att tiden de hade kvar att arbeta blev dubbelt så effektiv.
Han anser att han med råge vinner tillbaka de minuter eleverna får rast.
Lennart arbetar på en skola där en fjärdedel av eleverna har utländsk
bakgrund. Många av dem tillhör dessutom andra religioner än kristendomen. Den dominerande religionen bland dessa elever är Islam. Jag noterar vid en genomgång av medeltiden hur han lyfter fram Islams utbredning
och arabernas betydelse för västerlandets utveckling med ett eftertryck som
förvånar mig lite. Han drar dessutom paralleller till Islam likaväl som till
kristendomen. Jag tittar då i historieboken om det framställs på samma
sätt där, vilket det inte gör. Efter lektionen frågar jag Lennart om detta:
”Lennart berättar att ambitionen med undervisningen om Islam är att visa
på en annan bild än den man får via media. Den är så negativ och våldsinriktad och han vill därför ge en motbild. Han har haft och har så många
muslimska elever som kunnat delge honom annan motsägande och förklarande fakta, vilket bidragit till att han tagit reda på alltmer om Islam och
satt sig in i religionen på ett helt annat sätt än innan han mötte alla dessa
elever. Dessa möten motsäger också den negativa bild som massmedia presenterar och han finner den inte rättvisande. Fakta är ju dessutom att man
ska leva sida vid sida på skolan under många år säger han.”
(Utdrag fältanteckningar)

I citatet anger han betydelsen av området han arbetar i som förklaring till
tyngdpunktsförskjutningen. Han har dels via det tidigare beskrivna förfaringssättet med att utnyttja eleverna som resurs, utvecklat sina kunskaper
om Islam, dels, vilket citatet indikerar, tagit reda på än mer. Dessa ökade insikter i religionen har bidragit till att han strävar efter att presentera en mer
nyanserad bild än tidigare. En anpassning av innehållet i undervisningen till
de yttre omständigheterna, elevgrupperna, är uppenbar. Detta kan också uttryckas som att kunskapsutvecklingen här är kontextavhängig.
En annan typ av tyngdpunktsförskjutning är den som skett hos Cecilia i
lektioner som benämns Språk och kultur. Min första dag hos henne deltar
jag på en sådan lektion och frågar efteråt vad ämnesbeteckningen innebär.
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Hon berättar att eleverna sedan ett par år ges möjligheten att läsa något
som benämns Språk och kultur istället för ett tredje språk. Lärarna märkte
att många elever inte mäktade med ett B-språk och efter intensiva diskussioner föddes tanken om att erbjuda dessa elever detta alternativ. Lektionerna skulle syfta till att ge extra träning i engelskans och svenskans olika
delar uppblandat med arbete kring realia. Cecilia och en kollega fick ansvar för utformandet. Hon berättar att de gick ut hårt med genomgångar i
grammatik samt annan repetition av sådant som kunde vara nyttigt för
ämnet. Läxor gavs också men efter hand har de släppt på ambitionen då
upplägget inte fungerade. Det gick inte att ha några grammatikgenomgångar för ”det var ju som att prata med en vägg”. Vad jag noterade under
lektionen var att eleverna nu arbetade individuellt, företrädesvis med basämnena men även med förberedelser inför prov. Cecilia berättar att lektionerna blev tungrodda och tog alltmer kraft. Gruppen var allmänt omotiverad till teorigenomgångar, ämnet betygssattes inte och ingen särskild litteratur fanns. Det innebar att lektionerna inte togs på allvar, vilket hade
krävts för att det ambitiösa upplägget skulle ha fungerat. Då bestämde sig
kollegan och hon att släppa greppet något och se stunden som ett tillfälle
för fördjupning i valfritt basämne, vilket visade sig fungera mycket bättre.
När sedan någon elev frågade om de kunde få arbeta med provförberedelser såg de inga skäl att stoppa ett sådant initiativ då lektionen blev till nytta för eleven. De ändrade hela tiden på lektionsupplägget och prövade sig
fram till vad som fungerade. Nu upplever både elever och lärare lektionen
som mer givande då eleverna ser det som ett slags stödtimme för skolarbetet i allmänhet. Vissa elever har dock fortfarande en benägenhet att ”slappa” under timmen. Många sitter och småpratar och lärarna låter dem hållas då de tycker att eleverna själva borde inse att utformningen som den är
nu, är till för deras eget bästa. Närvaron är inte så stora problem med då
ämnet alltid ligger insprängt mellan andra lektioner och aldrig inleder eller
avslutar dagen. Gruppens reaktioner ledde således till utvecklandet av en
ny inriktning på ämnet.
Även specifika lektionsinslag kan utvecklas som svar på elevgruppens
beteende. När vi kommer in i arbetsrummet från en Sv2-lektion, sätter sig
Cecilia vid datorn och börjar skriva det månadsbrev arbetslaget skickar till
hemmen. Plötsligt reser hon sig, hämtar sin planeringspärm och börjar
skriva. Jag frågar vad hon gör och hon svarar att hon fick en idé till en
samtalsövning i engelska. Hon berättar att den rör sakers värde och har att
göra med att hon själv blev besviken på eleverna häromdagen. Hon hade
tagit med sig privata exemplar av tidskriften National Geographic. Elever-
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na skulle använda dem till en skrivövning men behandlade dem väldigt
ovarsamt. Hon blev då besviken och kom med argumentet att de måste
vara försiktiga just för att de var hennes egna. Nu dök händelsen upp i
hennes huvud och hon kom att fundera över hur hållbart och relevant ett
sådant argument egentligen är. Elever är många gånger ovarsamma om det
mesta vare sig det är deras egna, skolans eller lärarens privata saker. Hon
fick plötsligt idén att just sakers värde kunde vara intressant för eleverna
att få diskutera och att det kunde få vara utgångspunkt för en samtalsövning. Den i sig triviala händelsen med tidningarna, blev en invit till utveckling av ett lektionsinslag. Denna gång uppmärksammade läraren inviten,
vilket säkerligen inte görs alla gånger. Mitt intryck är dock att lärares vardagsarbete är fullt av inviter i stil med denna.
Liknande exempel får jag hos Lennart när han efter lektioner har känt att
han inte riktigt har haft gruppen med sig. De har inte fullt ut förstått skissen
han byggt lektionen på. När jag frågar varför han inte känner sig nöjd berättar han att han märkt det via deras ansiktsuttryck, karaktären på frågor som
ställts, avsaknad av frågor eller en allmän oro som spritt sig. Han tar då genast upp sin planeringskalender och reviderar ursprungsskissen eller gör om
den radikalt. Han skriver dessutom dit några nyckelord som han ska trycka
på för att bli tydligare och på så sätt få eleverna att förstå. Detta är något
som sker i princip dagligen. Lektionsutvecklingen sker då som reaktion på
den respons eleverna givit. Omvänt kan även positiv respons från elever leda
till nya idéer. Jag får ett intryck av att Lennart vid nästkommande lektion
tar ut svängarna ytterligare och broderar i allt större cirklar från huvudbudskapet. Så länge eleverna är med fortsätter utvidgningarna 35 .
Enskilda elever. Bland Cecilias mentorselever finns en flicka som bekymrar
henne mer än de övriga. I åttan var hon oftast i skolan men skolkade från
vissa lektioner och brydde sig föga om läxor och prov. Nu i år nio har
problematiken accelererat och hon dyker upp alltmer sällan. Cecilia berättar att hon, när hon fick upp ögonen för att det över huvud taget var något
som inte stod rätt till, på alla upptänkliga sätt försökt att underlätta och
stödja flickan för att hitta ingångar till ett ökat intresse för skolan. Det
gäller både på ett metodiskt och på ett mänskligt plan. Cecilia säger att det
egentligen inte rör sig om några speciella inlärningssvårigheter trots att
hon bara har betyg i enstaka ämnen. Cecilia märkte tidigt, genom otaliga
samtal med eleven, att det var annat som inte stod rätt till. Bristande själv35 För utförlig beskrivning, se första exemplet med religionslektionen i detta avsnitt.
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förtroende var en ingrediens. Cecilia försökte därför uppmuntra och stötta
det som var positivt på lektioner och i deras mentorssamtal, men det gav
ringa effekt. Frånvaron ökade trots insatser som samtal hem varje vecka i
ett par månader och samtal med både elev och föräldrar i elevvårdskonferenser och med kurator. Det senaste är att Cecilia utformat en specialdesignad studiegång tillsammans med flickan, kurator, och rektor. Den tar
hänsyn till de problem flickan säger sig uppleva. Hon får sitta i ett enskilt
rum om hon så önskar, får separata förhör på läxor samt får särskilt stöd
på handledningstimmar i basämnena för att ha en möjlighet att nå ett godkänt betyg där. Efter ett tag visar sig dock inte ens detta fungera. Hon
kommer alltmer sällan. Cecilia tar då upp problemet på ett elevvårdmöte
och får av kollegorna rådet att gå till skolledningen igen. Efter ytterligare
möten där hem, kurator, skolledning och elev träffats, har man kommit till
en lösning där flickan arbetar istället för att gå i skolan. Cecilia får stöd av
sina kollegor då hon känner ett stort misslyckande. De menar att när man
som lärare försökt med allt utan framgång, måste inse att alla elevproblem
inte är skolrelaterade. Arbetet med detta ”fall” har gett Cecilia den kunskapen. De poängterar också att man som lärare måste vara aktsam på hur
långt ens engagemang får sträcka sig. Cecilia säger att hon framgent kommer att vara mer uppmärksam på var och när hon ska sätta gränsen för sin
egen insats, men även för känslan av skuld. Dessutom har arbetet med
denna elev gett insikten att en del elever väljer bort själva ämnesdelen av
skolan och mest deltar i den sociala biten. När inte heller den ger eleven
något utbyte, då de personliga problem hon brottas med är alltför stora,
väljs även den delen bort. Cecilia säger att hon nu tänker i dessa banor
kring andra elever med problem. Ibland anar hon att lärare lägger ned alltför mycket energi på stödinsatser när det kanske inte alls är det som är
grundproblemet, utan helt andra orsaker. De kanske till och med ligger
utanför lärarens kompetensområde och bör skötas av andra instanser.
Idéer till nya inslag i undervisningen kan också födas via andra elevbeteenden av mindre drastisk art. Cecilia upptäcker en elev som sitter och ritar istället för att arbeta med de svenskövningar hon och kollegan delat ut.
Detta är inte första gången utan Cecilia har ”kommit på ” henne med det
vid ett flertal tillfällen. Hon använder ändå sitt positiva förhållningssätt
från lilla gruppen och kommenterar således inte detta irriterat. Hon frågar
istället hur det gick med plåstret hon tidigare gett eleven. Hon passar samtidigt på att ge tips på hur eleven kan arbeta vidare i boken. Efter lektionen
tar dock Cecilia upp problematiken med kollegan. De skissar på olika strategier som de kan använda för att få eleven att arbeta. En idé är att låta
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henne arbeta med beting och att använda ritandet som belönande aktivitet
efter avslutat arbete. Jag får en mängd prov på hur liknande idéer föds när
elever obstruerar på olika sätt. Det kan röra sig om allt ifrån att de kan få
sitta i klassrummets soffa och arbeta för att de stör sina intillsittande kamrater till att de får ha hörlurar med musik på för att se om det kan öka deras koncentration. Jag noterar även att tuggummituggande tillåts ”om det
sköts snyggt” och jag frågar om det också är ett eget uppslag som testas
för att minska elevers okoncentration. Cecilia svarar att den idén härrör
från en tidigare studiedag om undervisningsstilar.
Beträffande användandet av det positiva förhållningssättet gentemot så
kallade besvärliga elever, är här en kommentar på sin plats. Det återkommer så pass ofta att jag anar att det är en genomtänkt strategi. Min upplevelse är att det förhållningssättet i många fall får eleven att komma igång
istället för att bli sur, om det rör sig om att någon inte gör det han ska, likt
exemplet ovan. Ett annat exempel är när Cecilia senare på dagen stoppar
en elev i korridoren som var frånvarande på morgonlektionen. Hon ger då
en skämtsam men samtidigt seriös tillsägelse, som leder till en stunds småprat där Cecilia tar reda på orsaken. Hon blir erbjuden att smaka godis av
eleven som har en stor påse i handen och hon sticker ned handen och tar
en bit med ett leende. Här är mitt intryck att Cecilia vinner i respekt hos
eleven genom att göra eleven medveten om att hon noterat frånvaron och
tar reda på orsaken utan att bli arg. Hennes kunskap om vem eleven är
kan vara orsaken till att hon valde just detta förfaringssätt. Med tanke på
detta utfall, är mitt intryck att hon lär sig att det är rätt väg att gå för att
hantera vissa elever.
Det uppmuntrande förhållningssättet används också konsekvent av Cecilia gentemot elever som har svårt med något särskilt och mycket är fel i
elevens förslag. Då korrigerar hon omärkligt eller tolkar elevens svar åt
rätt håll i sitt upprepande av detta, så denne känner att han kan istället för
tvärtom. Förhållningssättet verkar då självförtroendestärkande och får eleven att våga försöka på nytt. Cecilia säger att hon efter hand insett att det
också gynnar undervisningssituationen som helhet samt elevens motivation
att arbeta och lära.
Det finns också elever som är extra krävande därför att de är ambitiösa,
även om det inte är så vanligt. En morgon sitter Cecilia vid datorn när jag
kommer. Jag frågar vad hon skriver. Hon berättar då att hon jobbar på en
engelskövning till en enskild elev, som bytt till hennes stora grupp för man
där har ett högre tempo, men som ändå inte är nöjd. Han vill ha mer läxor
och mer grammatikundervisning och det är med utformandet av en sådan
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övning hon nu arbetar. Hon har en engelskbok på gymnasienivå vid sin
sida ur vilken hon hämtar idéer.
Jag noterar så gott som dagligen hur lärarna använder elevers privata
intressen för att intressera dem för olika typer av uppgifter. Vid den individuella handledningen eleven får via påkallad önskan om hjälp eller genom
lärarens uppmärksamhet på att eleven har svårt att komma igång, hör jag
ofta anknytningar till hemlandets traditioner, dans, musik, bilar eller sport.
Följande utspelar sig på en Sv2-lektion.
”Cecilia skriver upp några tidningsord på tavlan; annons, artikel osv. Säger
att man senare ska träna på att av en artikel göra en notis och vice versa.
Hon hjälper eleven och pekar på en annons från en mataffär och säger
”Där har du väl varit för däruppe brukar du ju spela fotboll”. Hon frågar
hur det gick för Tottenham i sista matchen då eleven nu är inne på sportsidorna. Eleven svarar. Cecilia försöker få gång en konversation med hjälp
av fotbollstabellerna för att locka eleven att välja en fotbollsartikel som de
sedan kan börja arbeta med vilket också blir fallet efter en stunds prat.”
(Utdrag fältanteckningar)

Cecilia visar här dels att hon vet att eleven spelar fotboll dels att hon har
kunskap om var stadens inomhushall för fotbollsträning är belägen. Hon
lockar eleven att börja en konversation kring något som hon vet att han är
intresserad av, för att få honom att hitta en artikel som de så småningom
kan börja arbeta med på det sätt hon tänkt sig. För att kunna använda sig
av elevens intressen krävs att läraren aktivt skaffat sig denna kunskap om
eleven. Min uppfattning är också att användandet av den kunskapen, förutom att öka ämnesintresset hos eleven, också fungerar som ett led i det
ständigt pågående relationsbyggandet. Genom att i olika sammanhang under skoldagen visa att man intresserar sig för eleven som person, förstärker
läraren sitt förtroende gentemot eleven. Detta antagande har sin grund i
alla de icke skolrelaterade konversationer jag får höra hos båda ”mina” lärare. Allt som oftast är det eleverna som initierar dem och det kan ske
både i lektionssalar, i korridoren och i matsalen. När jag frågar Cecilia om
hur hon kommit på att använda elevens fritidsintressen som dörröppnare
till intresse för uppgiften svarar hon:
-Mmm, jag gör nog så och jag lärde mig nog det, utvecklade det på mitt
förra arbete där mina ämnen, svenska och engelska inte hade så hög status.
Då försökte jag nå fram genom detta. Att nå killarna, som det var mest, genom traktorer och skördetröskor och motorsågar. De kunde ju höra på motorljudet vilken maskin som kom!
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-När du säger de så var det ju så att Nisse kunde det om det och Bertil kunde om något annat?
-Javisst, det var Jonsered och det var Husqvarna! Det gällde att hålla reda
på det med!
-Mmm, är det där det ligger någonstans?
-Ja.
-Att visa att de är individer? Jag, som lärare vet, exakt vad du som elev gillar.
-Mmm, jag gör nog så. Om det är rimligt och det är väl inte rimligt alla
gånger. Jag gör ju inte det med alla i stora gruppen t.ex. Där har jag ju inte
koll på allas intressen. Inte så detaljerat.”
(Intervjuutdrag)

Här visar Cecilia att det ibland inte räcker med att knyta an till intresset i
allmänhet, utan att mer specifik kunskap krävs för att nå vissa elever. För
att komma eleverna så pass nära krävs en extra ansträngning från lärarens
sida. Hon uttrycker först att hon lärde sig detta, men korrigerar sig och säger att hon utvecklade det; således en medveten ansträngning, en process.
Hon berättar vidare att hon i första hand lägger ned denna extra ansträngning på de elever som har det lite svårare med engelska och svårt att nå
godkänt i ämnet. Det är på dessa elever som extrainsatser såsom tid och
engagemang ska läggas. Ett sätt verkar vara, som citatet ovan visar, att
skaffa sig mer ingående kunskaper om elevernas intressen för att nå fram
till dem. Detta bekräftas när jag ser hur arbetet oftast förlöper i Cecilias
stora grupp. Där är många elever så studiemotiverade att de inte behöver
den extra puff som ibland är avgörande för att elever som har problem på
ett eller annat sätt ska komma igång med uppgiften.
Med kollegor. I det gemensamma arbetsrum Cecilias lag huserar i råder en
påtaglig öppen och tillåtande stämning. Skratt, skämt och vardagligt prat
blandas med seriösa samtal om besvärliga elever, tips om bra material
samt stön och pustanden över jobbiga lektioner och egna upplevda tillkortakommanden. Jag får en känsla av att man här törs vara sig själv, att
man trivs och känner sig lugn och trygg. Prestigelöshet är ett ord som passar i sammanhanget. Cecilias lag är tämligen unikt på så sätt att alla lärarna aktivt sökte sig till skolan samtidigt, då man startade tre omgångar med
sjuor tre år i rad. Cecilia framhåller att det var en engagerad och inspirerad

172

Praktisk didaktisk förkovran
samling lärare som började tillsammans för snart tre år sedan. Hon förklarar detta med att det var lärare som var beredda att sätta sin tidigare trygghet och eventuella bekvämlighet på spel som sökte, då de alla fick säga upp
sig från sina tidigare tjänster. Nybyggarandan har i viss mån hållit i sig, så
även den positiva inställningen till yrket. Detta sammantaget kan vara en
del av förklaringen till att jag så tydligt uppfattar en atmosfär av trivsel
och öppenhet varje gång jag kommer in i arbetsrummet. Cecilia framhåller
också, att hon upplever en stor skillnad när det gäller att utnyttja varandra
som kollegor jämfört med sin förra arbetsplats. Där var lärarna placerade i
små rum två och två, vilket kan vara en del av förklaringen men inte hela
sanningen. Trots intensiteten och den ibland upplevda rörigheten som karaktäriserar det trånga arbetsrummet, säger Cecilia att hon definitivt föredrar ha det på detta sätt.
Allt som oftast försiggår tipsutbyte kollegorna emellan. Antingen nämner någon något som verkar intressant, eller så frågar man om någon har
en idé eller vet något material som skulle kunna passa till en viss typ av
övning. Tipsen rör nya böcker, annat material och lockande föreläsningar;
allt som kan vara användbart för att utveckla undervisningen. Detta handlar mer om ett utbyte i farten, men sådant kan även ske på håltimmar och
då i ett lugnare tempo. Det är ett samspel jag upplever kan ske mellan alla
kollegor, där erfarenheten som lärare i allmänhet givit en kunskapsbas av
generell karaktär, som kan vara användbar oavsett vilket ämne man har.
Jag får också höra prov på mer djupgående kreativa samtal om hur man
kan gå vidare med problem av olika slag. Rör det enskilda elever får jag en
känsla av att Cecilia talar med de lärare som har eleven i sin undervisning,
d.v.s. de som känner just den eleven bäst. Rör det mer generella frågor om
förhållningssätt till elever eller hantering av frågor av mer allmän karaktär
rörande elevers problem, noterar jag tidigt att hon ofta vänder sig till en
speciell lärare. När Cecilia i ett samtal vi har om erfarenhet kommer in på
just denne lärare säger hon:
”Han har ju erfarenhet, väldigt lång erfarenhet av elever som inte funkar.
-Jaha.
-Och det har inte jag.
-Neej.
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-Och jag försöker att vara en flitig elev, studerande i detta och lära mig så
mycket som möjligt av hans erfarenhet om det går. Lära sig att se det han
ser.
-Kan man lära sig det?
-Ja, det tror jag. Men alltså, jag kan inte bara sitta och prata med honom
och så ”Aha, nu fattar jag”! För det gör man inte.
-Neej.
-Utan man kan se, just i och med att vi är i samma sal vid samma tillfälle så
kan jag så småningom se de här skiftningarna som han ser.
-Mmm.
-Och lära mig...
-Du ser hur han reagerar då, är det så? Ser du när han reagerar på nått och
så tänker du ”Jaha, det här utlöste hans reaktion”?
-Ja, så kan det vara.
-Frågar du honom någongång?
-Jaa.
-Kan han alltid sätta ord eller kan han ibland sätta ord på...
-Han kan för det mesta sätta ord på vad han såg, varför han reagerade som
han gjorde.
-jaha.
-Att han reagerade det har jag ju redan sett men varför han gjorde som han
gjorde. Det kan han göra. Sen kan inte jag alltid... Jag kan inte ta hans reaktion och göra likadant för det funkar ju inte.
-Neej.
-Det är ju hur man är. Blir han arg, jag kan kanske inte bli arg i samma läge
för det funkar inte.
-Neej. Du kanske gör något annat då?
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-Jag får göra något annat.
-Men du uppmärksammar situationen?
-Ja, det gör jag.
-Du säger här att du är en flitig elev och vill lära dig sånt´ här, Varför då?
-(skratt) Det trodde jag var vitsen med det hela. Nej, men för att ... Erfarenhet , kunskap och insikt i hur människor fungerar i grupp, för det är ju
det det handlar om hela tiden. Hur blir vi i grupp? Det är inte frågan om att
vissa elever inte fungerar när man har dem på tu man hand. De kan vara
jättetrevliga och nästan artiga och sen bära sig åt som idioter i grupp. Och
att förstå det och få insikt i hur detta funkar (skratt) det är väl mitt stora
projekt. Det är väl liksom det jag vill lära mig. Det blir man ju aldrig färdig
i den kunskapen för det kommer alltid nya elever, det kommer alltid nya situationer.
(Intervjuutdrag)

Av citatet framkommer att Cecilia lär sig att uppmärksamma känsliga situationer i praktiken, vilket verkar vara avgörande för att ett autentiskt
lärande ska kunna ske. Att själv få erfara situationen och känna vibrationerna i luften, tycks inte kunna ersättas av samtal om fingerade situationer. Hon lär sig via principen att se, höra, uppleva, fråga och få förklaringar. Genom det kommer hon sannolikt att känna igen liknande situationer vid andra tillfällen och härleda elevens beteende till det ena eller det
andra, i detta fall synonymt med sådant hon och kollegan pratat om som
eventuella orsaker till olika elevbeteenden. Detta antagande bygger jag på
de otaliga gånger Cecilia framhåller det värdefulla i att vara kollega till
denne erfarne lärare och hur mycket han lärt henne om hanterandet av besvärliga situationer. Vad som däremot tydligt framkommer, är att hon inte
kan kopiera kollegans sätt att reagera. Det måste vara i samklang med den
person hon är. Hon måste själv komma fram till hur hon ska reagera. Hon
måste således också reflektera över hur hon ska hantera liknande situationer, när de uppkommer. Hennes sätt att då reagera är avgörande för den
pedagogiska situation hon lyckats skapa. Den kan lätt förstöras av en
okänslig eller med personen inte överensstämmande reaktion. När Cecilia
säger att ”det är det det handlar om”, är min tolkning att vi här är inne på
det centrala i lärares arbete, att skapa fungerande lärsituationer för eleverna där de lär och trivs. För att kunna göra det måste man bl.a. ha just den
insikt hon talar om i citatet, d.v.s. hur människor fungerar i grupp, då det
företrädesvis är så läraren möter sina elever. Cecilia kommer in på själv-
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kännedom i ett senare samtal som vi har om viktig kunskap för lärare.
Hon menar att kunskapen om sig själv och hur man reagerar i olika situationer är den viktigaste för lärare, lika viktig som ämneskunskaper. Hon
går så långt, att hon föreslår att lärarutbildningen borde införa sådana
kursinslag. Den insikten har man inte förrän man varit ute några år och
arbetat, men den är fundamental för att man ska kunna fungera som lärare
och skapa vettiga lärsituationer för eleverna, menar hon.
Vid citatets slut tog bandet slut och vårt samtal likaså. Jag för in Cecilia
på samma spår vid en fortsatt pratstund samma eftermiddag. Hon förklarar då vidare att hon tror att det spelar en stor roll att hennes och kollegans syn på elever är tämligen samstämmig. Cecilia har för mig tidigare
klargjort, att det är eleven som är i fokus för hennes intresse som lärare
och inte själva ämnet. Det är den kunskapen hon känner att ovan nämnda
kollega besitter och som hon nu aktivt vill ta del av. Lennart framhåller
också vikten av att personkemin stämmer för att man ska utveckla en
samarbetesrelation som kollegor. Han berättar att han saknar en tidigare
kollega som han hade ett givande samarbete med, just för att de båda kände att de befann sig på samma våglängd. I det lilla SO-lag om fyra lärare
som han ingår i har han inte den känslan av samhörighet. De ägnar sig företrädesvis åt praktisk planering av exempelvis studiebesök eller påbjudna
uppgifter från skolledningen såsom revidering av den lokala arbetsplanen
eller betygskriterier. De sitter tillsammans i ett litet gemensamt rum men
mycket av sin individuella planering gör Lennart i sitt klassrum, just på
grund av känslan av brist på samhörighet. Mitt intryck, som baseras på
både mitt deltagande hos Lennart och hans uttalande, är att laget mest
verkar fungerar som en administrativ enhet.
Föregående exempel rör hur Cecilia tillägnar sig allmän didaktisk kompetens av en ”noga utvald” kollega. Hon går tillväga på liknande sätt beträffande mer ämnesinriktade spörsmål. Vid en av de första lektionerna jag
bevistade i den stora gruppen som Cecilia har engelska i, ser jag henne ge
en elev en bandspelare och be denne gå ut och sätta sig i ett grupprum. Efter en stund kommer eleven tillbaka med ett band i den ena handen och
bandspelaren i den andra. Cecilia lägger bandet i sin väska. Efter dagens
slut frågar jag henne om detta. Cecilia berättar att hon har turen att vara
kollega med en lärare, som hon upplever har mycket att lära henne beträffande upplägg av undervisning samt lite udda inslag man kan använda.
Hon var först lite skeptisk till att använda bandspelare då hon trodde att
det skulle ta för mycket tid i anspråk både att genomföra och för henne att
följa upp, men nu är hon mer än nöjd. Hon berättar att hon hör nyanser i
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elevernas uttal som hon annars inte kommer åt samt att eleverna gillar att
få sitta i lugn och ro och koncentrera sig just på uttalet. Cecilia säger vidare att hon efter en tid som kollega till denna lärare upptäckte att hon har
en ”fantastisk struktur” på undervisningen som hon avundas. Allt hon gör
känns så genomtänkt. Cecilia berättar:
”-Ja, oavsett om jag går in och tittar på en lektion, som den här läraren gör
eller om jag tittar på hela det arbetsområdet, så märks det även på den här
lektionen att det finns en tanke, att det följer, det finns en tråd i det hela.
-Mmm.
-Från början till slut och den läraren kan också väldigt tydligt motivera för
elever varför de inte får ett MVG på en uppsats t.ex.. Det här svåra som jag
pratade om förut. Den läraren är också den som kan tala om för eleverna
hur de ska höja sig, hur de ska skriva bättre, vad de ska göra nästa gång de
skriver uppsats för att det ska bli bättre och det är jag väl lite, det beundrar
jag en del då, därför att jag tycker det är så svårt.”
”-Men de här nu som kan det här så mycket, de här andra som kanske inte
bara har eleven i fokus. Har du pratat nånting med.. hur de..
-Ja, fast det handlar inte om att inte ha eleven i fokus för den här tjejen som
jag pratar om nu som har sådan struktur
-OK
-Hon är ändå inte så insnöad i sitt ämne som man skulle kunna tro, utan
hon gör det här på ett sånt´ sätt så att eleverna tycker att det är bra. Eleverna har ju kommit till mig för att vi ska arrangera (skratt) planera engelskan
på ett liknande sätt som hon har planerat franskan.
-OK.
-Därför att de tyckte det var så bra. Det är så tydligt, man ser vad man har
gjort och så vidare.
-Mmm. Är det någonting som man kan skynda på, en sådan kunskap
-Ja, det tycker jag.
-eller är det så att man måste vara med ett tag för att lära sig det här?
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-Nej, det handlar nog mer om att vara villig att ta åt sig det som fungerar,
som eleverna trivs med.
-Mmm.
-För jag kunde ju säga att ”Nej, så vill inte jag, nej så kan vi inte jobba”.
-Nej, men då har man den här lyhördheten för eleverna?
-Ja, och dessutom har de oerhörd respekt för den här läraren också. Hade
det kanske kommit någon annanstans ifrån, så kanske jag hade varit mer
tveksam och funderat på varför eleverna tyckte det var så bra. Är det ett
lättare sätt att smita undan? Ja, den tanken kanske då hade kommit fram
men det gör det inte när det gäller att det kommer därifrån.
-Nej.
-Därför att jag, jag har sett henne hålla lektioner, jag har sett henne hålla
större samlingar och hon ger ett sken av att, ett sant sken att veta precis vad
hon pratar om helt och liksom veta hur man svarar folk också, så jag menar, hon kan den delen med.
(Intervjuutdrag)

Här framkommer tydligt att Cecilia själv måste ha en önskan om att ta del
av kollegans idéer. Jag ser och hör dem ofta samtala just om idéer kring
hur man kan göra undervisningen mer omväxlande och tydlig för eleverna.
De bestämmer vid något tillfälle att de ska ses för en långpromenad med
fika på en av de kommande lovdagarna, för att i lugn och ro få diskutera
tankar de har. Sannolikt är utbytet ömsesidigt även om Cecilia framhåller
kollegans skicklighet. Mitt intryck är att de aktivt söker upp varandra.
Kunskapsbildningen som sker är således avhängig en egen ansträngning
samt, som Cecilia uttrycker det, en villighet att ta del av det nya.
Lärare har också mer tillfälliga kollegor, nämligen lärarkandidater 36 .
Både Lennart och Cecilia framhåller förtjänsten med detta. Lennart uttrycker att han ”måste vara en förebild”, vilket för mig ger ett intryck av
att han tvingar sig själv till förnyelse så att han känner att han kan ge kandidaterna något. Han säger också med eftertryck att han lär sig mycket
själv när de kommer. De har ”alltid något nytt kul inslag med sig från lärarutbildningen” som han själv kan använda efteråt. Jag ser utbytet som
ömsesidigt, vilket också gäller Cecilias förhållande till kandidater. Hon
menar att det är inspirerande och utvecklande för henne att ta emot dem.
36 Lärarnas egen vokabulär. Numer benämns de oftast lärarstuderande.
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Bara att hon engagerat sig som mentor 37 bidrar till att hon själv ständigt
vill uppdatera sig. Deras frågor och idéer kring lektionsinslag tycker hon
också är givande. Jag tycker mig här kunna ana att lärarnas beredvillighet
att ta emot kandidater bottnar i en nyfikenhet och en lust att lära. Under
umgänget med kandidaterna försätter de sig medvetet i ett slags påverkanssituation. Det rör både i diskussioner med dem samt när kandidaterna
genomför hela eller delar av lektioner. Lärarna öppnar sig vid dessa tillfällen frivilligt för nya idéer och tankar om olika aspekter av undervisningen.
Med sig själv. Det jag uppfattar dominera lärares arbetssituation är samspelet med eleverna. I viss utsträckning interagerar även läraren med kollegor, i synnerhet om det finns fungerande arbetslag eller andra konstellationer för samarbete. I mångt och mycket är dock lärararbetet ett ensamarbete i så måtto att planering av och tankar om undervisning ofta sker individuellt. Jag får under min tid på fältet prov på olika tillfällen där jag
”ser” lärarna föra inre dialoger med sig själva just om funderingar kring
undervisningen.
Vid ett samtal om hur Cecilia upplever situationen med de nya sjuorna
efter en dryg månad, kommer vi av en slump in på hur nya uppslag till
förändringar av undervisningen kan födas:
-Sjuor är ju ändå sjuor säger du. Andra gången jag var här i år så sa du
”Åh, jag är så seg i huvudet idag. Jag har eleverna med mig hem”. Vad stod
det för?
-(skratt). Det kanske inte är specifikt för sjuorna. Det är snarare specifikt
för mig och många med mig, att man får med sig jobbet hem och att man
funderar över hur man skulle ha gjort och vad man kan göra nästa gång vi
ska träffas, just med den eleven eller med den gruppen eller den gruppen i
gruppen, ja vad det nu kan vara. Sen så snurrar de här situationerna och
episoderna. Hanterandet.
-Det var inte extra bara för att det är sjuor. Det kunde det gjort även om
det hade varit nior.
-Ja, det kunde det, även om det kanske blir mer, det kanske blir en högre
snurrnivå när det är sjuor och det är för att man inte känner dem så väl.
Man famlar lite. Men jag menar, sen finns det ju alltid elever, jag hade ju
elever i nian också som jag grunnade på, som inte funkar i skolans system
beroende på sju miljoner andra saker. Då är frågan ”Vad kan jag göra”?
37 Nuvarande benämning på den som tar emot lärarstuderande; förut handledare.
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Kan jag göra något? Vi pratade ju om en elev som liksom. Det är klart att
hon snurrar emellanåt.…..
-Så det var för att det är lite nytt nu och man är inne in någon slags prövoperiod?
-Ja, man testar. Som jag gör nu, jag testar ju olika former av läxförhör för
att se lite grann. Dels för att jag sen tänkte att de ska utvärdera olika varianter för att se vad de själva trivs bäst med. Jag vet inte om jag kommer att
ha möjlighet att serva dem med olika typer av läxförhör men vi kan åtminstone växla mellan dem de tyckte var bäst. Så det är mycket som testas, som
jag testar. Ska man göra si, ska man göra så.
-Vad kommer det behovet ifrån att du vill testa olika?...
-Det här är ju fortfarande inte nivågrupperat. Det blir ju skillnad när man
har gjort det sen.…Just nu försöker jag hitta lite grann vad som funkar i
gruppen och vad som inte funkar.
-Har du märkt att det här traditionella att bara läsa orden, eventuellt skriva
det på svenska på tavlan som du gjorde i en liten grupp någon gång, har du
märkt att det inte fungerar så bra? Är det därför du vill pröva nytt? Vad
ligger bakom?
-Nej, jag vill bara prova flera för att se. Dels för lite omväxlings skull och
sen också att de inte ska veta hur det provas! Nej, att de inte bara ska läsa,
att de ska kunna se orden i ett sammanhang, att få ihop det. Ett lösryckt
ord som du kan utan och innan och stava och inte kan använda, det har du
ju ändå ingen glädje av.
-Varifrån kommer de här tankarna?
-Ja, men så är det ju!
-Jag ska kolla att jag förstått. Du vill ha omväxling för dig själv och även
för elevernas skull och sen vill du få dem, att det ska bli användbart det de
har läst på.
-Ja, jag tycker det. Sen vill jag hitta roliga sätt att förhöra på. Att de ska
uppleva förhöret som inte någonting öhhhhh, några är livrädda, andra
tycker det är skittråkigt och allt däremellan utan att det ska liksom.”Kan
man spela bingo med orden”?!
-Mmm, jag förstår. Ligger det någonting i vad du vill med din engelskundervisning i detta funderade jag på?
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-Ja, jag vill att det ska vara kul.
-Och användbart i situationen?
-Visst!

(Intervjuutdrag)

Här beskriver Cecilia hur hon går tillväga när hon utvecklar nya undervisningsidéer. Det verkar röra sig om ständiga revideringar. Hon testar något, funderar över hur det mottogs av eleven eller gruppen, ändrar lite och
prövar nytt. Reflektionen över lektionstillfället eller den enskilda sekvensen
äger dock inte rum på någon bestämd tid eller tillsammans med andra,
utan pågår ständigt och verkar svår att värja sig mot. Den har uppenbarligen en tröttande inverkan också. Läraren lever med eleverna, har dem och
deras problem ständigt i huvudet. Min tolkning är att det finns en vilja hos
läraren som innebär att nå fram till eleverna med sin undervisning. Både så
att de tillägnar sig kunskaper, men även så att de känner att det är roligt
att göra det. Dessutom verkar en drivkraft vara att man som lärare själv
vill ha roligt och trivas i jobbet. Cecilia vill även få med användbarhetsdimensionen för eleverna, vilket är en av hennes käpphästar (se avsnittet om
lärarnas mål med undervisningen).
Något som betytt mycket för hur Cecilias nuvarande undervisning ser
ut, är hennes reflektion över sin sista tid på den förra arbetsplatsen. Hon
kände sig då missnöjd med den engelskundervisning hon bedrev. Hon
tyckte inte att hon hade någon glöd, vilket förvånade henne och bekymrade henne då hon i grunden var förtjust i ämnet och var tämligen nyutexaminerad. Dessutom fick hon ganska god respons från eleverna som verkade tycka att hennes ämne var ”helt OK” då de fick arbeta fritt. Cecilia lät
nämligen eleverna själva välja i vilken ordning de skulle ta sig an texterna i
boken. När de var klara konstruerade hon både individuella glosförhör
och prov till dem, vilket snart innebar ett ”hästjobb” som hon själv uttrycker det. Hon prövade upplägget för att hon upplevde att boken saknade progression och avsnitten på så sätt var relativt fristående. Hon trodde
också att ett sådant upplägg av undervisningen skulle attrahera eleverna
mer, då hon antog att de inte var så intresserade av just engelska på ett yrkesinriktat gymnasium. Nu med lite distans och nyvunnen entusiasm har
hon kommit på anledningen till sin dåvarande missnöjdhet. Hon kände sig
för pacificerad som lärare. Hon hade själv med sitt upplägg krympt sin
egen lärarroll till ett minimum, vilket var huvudorsaken till hennes känsla
av otillfredsställelse. Hon berättar att hon nu styr eleverna mer och att hon
är mer strukturerad, något hon har som mål att bli bl.a. genom att lära sig
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av sin kollega som är sådan (se ovan). Boken som hon har nu är dessutom
mer lämpad för ett styrt upplägg då den är samlad i fyra sektioner, vilket
gör det enkelt att dela in terminen i två delar. Hon hade dock ändå inte
tänkt återgå till det ”flummiga” system hon, i all välmening, prövade. Här
är mitt intryck att hon måste ha tagit lärdom av sin reflektion och stramat
upp undervisningen sedan den tiden, även om jag inte sett den utföras. Det
jag däremot ser utföras är mer styrd undervisning, i synnerhet i den lilla
gruppen. Gemensamma genomgångar, glosförhör och en elevgrupp som
arbetar med samma typ av innehåll, även om den ibland har lite olika svårighetsgrad. Hon säger så här om huvudorsaken till sin nya inriktning:
”-Annars är det väl mest på något sätt ett behov hos mig själv att, ja, nånstans´jaa..
-Det var det som inte stämde i slutet där?
-Ja, jag tror det. (Hmm). Att det var liksom, jag gick dit och sen fortsatte de
jobba . Det var liksom så här. (Hmm). Åh, vad tråkigt! Riktigt så illa kanske det inte var men jag upplevde det så, (fniss) träligt!.”
(Intervjuutdrag)

Här framkommer att Cecilia själv ibland är orsak till förändringar i undervisningen. Hon vill känna att både hon och eleverna trivs med undervisningen. Uppenbarligen räckte inte elevernas goda respons, vilken nämnts
tidigare, utan Cecilia upplevde ändå en negativ känsla. Mitt intryck är att
hon eftersträvar en lustfylld känsla hos både sig och sina elever. Hon vill
att de ”ska ha kul” enkelt uttryckt.
Många uppskattar närhet till arbetsplatsen i dagens samhälle, när mycket
ska hinnas med. Lennart berättar dock på vägen ut till parkeringsplatsen en
eftermiddag, att han uppskattar att han har en bit att åka till arbetet. Tankar om varför framkommer i ett uppföljande samtal med honom:
”-Jag brukar tänka på skolan till stadsgränsen ungefär. Sen kopplar jag nog
av. Det är bra att åka bil även om det börjar bli dyrt nu. Man går igenom
dagen lite. Det gör man.
-En reflektionsstund alltså?
-Ja, det där var inte som vanligt. Hur kan man göra nu då? Då växer mina
skisser fram i huvudet. Man måste pröva något nytt. Det kan vara lite utvecklande. Man tänker i nya banor.
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-Mmm, under den här reflektionsstunden, om man kallar det så lite högtravande...
-Ja, ut till stadsgränsen ungefär och så brukar jag köra P2 och så tänker jag:
Hur ska jag göra nu då? Och ibland så känner jag mig stolt. ”Fan jag kan
ju det här”!
-Vad är det som gör att du tänker så?
-Ja, det kan ha varit en bra dag…Man känner att när man har haft en sån
där dag då man varit på ett jäkla gott humör och så ungarna, de har jobbat
och så lite debatt. Då lyfts man lite. Då känns det bra. Man känner att man
fixar det här. Det är inte så lätt att komma in och köra ett race. De kanske
är stökiga och ändå så får man en bra kontakt. Då lyfter man lite."
(Intervjuutdrag)

Här upplever jag att Lennart visar prov på kreativitet och en egen önskan
om förändring och förbättring av sin undervisning. Nya idéer föds mot
bakgrund av vad som inte fungerade som han tänkt sig i vissa moment.
Detta indikerar ett slags självinitierat lärande. Han lägger upp strategier
för den kommande undervisningen. De emanerar ifrån elevernas respons
på undervisningen, men ger även uttryck för en inre önskan om förnyelse. I
sin beskrivning av att vissa lyckade dagar kan leda till en känsla av stolthet
över att han behärskar sitt yrkes alla delar, tycker jag Lennart ger prov på
ett slags egen feed-back. Man skulle kunna säga att han utvärderar sig
själv och sin insats.

Interaktion med ting och texter
Jag har i ovanstående beskrivning illustrerat hur lärarnas samspel med personer av olika slag, utmynnat i någon form av utveckling av undervisningen. Det kan röra rent konkreta detaljer såsom användandet av nya inslag i
undervisningen, men även mer subtila såsom förmågan att ”känna på luften” i klassrummet. Mitt intryck är att ett utvecklat hanterande av dem
bägge syftar till att optimera den pedagogiska situationen för att åstadkomma ett så stort lärande och så stor trivsel hos eleverna som möjligt. Jag
övergår nu till lärarnas interaktion med texter och ting och hur det kan
utmynna i utveckling av deras undervisning.
Planeringsboken. En av de första detaljer jag noterade under mina besök
hos Lennart var hans ständiga antecknande i sin lilla planeringskalender.
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Han noterade, inte bara dagligen utan stundligen i denna som han antingen hade liggande på katedern eller lätt åtkomlig i bakfickan på byxorna. Jag märkte att noterandet kunde ske vid olika tidpunkter under lektionen och även flera gånger på samma lektion; efter en genomgång på tavlan, vid lektionens inledning om många glömt böckerna, vid lektionens slut
när salen var tom eller mitt under en filmvisning. Jag frågade tidigt vad
han noterade och han svarade att han för varje klass fyllde på med vad
som hunnits med på lektionen och i punktform skrev ned, vad som skulle
tas upp på nästa lektion. Ibland ritades även små skisser ned, vilka skulle
användas som utgångspunkt för genomgångar. Provresultat, närvaro,
frånvaro, skolk och om någon kommit för sent eller blivit utkörd, antecknades också. Han framhöll att det kunde vara bra statistik att ha i betygssättningssammanhang, vid utvecklingssamtal eller vid samtal hem till föräldrar. När jag började min tid hos Cecilia visade det sig att hon i princip
agerade på samma sätt och med samma intensitet, men att hon istället använde ett A4-block för ändamålet.
Lennart fortsatte detta idoga noterande under hela min tid hos honom.
Mitt intryck är att denna anteckningsbok är oerhört central i hans arbete.
Jag får en känsla av att han genom själva skrivandet i den utvecklar kunskaper om enskilda elever genom att ge sig själv en bild av hur de fungerar
både på prov och i klassrummet. Han lär sig också vilka undervisningsmoment elever upplever som svåra, då de kräver både mer lektionstid än
han ursprungligen kanske tänkt och mer tanke beträffande presentation
och förklaringar från hans sida. Denna kunskap har han sannolikt med sig
nästa gång han ska ta upp samma sak. Genom nedskrivandet av vad som
tas upp på nästa lektion i samtliga de klasser han undervisar i, ger han sig
också själv kunskap om hur hans kommande dagar ska te sig.
Lpo-94. Lennart nämner vid ett otal tillfällen för mig, både under och efter
lektioner, att det centrala i hans kunskapssyn är helheten på ämnet och det
är denna som är viktig att bibringa eleverna. Det är de stora dragen som är
viktigast för honom i undervisningen och han tillstår att han med åren blivit allt mindre noga med detaljer. Förr lade han mer vikt vid dessa men har
med ökad erfarenhet känt att han kan skala bort mer och mer detaljer utan
att förlora helheten. Han upplever tvärtom att helheten på så sätt framträder tydligare istället. Vid en lektionssekvens ägnar sig eleverna åt arbete
med övergripande frågor om sociala och politiska mönster de fått ut på en
stencil. Frågorna ska besvaras och sedan fogas samman till en samman-
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hängande text för att eleverna ska få en helhetsbild av vad de håller på
med. Lennart berättar viskande för mig:
”I min kunskapssyn är helheten central. Det har jag sagt förr. När vi läser
exempelvis geografi, försöker jag komma åt ett geografiskt och demografiskt tänkande hos eleverna. Jag jobbar med detta från sjuan enligt en mall
som gäller vid eget arbete med orter där en vertikal förståelse genomsyrar.
Från berggrund till livsvillkor.”
(Utdrag fältanteckningar)

Lennart berättar vidare att han, med en bakgrund som mellanstadielärare,
alltid har varit van att tänka kring helheter, inte bara ämnesmässigt. När
han ansvarade för elevernas hela dag, kände han även ett ansvar för deras
situation i skolan som helhet. Denna inställning menar han fick ny näring i
samband med införandet av Lpo-94. Det var målformuleringar 38 i både läroplanen och kursplaner som fångade hans intresse och de kom att påverka hans funderingar kring innehållet i undervisningen. Han introducerade
då även nya arbetssätt i denna riktning, vilket framkommer i citatet.
Vid slutet av en lektion i historia i år sju försöker eleverna ta reda på
hur det kommande provet kommer att vara konstruerat. Lennart berättar
då att frågorna i huvudsak är av utredande karaktär. Denna typ av frågor
kallar han för ”Zetterström-frågor 39 ”. Samtidigt poängterar han att anteckningarna alltid är det centrala i vad de ska läsa på. I sammanhanget
bör också nämnas att han i bedömningen av proven emellanåt delar ut minuspoäng, då han av erfarenhet lärt sig att det ibland gissas alltför friskt.
Han menar att detta ”knep” gynnar de elever som verkligen läst på och
förstått det han velat med sin undervisning. De prov han har, återspeglar
således också hans grundinställning med helhetstänkandet.
Mitt intryck efter en tid hos Lennart är att han är konsekvent i sin strävan efter helheter. Hans dagliga användande av egna sammansatta skisser,
vilka ofta ritas på tavlan innan lektionen, är en komponent i denna helhetssträvan. Han förklarar då ofta för eleverna att syftet med skisserna just
är att han vill ge dem en översiktlig bild så att de får helheten klar för sig.
Ibland avslutas genomgången av skisserna med pilar som betyder ”Detta
leder till”. Lennart framhåller att det är av största vikt att kunna dra sådana slutsatser. De är de som renderar de högsta betygen. Han förtydligar för

38 Lpo-94 anger övergripande mål med skolan. Kursplanerna (Skolverket, 1994) anger vilka mål eleverna ska uppnå i ämnena men innehållet är inte detaljspecificerat i den grad man
fann i tidigare läroplaner. Så heller inte metoderna att nå målen.
39 Fingerat efternamn
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eleverna att dessa slutsatser är detsamma som ”fördjupade kunskaper i
ämnet” som uttrycket lyder i betygskriterierna.
Efter en lektion där eleverna antecknat mycket, tar jag upp en diskussion med Lennart rörande lärobokens funktion:
”Det ska väl vara min professionalism att hjälpa dem med mitt eget kunnande och lite filmer och bilder på tavlan. Jag vill alltså brodera… Personligen har jag ibland inte läst sidorna ungarna har i läxa, men jag vet vad det
handlar om. Boken har jag som en läxgrej kan man säga så de kan läsa
hemma. Sen det andra, det som inte står i boken, det är det jag ska bidra
med. Det är min filosofi”.
(Intervjuutdrag)

I de funderingar han ger uttryck för, framkommer att han ser som sin uppgift att ge eleverna helhetsbilder samt annan information som inte står i
boken. Detta antecknas av eleverna och Lennart ser bokens texter som
komplement till det han gått igenom. Min tolkning är även här att frigörelsen från boken kan härledas till hans arbetssätt med helheter. Temat för
ämnesområdet man arbetar med är viktigare än de detaljer boken behandlar. Han tar sig friheten att utgå från sitt eget kunnande vid sina genomgångar och låta eleverna ställa frågor kring denna. Allt för att åstadkomma
den helhet han eftersträvar. Genom att inte riktigt veta var lektionen ska ta
vägen uppfattar jag att han experimenterar lite och därmed försätter sig i
ständiga lärsituationer. Han framhåller sitt eget ämneskunnande som en
nödvändig bas att stå på. Detta förfaringssätt kan ses som ett slags egendesignad fortbildning på mikronivå. Sannolikt är det synonymt med det broderande han nämner i citatet.
Tidskrifter, böcker och media. För Lennart är nutidshistorien en viktig inspirationskälla. Jag noterar att paralleller till aktuella händelser i princip
dagligen förekommer i hans genomgångar. Vid en inledning till en religionstimme kommer han in på problematiken i Gazaområdet och berättar
efteråt för mig att det var ett inslag om just det i gårdagskvällens nyhetssändning. Genom att ta upp det vill han få eleverna att känna att religionen har betydelse även idag. Han berättar vidare för mig:
”Jag håller jämt på och läser någonting ,tycker jag.
-Vad läser du då för någonting?
-Böcker, historiska böcker och så vidare.
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-Ja, du nämnde Peter Englund häromdagen.
-Ja, Peter Englund har jag kört med. Mycket av den här skriften här borta
(pekar), Populärhistoria heter den.
-Ja, är det mest inom ämnet?
-Ja, det försöker jag och så försöker jag köra min Avis 40 varje dag och definitivt Aktuellt varje kväll. Jag försöker hålla mig à jour helt enkelt. Det
måste jag.”
(Intervjuutdrag)

Lennart refererar här till populärvetenskap och media som huvudinspiratörer i sin undervisning. Peter Englund och tidskriften Populärhistoria används mest i syfte att uppdatera sig själv samt finna extraordinära detaljer
(se ovan). Denna ämnesförkovran sker således mestadels i hemmet. Beträffande att lyfta in aktuella händelser i undervisningen har han med åren blivit bättre och bättre på att göra det. På så vis utnyttjar han händelser i
samtiden som kompletterande förklaringar till de fenomen i historia och
religion som kursen egentligen berör. Innan låg fokus mer på det exakta
kursinnehåll boken behandlade, men ju större säkerhet i ämnena han fått
desto mer utläggningar och paralleller till aktualiteter inryms i hans undervisning. Hans helhetssyn på ämnet och de övergripande mål han har som
lärare spelar också en stor roll. Lennart påpekar även området skolan ligger i som avgörande för vad han tar upp. Rör nyheterna något han förknippar med de elever som har utländsk bakgrund känner han det extra
angeläget att lyfta in det i sin undervisning, i synnerhet om kursen behandlar något närliggande.
Nationella prov. Jag noterar vid tiden inför de nationella proven att Cecilia
medvetet tränar sin lilla grupp inför dessa 41 . När jag vid ett tillfälle sitter
och pratar med Cecilia om bedömning och betygssättning av de nationella
proven, kommer vi in på hur de påverkar hennes undervisning även i den
stora gruppen. Cecilia svarar:
”Min erfarenhet av hur de andra nationella 42 såg ut, vilka delar som ingår
och hur de kan vara utformade, gör ju att jag lägger upp undervisningen lite
grann, att man tänker på vad vi sysslar med nu sista tiden, nu fram-

40 Fingerat namn på lokaltidningen
41 Se vidare under Temat om betygssättning.
42 Sedan hennes tid som lärare på gymnasiet.
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över…Den gruppen där nere 43 har jag lust att de ger sig på svårare texter
än läroboken. Alltså, de som ligger på VG och MVG, för att de ska behålla
det så måste de nog behärska lite mer….
-Du sa läroböckerna; texterna där, upplever du att de inte tillräckligt håller
måttet för att, vad som krävs för de högre betygen?
-Det kanske de gör i och för sig men jag tycker ju inte att texterna är någon
jätteutmaning i det läromedel vi har för de som är duktiga på engelska. Det
tycker jag inte.
-Använder du den ändå som en grundstomme?
-Ja, jag har gjort så nu. Jag har följt läroboken under första sektionen helt
och hållet i princip, förutom att de fick, och där fick de i och för sig något
att bita i då, en översättning som är väl tagen från en bok som är snudd på
universitetet.
-Oj, då!
-Ja, det var väl lite väl häftigt men det var intressant att se hur de löste det.
Den var valfri.
-De skulle översätta en svensk text?
-Ja. Det som är roligt med det är att det finns ett facit. Så finns det hänvisningar till en grammatikbok och det har jag tänkt att vi skulle ha tittat på.”
(Intervjuutdrag)

Citatet visar att Cecilias vetskap om svårighetsgraden på de nationella
proven är incitament för nya inslag i hennes undervisning. Hon får en idé
om att tillräckligt avancerade texter kanske kan hjälpa de duktigaste eleverna på vägen mot att behålla sina betyg. Hon bedömer att bokens texter
inte fyller den funktionen. Hon berättar vidare att hon ber eleverna att
hoppa över vissa textavsnitt och grammatikövningar som hon anser vara
för enkla. Eleverna får då istället arbeta med textöversättning, som täcker
in det de behöver träna på och utveckla, på ett långt bättre sätt.
Prov. Vid ett flertal tillfällen när jag är hos mina lärare ägnar de sig åt
rättning av prov. Allt som oftast har de rättat en del hemma, då detta moment verkar vara ett tidskrävande inslag i deras arbete som inte alltid
43 Syftar på sin stora grupp i engelska.
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hinns med på plats. Ibland hör jag suckar och stön från dem, ibland skiner
de upp och hummar förnöjt. När jag samtalar med dem lite informellt om
detta, ger de uttryck för att det är ett givande arbete trots att det kan vara
både tidskrävande, arbetsamt och ibland lite enformigt. De berättar att de
via proven får syn på problem som inte uppdagas muntligt. Det kan vara
sådant som större delen av klassen har svårt för, som synliggörs på detta
vis och som ofta utmynnar i uppföljande reviderade genomgångar och övningar i syfte att penetrera det besvärliga momentet ytterligare. Det tidigare exemplet med elevernas icke-användning av ordet ”please” är här ett belysande exempel, vilket renderade tydliga påpekanden från Cecilia och ett
lektionsinslag i dialogform där just ”please” skulle hängas på.
Reklamblad. Min upplevelse är att lärarnas postfack ständigt fylls med allehanda informationsblad, tidskrifter, internkuvert och vanliga kuvert,
trots att vi nu lever i en värld där mycket information sprids via internet
och brev skickas elektroniskt. Ofta slängs mycket i återvinningskartongen
som står strategiskt placerad i närheten, men vid ett antal tillfällen tas informationsblad eller brev nogsamt omhand och stoppas ned i lärarens väska. När jag vid ett tillfälle frågar vad Cecilia sparar, säger hon att brevet är
från ett förlag som ger ut ett engelskt material som är kopieringsbart och
därmed billigare än klassuppsättningar av böcker. Hon möter en kollega i
korridoren på väg till arbetsrummet och berättar om innehållet i brevet.
Hon föreslår också att de ska titta på det tillsammans och tid bestäms för
detta. Jag deltar även vid denna träff. Lärarna bestämmer sig för att köpa
in materialet, då det innehåller en mängd lektionstips av både nyttig och
mer lättsam karaktär. Ibland kan således nya lektionsinslag även komma i
färdigt skick. Om de sedan genomförs exakt enligt instruktionen är osäkert. Min erfarenhet är att de flesta lärare ändrar om lite, så att det passar
både dem själva och den grupp de har.
Elevutvärderingar. Mot bakgrund av en nyligen genomförd elevutvärdering, där punkten ”ämnesövergripande studier” fått låg värdering av eleverna, har lärarna i Cecilias lag börjat fundera kring hur ett sådant arbete
ska kunna organiseras. De har känt att det nu är nödvändigt att ta tag i
detta då det är en av punkterna i skolans visionsprogram. Lärarna har träffats vid ett par tillfällen på lagmötestid och skrivit ned spontana idéer om
hur detta kan realiseras. Det har mest varit fråga om integration i liten ska-
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la. Cecilia får i denna veva en inbjudan till en Alumnidag 44 på det universitet hon tog sin lärarexamen. Hon bevistar denna under en helg och påföljande måndagsmorgon möts vi i arbetsrummet. Hon berättar med entusiasm för mig och några kollegor om en föreläsning hon då tog del av. Den
hölls av en lärare från en skola i Skåne där man hade börjat arbeta med
teman enligt en egen utarbetad variant av PBL; Problembaserat lärande.
Cecilia berättar att föredraget var oerhört inspirerande och låg i linje med
lagets egna tankar om ämnesintegrering. Hon föreslår sedan lagledaren att
man ska bjuda in denna föredragshållare till en studiedag, vilket också
görs. Jag deltar på denna studiedag och får ingående exempel på hur lärarna på den skånska skolan gått tillväga för att åstadkomma en ämnesintegrering som de anser vara värd namnet. Mitt intryck av uttrycken på deltagarna i Cecilias lag är att de är imponerade, men att detta är något utöver vad de själva tänkt sig. Mitt antagande bekräftas när jag talar med
Cecilia efter några dagar. Hon själv har dock en önskan om en mer genomgripande förändring, trots att hon inser att det kräver extraordinära
insatser. När laget sedan arbetar vidare i sina mindre grupper, återförs arbetet till den nivå man slagit in på tidigare. Diskussionerna innehåller dock
funderingar om hur man skulle kunna använda delar av det som redovisades på studiedagen. När hösten kom realiserades förändringar av typen
mindre integrering av vissa moment samt samläsning av ämnesinnehåll när
så var möjligt. Det rörde mestadels SO- och NO-ämnen. Då engelska lämnades utanför i stora stycken kom inte Cecilia att bli en del av ämnesintegrationen. Hon nämnde sin besvikelse över detta och jag märkte att hon
tappade stora delar av sitt engagemang i frågan.
Hela processen kan ses som en snöbollseffekt av de negativa delarna i
elevutvärderingen. De ledde till en nyvaknad förändringsbenägenhet hos lärarna i riktning mot ökad ämnesintegration. Cecilia söker upp ett föredrag
om just ämnesövergripande studier då intresset aktualiserats. Hon får en idé
om en gemensam studiedag på detta tema. Denna realiseras och lärarna får
en viss påfyllnad av idéer i denna riktning. De visar sedan på reella förändringssträvanden i sitt egna fortsatta arbete i smågrupper på skolan, där de
presenterade idéerna modifieras till att passa just detta arbetslag. Förändringarna genomförs sedan vid höstterminens start, om än i liten skala.

44 Återträff för f.d. studerande som anordnas av vissa universitet.
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Att lära via misstag
Jag kommer nu att övergå till att redovisa hur misstag av olika slag lett till
nytänkande hos lärarna. Jag har tidigare försökt visa på hur praktisk didaktisk förkovran kan ske via interaktion med personer, texter och ting.
Den observante läsaren kommer sannolikt att upptäcka att vissa exempel
som redovisas där även skulle kunna placeras under detta avsnitts rubrik,
då den förändring som beskrivs emanerar ur någon form av missnöje med
genomförda lektionsinslag. Som jag tidigare nämnt är dock verkligheten
inte lika renodlad och strukturerad som en text. Det som återges här är sådant som lärarna påtalar som minor av mer påtaglig karaktär.
Att brusa upp. Något jag tidigt fascinerades av hos mina lärare var deras
förmåga att bibehålla sitt lugn i stökiga situationer. Det kunde vara när
klasser ”vällde in” och mitt eget intryck var att det tog orimligt lång tid till
de tystnade. Det kunde också gälla enskilda elever som störde genom att
prata med kompisen rätt ut eller ha något ljud för sig i avsikt just att störa.
Ytterligare ett exempel, som jag dagligen fick prov på, var elever som
glömt material till lektionen. Jag kände själv hur svårt jag hade haft att
låta bli att brusa upp i de lägena. När jag frågar om varför Lennart bemöter dessa situationer som han gör, berättar han:
”Jag har väl gått på någon mina någon gång, men jag tänker inte stå och
skrika. Jag väntar tills det är knäpp tyst och sen sänker jag rösten och det
funkar rätt så bra i sjuan när de är förvirrade. Det är bara att titta på dem
och peka på mössan; Av! De vet. Ska man ställa sig och skälla där, då blir
det bara cirkus. Det tycker de är jätteroligt …. Det vet man att ju mer man
skriker, det säger jag själv ibland ”Oj, jag talar visst högt”. Man vrålar i
och ljudnivån bara stiger i klassen. Det blir ohållbart. Det är mycket bra att
vänta in.”
(Intervjuutdrag)

Av citatet kan utläsas, att Lennart har en god insikt i, vad ett hetsigt temperament och ett högt röstläge kan få för konsekvenser på klassen. Det har
han fått genom att han de gånger han själv höjt rösten, noterat att den
allmänna ljudnivån i klassrummet ökat. Dessa tillfällen har fungerat som
lärtillfällen. Genom minor han gått på har han således lärt sig vad som inte
fungerar och istället börjat utveckla ett annat bemötande. Genom att vänta
och sänka rösten, åstadkommer han den atmosfär han vill ska prägla en
lektionsstart. Mitt intryck, efter alla de samtal vi hade om detta förfaringssätt, är att Lennart vidareutvecklat sin insikt om lugnets betydelse för varje
år som lärare. Numer anser han att det inte är någon ide´ att hetsa upp sig
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i onödan och ta till brösttonerna för att minuter försvinner av lektioner då
eleverna pratar. Han blir bara trött själv av sådana känsloutbrott. De tar
för mycket på hans egna krafter och får oftast, som tidigare påtalats, motsatt effekt. Mitt intryck om vidareutveckling av förfaringssätt förstärks när
jag sedan möter Cecilia som resonerar på exakt samma sätt. Hon berättar
att hon med åren lärt sig att hantera sin egen upprördhet och välja ett lugnare förhållningssätt, vilket hon funnit gynna både den pedagogiska situationen och relationen med eleverna. Hon beskriver sin lärprocess så här
när jag frågar hur hon kommit fram till hur hon ska bemöta besvärliga situationer:
”-Ja, vad heter det på engelska? Trial and error. Och jag börjar inse mer
och mer att jag har ingen chans genom att bli arg på elever som trotsar. Jag
kan bli arg på andra elever och det funkar, men jag kan inte bli arg på de
här som studsar och som är liksom……
-Nähä.
-Det händer inget, det blir liksom ingen framgång med det.
-Och det har du kommit på genom erfarenhet?
-Jaa, genom att gå på de här nitarna och bli skit..väldigt arg. Bandspelarn´
är ju på! (Angående språkkorrigeringen)
-Ja det har ingen betydelse!
-Skitförbannad.
-Jaa.
-Och jaga upp sig själv och bli liksom så här (gestikulerar)!
-Gjorde du det i början?
-Ja, spontana reaktioner för mig är ju att bli arg om någon gör fel eller någonting dumt. De bråkar med någon annan eller kommer hit och är hotfulla. De här som vi pratade om bl.a. Och de bär sig åt och de står och tjatar
om nått och är oförskämda, så blir jag arg.
-Mmm.
-Normalt så blir jag det, men jag har också insett att det funkat inte.
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-Och då prövade du en annan taktik efter ett tag?
-Ja. Någonstans, jag menar, vi pratade nog om det här och andra sa ”Det är
ingen idé att bli arg på dem”
-Nehej.
-Då började det snurra i mig. Det är ingen idé att bli arg på dem? Och jag
såg hur andra gjorde lite grann, en annan taktik när man går förbi och de
står och tjatar..
-Andra det var de som varit med ett tag?
-Ja, mina kollegor.
-Som har varit med ett tag?
-Ja, men som har varit med kanske kortare, men har en annan taktik.
-Jaha.
-De kanske är på ett annat sätt och inte brusar upp lika snabbt.
-Nej.
-De kanske insåg tidigare då..Så jag, däri återigen, så har jag förstått att
skämtandet är ett bättre sätt att slå hål på den här ytan då, som är så ilsken,
eleven är ju emellanåt så arg. Lugn och lite skämt, men att höra ändå. Det
är ju någonting de vill, som inte är bra eller någonting som de är ilskna på.
Då måste man på något sätt få höra det, lyssna på det också då.
-Är detta ett tillvägagångssätt att du sett att andra använder sig av?
-Ja, sett eller hört.
-Mm.
-Och sen måste jag ju hitta min egen variant. Nu lyckades ju inte det här,
jag menar jag blir ju arg i alla fall på fel ställen och vid fel tillfällen, men...
-Vad ger det för utslag då? Vad får du för reaktion av eleven då?
-Ja, det blir bara mer tillbaka. Grrr, liksom så. Det blir bara taggarna ut
från både mig och honom eller henne då.”
(Intervjuutdrag)
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Cecilia är här inne på minor hon gått på, precis som Lennart. Hon har blivit arg, vilket inte lett till någon förbättring av situationen. Genom att sedan ventilera problemet med kollegor har hon sakta men säkert insett att
ett lugnare förhållningssätt är mer vägvinnande. Varje gång hon hemfaller
till sin ”naturliga” reaktion; att bli arg när dumheter begås, går situationen
i stå eller rent av förvärras. Varje ”nit” som Cecilia kallar det, innebär en
fördjupad insikt om att det lugna förhållningssättet fungerar bättre och
hon inlemmar det mer och mer med sig själv så hon kan hantera kommande situationer annorlunda.
Miss i introduktionen. Mitt intryck efter en tid hos Cecilia är att den grupp
hon har i engelska arbetar intresserat och är måna om att lära sig saker.
När jag deltar på handledningstimmar med i princip samma grupp noterar
jag en avsevärd skillnad. Flera av eleverna pratar bort mycket av tiden.
Inte alltid störande, men jag ser att de inte arbetar med de böcker de har
framför sig. Jag får höra prov på diskussioner rörande allt från mobiltelefonfunktioner till planer för den kommande helgen. Jag frågar Cecilia om
detta:
”Det är ju också en miss från vårat håll att de har kunnat, nej men att få
det så åtskilt. Att det blir så otroligt…..
-Hur ser de på handledningstid då?
-Ja, många i det gänget ser det ju som att det är något helt annat. Som nån´
rast eller nån´, ja, lite så där.
-Där man kan jobba om man har lust?
-Eller feedback, nej men, lite så där. Ja, där man kan jobba om man har
lust. Om det är mycket nu, då kan man använda den tiden. Men annars. Är
det lugnt, ja då behöver man inte engagera sig. Och sitter du och håller på
med något intressant så är jag gärna med liksom! Det här kan jag göra sen.
-Har ni resonerat kring varför det har blivit så här?
-Nej, men jag tror inte att vi har präntat in i dem på ett sätt så de förstår
vad det här är för tid. Vilken tid det är de slösar bort. Att det är lektionstid
de slösar bort. Och, jaa, att liksom markera för dem, nu vet jag inte om de
andra har gjort det, men jag tror inte att vi..det verkar inte som om de har
förstått vad det är för typ av tid som de sitter och tror det är rast.
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-Är det något ni ska jobba hårdare med vid mottagandet av de nya?
-Jaa, vi måste vara tydligare med vad det är för någonting….Så hoppas jag
ju att vi kommer att hålla rätt så hårda tyglar ikring handledningstiden till
att börja med och släppa efter hand och kanske strama åt om de slarvar
iväg…Ja, alltså, de måste ju kunna få friheten också att skapa sitt arbete,
sin arbetsmetod, sitt arbetssätt men de måste ju förstå att det är arbetet det
handlar om och det är väl det som man försöker få det till att bli. Jag hoppas att vi kan få det tydligare för nästa gäng.”
(Intervjuutdrag)

Här framkommer vad en miss i introduktionen av ett nytt, lite okänt lektionspass kan leda till. Cecilia är inte alls nöjd med hur det hela utvecklat
sig och säger att de gjort tappra försök att komma till rätta med den rådande okoncentrationen men inte lyckats. Hon talar vidare om hur hela
kollegiet förhoppningsvis ska komma överens om att hantera dessa lektionspass på ett annorlunda sätt från start, så att de faller bättre ut. Jag får
under min resterande tid av terminen höra intensiva diskussioner på lagmötena om hur man ska få ordning på dessa pass till hösten. Lärarna verkar eniga om vikten av dem, då de anser att de förbereder eleverna för
gymnasiets arbetsformer och fostrar dem i eget ansvar. I början av hösten
deltar jag på några handledningspass och noterar den åtstramning som ägt
rum. Eleverna är mer styrda beträffande vad de ska syssla med och mitt intryck är att lektionerna skiljer sig avsevärt från de handledningstimmar jag
var med om på våren.
Avslutningsvis vill jag visa hur Cecilia resonerar när vi har ett samtal
kring hur erfarenhet bildas, den många lärare hänvisar till när de förklarar
varför de gör på det ena eller andra sättet. Cecilia kommer då återigen in
på detta med misstag:
”-Det är en omöjlig fråga men hur lagras den här erfarenheten?
-Jaa, du. I minnet antar jag!
-I minnet. Men du säger alltså att man ser, man kommer ihåg den och den
klassen där det här fungerade respektive inte fungerade. Lagras det på nått´
sätt, är det i relation till grupper och elever man mött tidigare?
-Ja, jag tror att på nått´ sätt så lagras vissa grejer. Alltså, och det som lagras
bäst tror jag är det som först inte funkade och sen funkade eller möjligtvis
tvärtom. Men alltså, de här grejerna som inte riktigt var som de skulle kunnat vara, de ligger ju kvar, tror jag, och sen så kan man dra erfarenheter.
Och även om man då, man kanske aldrig lyckades då, man slog huvudet i
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väggen hela tiden med den gruppen. Då kan man se också, jag gjorde så och
jag gjorde så och jag gjorde så och jag gjorde så. Och nu känns det som jag
är i samma situation och nu har jag en massa annan erfarenhet, jag kan ju
prova det här och sen får man väl plocka.
(Intervjuutdrag)

Cecilia berättar sedan en sekvens från sitt första år som lärare, som hängt
med henne sedan dess och som tillhör de erfarenheter hon rangordnar
högst. Hon beskriver den i form av en bild. Hon fortsätter sedan sina funderingar kring hur erfarenheten lagras och används:
”Hela tiden när du säger vad du kommer ihåg och vad du har erfarenhet av
så blir det som någon slags bild; när ni satt där och det var bilden av klassen som
-Det är bilder, ja.
-Att man, är det specifikt för dig eller är det så att man lagrar erfarenhet i
några slags bilder?
-Det är ju den där filmen du vet, den där berömda filmen som man ser när
man tror att man ska dö!!
-Hur menar du då?
-Nej, inte, men det vet du ju att folk säger att livet spelas upp som en film
framför dem. När man håller på att falla nedför ett stup eller vad det nu är.
Och jag tror att den här filmen måste ju bandas någon gång för det spelas
ju in hela tiden. Och sen är det väl någon då, nån´ liten redaktör som sitter
och snuttar till så det blir en bra film när man sen vill köra den! Nej men
jag tror att det är så. Sen när man är i samma situation eller man minns en
elev eller man pratar om en period i ens liv eller nånting´ sånt´ här, på nått´
sätt kommer tillbaks i den här situationen, så går filmen igång.
-Så går filmen igång.
-Och då kan man se lite grann vad som hände, fast det är inget ljud!
-Nej, det är stumfilm!

(Intervjuutdrag)

Cecilia ger här sin syn på hur erfarenhet erhålls, lagras och används. En
problematisk situation uppstår. Man gör försök att lösa den, men lyckas
inte så bra och då fastnar situationen som en bild i minnet. När man sedan
ställs inför en liknande situation går den tidigare inspelade versionen igång
och hjälper en att se vad man då gjorde för att hantera den. Var utfallet
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gynnsamt kan man pröva något liknade, annars får man ta till nya försök
ur sin utökade fatabur. Cecilia påpekar dock att det även kan gå till på det
omvända sättet, d.v.s. att man först lyckades och att det sedan gick sämre,
men vid båda beskrivningarna är former av misslyckande inblandade.
Kanske är det så erfarenhet blir till. Ordspråket säger ”man lär av sina
misstag” så varför inte?

Sammanfattande reflektioner
I detta avsnitt har jag visat att lärares praktiska didaktiska förkovran sker
genom interaktion. Denna interaktion kan vara med både människor och
ting men även gentemot texter av olika karaktär. Interaktionen är ofta initierad av lärarna själva. För att en didaktisk förkovran ska ske, måste en
vilja från lärarnas sida finnas med för att de ska vara mottagliga för olika
typer av inviter i den interaktion de deltar i. Mitt intryck är att kunskapsbildningen kan förstås mot bakgrund av lärarnas övergripande mål med
sin undervisning och yrket i stort, deras syn på sin roll som lärare men
även mot de krav som inbegrips i yrket. Exempel på sådana, är läroplanens
fostranskrav och den betygssättning av elever de är ålagda att göra. Det
går att urskilja utvecklingen av den praktisk didaktiska kunskapen som avsiktliga förändringar i syfte att lösa ogynnsamma undervisningssituationer
men även, och kanske oftare, som anpassning till de skiftande förutsättningar som undervisningssituationer med automatik erbjuder. Det senare
är ett lärande av mer lågmäld karaktär än det förra. Kunskapsutvecklingen
kan också ske via misstag som lärarna begår. Det kan röra bemötande av
elever och elevgrupper som leder åt oönskat håll och misslyckade undervisningsupplägg eller undervisningsinslag. Reflektionerna över detta leder
till revideringar och nya upplägg. Inte sällan bygger utvecklingen av den
praktisk didaktiska kunskapen på förkunskaper om och relationer till
grupper av eller enskilda elever. Ett tydligt exempel på detta är när Cecilia
lockar en elev att börja skriva om en artikel till en notis genom att använda sig av hans fotbollsintresse. Ett annat är när lärarna ”känner på luften”
genom att tolka att elevernas kroppsspråk skiljer sig från det normala och
därigenom avgör att de bör avbryta det man håller på med för något mer
handfast, eller rent av inte starta ett planerat moment. Jag ser således lärarnas relationsarbete och den kompetens de där besitter som en förutsättning för, eller åtminstone som en underlättande faktor för en utveckling av
den praktiska didaktiska förmågan.
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I detta avsnitt har jag således ställt utvecklingen av lärarnas praktiska
didaktiska förmåga i centrum. Genom att fokusera lärarnas interaktion
med personer och ting har jag försökt fånga den kunskapsbildning som
sker. Då lärare huvudsakligen ägnar sig åt undervisning, torde någon form
av utveckling av denna i det närmaste oundviklig med tanke på alla typer
av interaktion det inbegriper. I påföljande avsnitt sätts strålkastarljuset på
ett annat av lärarnas ”måsten”, betygssättningen. Det kommer förhoppningsvis att framgå att detta moment inte är begränsat i vare sig tid eller
rum, utan är något lärarna arbetar på dagligen och ständigt utvecklar nya
strategier för att hantera på ett, för dem, adekvat sätt.
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Jag har funnit att mycket av det som lärare dagligen gör över terminen är
relaterat till betygssättning, även om det vid en första anblick inte behöver
se ut så. Jag inleder med lärarnas funderingar kring konsekvenserna av den
förändring av betygssystemet som kom 1994. Jag kan se deras handlande
som ett resultat av hur de uppfattar denna. Därefter redovisas nya inslag
jag funnit i lärararbetet som en följd av betygssystemets införande samt
strategier lärarna utvecklat, för att handskas med systemet i vardagsarbetet. Båda dessa tycks innebära någon form av kunskapsbildning. Jag
lyfter fram sådant som varit mest påtagligt i mitt material.

Lärarnas uppfattningar om betygssystemets konstruktion och
det inbegripna G-kravet
Själva betygssystemets konstruktion har inneburit förändringar för lärarna.
1994 infördes ett målrelaterat system, där staten endast anger övergripande
mål för ämnena i de kursplaner som finns utarbetade. I och med detta har
lärarna tvingats att bli delaktiga i formulerandet av mer specifika kursplaner och medföljande betygskriterier avsedda för lokalt bruk. Detta skrivande har blivit alltmer detaljerat. Numer verkar lärarna ha utvecklat ett
system, där dessutom både innehållsplaner och betygskriterier författas för
snart varje litet delmoment i de flesta ämnen. Cecilias uttrycker sig så här
om betygssystemet i stort och skrivandet i sig:
”-Ja, jag tycker det är bra det här att man faktiskt får tänka igenom hur
man ska lägga upp det. Alltså man måste utgå från kriterierna i läroplanen,
givetvis och sen från det material man har och sen plocka ihop något konkret.
-Själva?
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-Ja, och det är just det här att man måste göra det konkret som jag tycker
är nyttigt därför att det ger, man får tänka till själv.”
(Intervjuutdrag)

Här använder Cecilia ordet läroplan, men vad hon syftar på är kursplaner
och betygskriterier, något som framkommer senare i vår diskussion. Citatet indikerar att Cecilia ställer sig positiv till systemet. Mitt intryck är att
detsamma gällde hennes kollegor. Man var överens om att den ökade tydlighet det inneburit jämfört med tidigare, är en förändring till det bättre
både för dem själva och eleverna, något även Lennart instämmer i:
”Men nu är det lättare. Varje grej man gör betygssätts, då sätter man och
man vet ungefär vilka som är G och vilka som är VG. Man har hela tiden
en betygsdiskussion med sig själv.
-Mmm, det blir som en trygghet för dig?
-Ja, det tycker jag.”

(Intervjuutdrag)

Här antyds även betygssättandets närvaro i vardagen. Det är mer utspritt
över terminen än tidigare och inte lika koncentrerat till december och maj
som det förra systemet var. Vad Lennart framhåller som fördelen är just
betygssättandet av varje moment och kanske inte själva kriterierna i sig.
Själva skrivandet av dem är han heller inte förtjust i. Han uttrycker sin irritation över den tidsåtgång detta nya moment har kommit att ta i anspråk, i
synnerhet på studiedagar:
”Eftermiddagen var förskräcklig enligt Lennart. Man arbetade med dessa
evinnerliga lokala arbetsplaner och kursplaner och det arbetet tycker inte
Lennart och hans kollegor inte har hög prioritet utan tvärtom när det är så
mycket annat som väntar på att bli gjort (en månad före julavslutning). De
skulle skriva klart dem och lägga in dem på skolans hemsida enligt order i
speciella mallar vilket tog en oändlig tid.”
(Utdrag fältanteckningar)

Här kan irritationen över studiedagens innehåll möjligen förstås mot bakgrunden av tidpunkten för densamma, men Lennart uttryckte vid ett flertal
tillfällen sitt motstånd mot skrivandet av just lokala arbetsplaner, kursplaner
och kriterier, vilket han såg som ett evighetsarbete utan slut samt ett oönskat
merarbete. Bland Cecilia och hennes kollegor, var irritationen inte lika tydlig. Känslan av att momentet är oerhört tidskrävande var desto påtagligare.
Mitt intryck är att lärarna känner ett administrativt tryck som de upplever
inkräktar på deras arbete med undervisningsrelaterade frågor. Man kan tol-
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ka detta som att det finns en spänning mellan två dimensioner; den administrativa som till viss del teknifierat yrket och den mänskligt pedagogiska,
vilken är den som lärarna vill prioritera och finner mest angelägen.
Mitt intryck är att kravet i läroplanen på att alla elever numer ska nå
godkänt betyg, G, är den övergripande förklaringen till de nya inslag och
strategier jag funnit i lärarnas arbete. Lärarnas upplevda känsla av merarbete får genom dessa sin förklaring. En sekvens från den första dagen på
min fältstudie får belysa mitt antagande. Cecilia och några av lärarna i
hennes arbetslag var då på handledningsmöte. Det leddes av en ditrest
handledare och ingick i ett kommunprojekt man deltar i. Rubrik för träffen var Förhållningssätt lärare-elev, men lärarna var fria att ta upp sådant
de kände var relevant för dem. Plötsligt kom de in på just betygssättande,
vilket ligger en bit ifrån den inledning mötet hade då bemötande av elever
stod i fokus för diskussionen.
”Arbetsbelastning diskuteras. Var sätter man gränsen för sin egen insats?
Individualiseringen som krävs för att hjälpa alla elever till G tar extremt
mycket tid. Man är överens om att detta kom med den nya läroplanen. Så
var det inte alls innan. En lärare säger: ” Då kunde man säga; jaha, det här
momentet gick ju inte så bra, hoppas nästa går bättre”. Man är ense om, att
det är ett resonemang som inte håller längre. Det nya kravet på att alla ska
nå G har givit en helt annan arbetsbelastning.
(Utdrag fältanteckningar)

Här framkommer tydligt den förändring i arbetsinsats det nya systemet inneburit, med kravet på uppnådd G-nivå för samtliga elever som primär orsaksfaktor. Elever som inte når godkänt i något ämne ges individuellt stöd
på olika sätt. Citatet indikerar att sådant även erbjuds eleverna vid misslyckande av vissa moment. Kravet på uppnått G för alla elever tycks således ha bidragit till att lärarna måste kraftsamla kring dem som ligger i
riskzonen och bistå med extra tid och insatser på ett annat sätt än tidigare.
Den tid som åtgår för all denna individuella hjälp tycks ha tagit oanade
proportioner. Tiden som åsyftas är inte bara den där läraren har direktkontakt med eleven, utan den inbegriper även förberedelsearbete. Även
Lennart märker av förändringen och han uttrycker den på följande vis:
”Det här med målrelaterat. Jag menar, förr om ungar skrev och bommade
då fick de sina ettor, jaha. OK, man kanske gav dem en chans att skriva
om, om man var hygglig va men nu, alla ska ju klara sig. Det är ju ett mål,
eller hur? Alla ska ha G så därför anser jag det är min plikt, och det är därför jag kör lite extra, att jag så gott jag kan ska försöka hjälpa ungarna att
de ska få sina Gn. En del kommer aldrig dit ändå för alla är ju inte lika. Det
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är ju inte så tyvärr. Så det ingår i uppgiften också, läraruppgiften, vi ska
göra allt för att alla ska nå det här G-målet så det har blivit betydligt jobbigare.”
(Intervjuutdrag)

Lennart kommenterar således på snarlikt sätt vad G-kravet innebär. Det
tycks ha satt ny press på honom själv i så måtto att han lägger extra möda
på elever som har problem. Innan verkade det vara ett erbjudande till eleverna och det var deras drivkraft som avgjorde om de tog chansen, medan
det nu är Lennart som är den drivande.
I diskussionen på ett handledningsmöte jag bevistade min första dag hos
Cecilia, kunde jag urskilja en jämförelse med hur det var när man hade det
femgradiga relativa betygssystemet. Där fanns inte något uttalat krav på
lärarna att alla elever skulle bli godkända, vilket således är fallet nu. Förändringen upplevdes stor och den vånda lärarna känner över detta krav
när inte någon upplevs vara godkänd, framkommer tydligt i följande citat
som är från en uppföljningsintervju samma dag:
”-Det här att hjälpa alla till G som ni pratade om, hur ser du på det?
-Ja, det kanske är där jag svettas mest. Jag svettas inte så mycket över betygen i den här gruppen som jag pratade om nyss där det är från G och uppåt. Visst, man kan ju sitta där och grunna på om det ska vara ett VG eller
ett MVG och det betyder mycket för eleverna men det är ju bra mycket svårare när man ser att det inte händer så mycket som det borde för att en elev
ska uppnå G. Det är ju något helt annat att sätta, vi sätter ju inte IG men
att inte kunna sätta ett betyg på eleven nu på hösten när det är det betyget
de söker på.
-Mmm, ”vi sätter inte IG” måste jag fråga om?
-Ja, det står ju inte IG på någons betyg utan det är tomt eller nån´ stjärna eller nått´ annat och det betyder att man inte har uppnått G men det står inte
IG.
-Nehej.
-Det är på gymnasiet sen.
-Jaha.
-Och det tycker jag är mycket svårare eller det känns ju jobbigare. Man får
fundera om man har gjort vad man har kunnat och kunde gjort mer, allt
det här kommer ju då.”
(Intervjuutdrag)
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Den vånda som Cecilia ger uttryck för här kan ses som exempel på att en
av de uppgifter lärare är ålagda att utföra, kan få stora konsekvenser för
elevernas framtid. Numer krävs godkänt betyg i basämnena för att komma
in på gymnasiets samtliga program. Kan inget betyg ges är lärarnas kval
förståeliga. Våndan fanns sannolikt med i det relativa systemet också när
”ettor” delades ut, men då dessa inte var lika avgörande för fortsatta studier var den gissningsvis inte lika påtaglig. Sist i citatet uttrycker Cecilia
vad som sker när man som lärare bedömt att en elev inte kan få något betyg. Mitt intryck är att dessa funderingar bidrar till en djupare självutvärdering över sin egen insats än vad som tidigare var fallet på grund av
ovan anförda argument. Den kan leda till negativa funderingar över ens
egen insats men sannolikt föds även nya idéer om hur man kan hjälpa elever än vidare. Detta antagande grundas i Cecilias sista yttrande i citatet;
om man gjort allt eller kunde ha gjort mer.
Under följande rubriker redovisas de nya inslag som har tillkommit som
en konsekvens av det nya betygssystemet samt de strategier lärarna utvecklat för att hantera det.

Skrivande
I Skolverkets nationella kursplaner för alla ämnen som kom tillsammans
med den nya läroplanen Lpo-94 (i omarbetad version 1998 dock med
samma namn) finns ”skall-satser” under rubriken ”Mål som eleverna skall
ha uppnått” i slutet av det femte respektive nionde skolåret. I denna skrift
finns för övrigt även betygskriterierna för Väl Godkänd beskrivna. Utifrån
dessa mål gjordes sedan, i samband med läroplanens införande, lokalt
inom varje rektorsområde, en nedbrytning av dessa generella skall-satser
och de ”portionerades ut” för varje årskurs för att bli mer hanterbara. Lärarna har sedan arbetat vidare i samma anda och specificering i tre betygsgrader görs numer inför, i princip, varje delmoment inom de flesta ämnen
på skolor landet över. Att specificeringarna verkligen genomförs fick jag
bekräftat i ett av mina samtal med Cecilia och jag fick senare se dem formulerade i skrift:
”-Har man lämnat ut någon slags planering så de vet vad som gäller?
-Ja, en planering för arbetsområdet med kriterier och sist nu gjorde vi ett
försök att göra väldigt detaljerat. Då tog vi bara en liten del av området och
bröt ned det väldigt noga då. De här grejerna ska vara gjorda och godkända
för G och så vidare för VG.”
(Intervjuutdrag)

203

Kapitel 7
Det skrivarbete som åsyftas i ovanstående citat må vara i punktform och
för en utomstående inte så arbetsamt att förfärdiga. Då konsensus bör
råda bland de lärare i samma ämnen som arbetar med skrivandet av kriterierna, är det dock lätt att föreställa sig hur ord och formuleringar vägs på
guldvåg innan de slutligen nedtecknas. På Cecilias skola läggs dessutom
dessa områdeskriterier ut på nätet sedan ett par år och är således tillgängliga även för föräldrar och andra intresserade. Jag deltog vid några tillfällen när Cecilia och hennes kollegor hade kriterie- och målskrivning som
huvudaktivitet. Vid dessa tillfällen diskuterades formuleringar ingående
och jag anade en säkerhet och snabbhet i själva skrivandet, långt ifrån den
tafflighet jag själv upplevt vid införandet av detta moment. 1994 skrevs
dokumenten för hand och sattes i en pärm. De skrevs senare om på datorer
allteftersom skolorna införskaffade sådana. Omformuleringar blev då
nödvändiga då dessa dokument ofta skulle infogas i skolornas lokala arbetsplaner. Vid de årliga revideringarna av kriterierna då t.ex. läroböcker
byts eller lärarna efter utvärdering av ett område beslutar sig för att skifta
fokus från ett till ett annat, blev nya omskrivningar nödvändiga. Kan det
vara så att övning har givit färdighet och att den bestämdhet lärarna utstrålar i detta arbete är ett resultat av år av träning? Alternativt kan den
säkerhet jag erfar hos lärarna i detta arbete också tänkas handla om att lärarna anpassat sig till det administrativa tvånget detta skrivande inneburit
och då ”lärt sig” att det delvis är yta som gäller i skrivandet. Man utgår
från det redan skrivna och byter bara enstaka ord när revideringar sker.
Arbete på dator underlättar och även inbjuder till sådana förfaringssätt, i
synnerhet då lärarnas övergripande känsla är att momentet har kommit att
kolonisera deras mer prioriterade arbete med eleverna. Lärarna hanterar
således systemet med dess krav på ett pragmatiskt sätt, vilket enligt mitt intryck är fullt förståeligt.
Mitt intryck är dessutom att både de diskussioner som föregår nedtecknandet och de som sker vid målskrivningsträffarna leder till fördjupade
kunskaper om ämnets innehåll och uppbyggnad, ett antagande som för övrigt förstärks av första citatet under föregående rubrik. Jag har uppmärksammat att lärarna i vardagen ofta talar om vilka moment de bör lägga
energi på och vilka delar som kan behandlas mer styvmoderligt utan att
helheten går förlorad. Dessa diskussioner kan i sig ses som kunskapsutvecklande. Vid mål- och kriterieskrivningsträffarna fick jag höra prov på
meningsutbyten som så småningom ledde fram till konsensus beträffande
både innehåll och formulering. De var initierade i sig och mitt intryck var
dessutom att nya tankar föddes hos lärarna under konversationen.

204

Betygsättningsrelaterat arbete
Det kriterieskrivande jag fick se prov på hos Lennart var inte lika omfattande och ingående som hos Cecilia. Jag funderade ett tag på varför,
men kom snart fram till antagandet att det dels har med ämnenas olika karaktär att göra och dels att Lennart inte arbetar med basämnen. Hos Cecilia var kriterierna för de tre betygsstegen noggrant specificerade in i minsta
detalj. Hos Lennart däremot, var VG och MVG-kriterierna en utvidgning
av G-kriterierna. Tillägg av karaktären ”fördjupade kunskaper” eller ”mer
ingående kunna beskriva x och dra paralleller till” var sådant som stod.
Lennart berättar för mig att hans ämnen är sådana att det inte går att fästa
på papper exakt vad som ska kunnas. Han märker direkt om ett prov av
förståelsetyp är ett VG eller ett MVG. Mot denna bakgrund, kan kanske
en del av Lennarts irritation av det tidskrävande arbetet förstås.
Cecilia berättar vid ett tillfälle om ett annat material som också inneburit en del skrivande:
”Sen är det också så här och det gör ju alla skolor, vi har något som vi kallar för ett språktorn där det då står…vi har ju 4 delar i språket; tala, läsa,
skriva, höra/förstå och i varje del så har vi då skrivit ut, i det här språktornet vad som krävs för G i läsa, för G i tala osv.
-För varje årskurs om jag får använda ett gammalt ord?
-Det finns ett för åttan och ett för nian. Det får eleverna ut så de vet om vad
som står.
-Och när skrev ni ihop det?
-Då satt vi allihop, alla tre lagen.
-Och då utgick ni ifrån?
-Då utgick vi från boken, alltså läroplanen. I läroplanen så står det ju vad
ämnet handlar om, vilka mål som finns och betygskriterierna.”
(Intervjuutdrag)

Detta material kan ses som ett komplement till betygskriterierna för varje
delområde. Det är dock mer övergripande då det är inriktat på de fyra
förmågor språkundervisningen enligt läroplanen ska utveckla hos eleverna,
läsa, tala, förstå och skriva. I samtalet framkommer att materialet presenterats på ”språkdagarna”, ett evenemang för just språklärare som återkommer varje år. Det blev mycket populärt och har spridits över landet.
Man fick köpa konceptet som sådant och sedan skriva sin egen variant på
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hemmaplan. Här söker lärarna stöd i ett material utanför läro-och kursplaner, där de finner färdiga formuleringar som lätt kan transformeras om,
för att passa deras egen miljö. Min tolkning är här att detta material upplevs underlätta det kommande betygssättningsarbetet, då det är mer konkret än de mer vida formuleringar som står att läsa i betygskriterierna. Det
ses som en hjälp medan betygskriterierna kan upplevas mer som ”stjälp”.
Följden om eleverna inte når G-nivån innebär ytterligare en form av
skrivande. Lärarna är för dessa elever ålagda att skriva handlingsplaner
som ska hjälpa dem att nå denna.
”-Sen är det ju det att vi skriver ju handlingsplaner då och det tar lite tid att
skriva dem.
-Jaa.
-För jag menar att sätta ett betyg det är ju bara några bokstäver medan
handlingsplanen är lite mer bokstäver (skratt)!! Och då skriver man lite mer
och då får man ju tänka till och försöka hitta lösningar på det.
-Är det inom rimlighetens gräns (arbetsmässigt)?
-Det beror ju på hur många elever man har som man behöver skriva till. Jag
har ju kollegor som sitter med väldigt många handlingsplaner som ska skrivas. Visst, om man skriver det på dator behöver man ju inte skriva om
samma sak men är det stora ämnesområden kan det ju vara väldigt mycket
olika saker som fattas och då går det ju inte att kopiera.”
(Intervjuutdrag)

Här antyder Cecilia att man ibland får ”tänka till” vid detta skrivande. En
tolkning är att tänkandet då rör hur läraren ska stötta eleven fram till målet.
Cecilia uttrycker att handlingsplanerna inte går att kopiera, vilket indikerar
att varje elev är unik och har sina speciella problem som behöver arbetas
med, på individuellt utarbetade sätt. Nya sätt att förklara kan födas genom
reflektion över hur läraren ska gå vidare för att hjälpa eleven. En annan
tolkning kan vara att tänkandet rör lärarens funderingar över hur detta rent
praktiskt ska ordnas till. Strategier som syftar till att ”baxa” fram eleverna
till ett godkänt betyg kan då utvecklas. De måste förstås mot bakgrund av
det bakomliggande kravet på godkänd för alla elever och måste således ses
som ett sätt av lärarna, att hantera ett i sig omöjligt krav. Under följande
fem rubriker redovisas de strategier lärarna använder sig av.
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Förmaning
Jag fascinerades snabbt över vad som utspelades under praktiskt taget alla
de korridorvandringar till och från klassrum, matsal och andra utrymmen
en lärare gör varje dag. Cecilia verkade ha koll på allt och alla. Jag frågade
om hon varje morgon läste igenom någon lista för att komma ihåg vilka
elever hon skulle påminna, men det sa hon sig inte göra. Hon menade att i
dessa tider, i mitten av december, aktualiserades det vilka som låg på gränsen till något betyg och då hade mycket att vinna på att komplettera, göra
om eller lämna in någon ej redovisad uppgift. Därför reagerade hon som
hon gjorde, när hon såg dem. Även Lennart höll på med ständiga påminnelser även om de oftast såg lite annorlunda ut, men visst hände det att
han la armen om någon elev i korridoren på väg till eller från en lektion eller t.o.m. även på tröskeln in till en sådan, och lågmält bad om en uppgift
som var försenad. De flesta påminnelserna skedde dock oftast i anslutning
till lektionsstart då Lennart satt med sin kalender framför sig, trots att han
allt som oftast poängterade att ”de som vet med sig att de har skrivrester
att göra borde ta kontakt med honom”. Han uttrycker det som att eleverna sätter betyg på sig själva och han anser att de bör kontakta honom, då
han har uppåt 130 elever att hålla reda på. Följande utspelar sig dock i inledningen av en lektion:
”I min kärlek till er så har jag gått igenom min statistik och den visar att
flera av er har rester som för er är viktiga att få gjorda” och så talar han om
vilka det gäller och vad.”
(Utdrag fältanteckningar)

Denna typ av påminnelse förekom i princip dagligen. Lennarts idé om att
eleverna borde kontakta honom verkade inte hålla. Mitt intryck är att man
kan förstå förmanandet från de båda lärarna utifrån kravet på att alla elever ska klara godkändnivån. De måste ligga på dem mest hela tiden, för att
de i slutändan ska kunna bli godkända. Detta förfaringssätt har blivit en
strategi för att leva upp till kravet. Jag upplever dock att lärarna i sammanhanget månar om sina elever. Lennart uttrycker detta som att ”man
vill ju hjälpa dem så långt det går”. Självfallet går det här att fundera i
termer av att förmanandet är ett led i att ge skolan bra betygsstatistik. Skolors resultat redovisas idag inte sällan genom betygsstatistik i dagspressen,
vilket leder till ett offentliggörande som inte var lika vanligt tidigare. Omdömen om skolornas måluppfyllelse ges utifrån dessa siffror både av
styrande politiker men även av den breda allmänheten. Dessutom finns
möjlighet att skolor jämför sig med varandra och min gissning är att det är
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roligare att vara placerad i tabellens topp än i dess botten. Min samvaro
med lärarna över tid gör dock att den senare förklaringen inte känns helt
trovärdig, även om den är möjlig.
Ett annat exempel på förmaning inträffade när vi trädde in i salen för
att stora gruppen i engelska skulle se färdigt en film man hade börjat se
lektionen innan. Jag hör Cecilia ge rådet till en elev att ”visa sig” under
den uppföljande diskussionen av filmen. Han hade fått reda på att han låg
på gränsen till ett högre betyg. Mitt intryck var att han ansträngde sig att
följa rådet. Efter lektionens slut går han fram till Cecilia, antagligen för att
stämma av om hon var nöjd med hans insats.
”Elev som skulle ”visa sig” talar väldigt länge. Cecilia går efter samtalet
och hämtar en bandspelare åt honom och han blir aviserad plats i ett
grupprum för inläsning. Han får komplettera en tidigare intalad uppgift.”
(Utdrag fältanteckningar)

Här kan jag bara ana att Cecilia fortfarande inte var övertygad om att han
var värd högsta betyget. Tillsammans förhandlas ytterligare en chans fram
för eleven att bevisa vad han går för. Förmanandet får ännu ett ansikte.
Ett ytterligare exempel på förmaning som jag dagligen noterar tillsammans med Lennart är att han ständigt påminner eleverna om att de ska ha
med sig pennor, suddgummin och böcker till lektionerna. Vad jag noterar
är dock att de allt som oftast glömmer ändå, trots detta upprepade ”tjat”
från Lennarts sida. Hur hänger då detta samman med betygssättning? I ett
samtal med Lennart om det evinnerliga glömmandet bland elever som jag
noterade från i princip första dagen på fältet, säger Lennart att han tycker
det tilltagit under senare år. Han spekulerar i om det beror på att barn
idag tar för givet att vuxna fixar allt åt dem. Han menar att föräldrar
skämmer bort barnen för mycket med att packa gymnastikpåsar, skjutsa
till aktiviteter dit man egentligen kan ta buss osv. Lennart arbetar medvetet
med att lära eleverna att ta ansvar för att få med rätt saker till lektionen.
Det görs genom det ständiga förmanandet. Jag upplever att han trälar med
dem för att få dem förstå att det är de som missar något. Det kan ses som
ett led i hans fostransuppdrag men även som ett led i betygssättningsarbetet. Han poängterar att det egentligen är de som sätter betyg på sig själva. I
betygskriterierna för hans ämnen ingår inte bara provresultat, utan även
hur aktiv och intresserad man är på lektionerna. Han vill således hjälpa
dem att inse detta och därigenom få dem att undvika en lägre bedömning
på grund av slarv. Han kommenterar att ett ordningsbetyg förmodligen
skulle fungera som morot och rädda många elever som lever på gränsen till
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ett godkänt betyg. Lennart avrundar med att konstatera att det dock inte
är någon ide´ att som lärare hetsa upp sig för mycket när det glöms, trots
att han upplever det som ett problem.

Ledsagning
Ytterligare en strategi lärarna utvecklat som svar på betygssystemets utformning, är den jag benämner ledsagning. Jag tycker mig fått många exempel på sådan under min tid hos lärarna. Detta ord kan ha negativ klang
men är här avsett som neutral benämning på ett, enligt mitt intryck, fullt
naturligt tillvägagångssätt som utvecklats som svar på ett svåruppnåeligt
krav. Ett exempel på detta är när vi går till Cecilias lilla grupp för lektion.
Hon berättar att hon ska göra något som hon inte brukar när en grupp
elever har prov; läsa igenom en del hemuppgifter hon fått från elever i
andra klasser. Hon anar att några behöver komplettera för att nå G-nivån
och om de ska hinna göra det innan betygssättningen, måste hon låta dem
få ett par dagar på sig.
Här ser vi prov på att Cecilia tummar på sina principer för att ge eleverna tid för komplettering innan deadline. Uppgifterna hade hon fått in på
tisdagseftermiddagen. För att kunna lämna tillbaka dem redan denna onsdagseftermiddag och därmed ge eleverna två dagar att förbättra sin inlämningsuppgift så att den når G-nivån, utnyttjar hon även provtiden för
genomläsning. Redan strax efter inträdandet i salen, där en elev redan tagit
plats, kommer nästa utmaning. Han berättar att en annan av de fyra elever
som ska göra provet är sjuk. Cecilia ser fundersam ut och säger att man
skulle kunna tänka sig att ta provet i en annan ordning och inte starta med
hörförståelsen. De övriga två verkar också bli sena och då bestämmer sig
Cecilia definitivt för att ändra tågordning på provet, trots att hon säger att
man egentligen borde börja med hörförståelsen. För att ge alla chansen att
vara med på hörövningen, trots för sen ankomst, låter Cecilia den ensamma eleven starta med den skriftliga delen av provet så att man sedan
gemensamt kan genomföra hörövningen. Detta kan tolkas som en önskan
att om alla ska ges möjlighet att göra den, då den kan vara avgörande för
resultatet på provet och därmed för terminsbetyget.
Jag vill här också nämna att den elev som kom efter halva lektionen och
vars ursäkt var att han duschat för länge, också fick möjlighet att göra
hörövningen, trots att Cecilia först sa att han hade missat den. Detta kan
förklaras av att hon märkte att han läst på dåligt och inte verkade klara
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den skriftliga delen något vidare. Med en väl genomförd hörövning skulle
kanske även han klara G-nivån.
Ett mer övergripande exempel på ledsagning är när jag vid terminens
första lagmöte fick uppleva en engagerad diskussion om hur Cecilias arbetslag på bästa sätt skulle kunna omstrukturera sin verksamhet under våren för sina nior, så att de som låg i riskzonen att inte nå G i basämnena
fick all upptänklig hjälp (se avsnittet om Läraråret). Denna diskussion
fortsatte sedan vårterminen ut och nya lösningar prövades när man inte
var nöjd med utfallet av den första omstruktureringen. Lärarna är ålagda
att ”fixa till” detta och lärarnas innovativa organisationsförändringar kan
ses som ett svar på detta. En parallell till detta är Lennarts införande av extra stödtimmar med sina nior. Han hade ett antal timmar för lite i sin
tjänst och kom då på att han kunde erbjuda de som går i nian extra hjälp
om de kände att de låg illa till. Han prövade detta för ett par år sedan och
det föll väl ut. Därför tänkte han att det kunde vara dags igen. Där prövas
också sannolikt nya förklaringsmodeller för att få eleverna att förstå och
lära sig det som behövs, för att nå ett godkänt betyg. Då har också skolan
fullgjort sin plikt, menar Lennart. Ytterligare ett exempel på ledsagning är
följande:
”Lennart säger också att om man ligger precis på marginalen och han vet
att man försökt så friar han hellre än fäller. I handling visas det på en lektion efter ett prov Lennart rättat och delat ut där han säger att de som bara
hade ett par poäng kvar till G kan få ta det muntligt sista lektionen.”
(Utdrag fältanteckningar)

Effekten av Lennarts agerande blir att eleverna ledsagas fram till ett godkänt betyg. De får all hjälp och mer därtill för att klara sig. Är det frågan
om enstaka poäng som skiljer en elev från att bli godkänd kan hans omformning av ett fyrkantigt system till att anta mer ”runda” former förstås
ur ett omsorgsperspektiv, vilket jag tidigare framhållit att lärare ibland
agerar utifrån.

Anpassning
Jag kan se två varianter av anpassning i hur lärarna hanterar det nu gällande betygssystemet. Den ena är en anpassning av dem själva gentemot de
krav systemet ställer, det andra är en friare hantering av systemet som kan
ses som en anpassning av systemet till lärarnas professionalism. Jag inleder
med ett exempel där lärarna anpassat sig till systemet.
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I de betygskriterier som lärarna författar för de olika ämnena är man
noga med att poängtera att uppgifter både ska genomföras och godkännas
för de olika betygsstegen, något jag senare noterade nogsamt efterlevdes. Efter en helklasslektion i engelska kommer en elev fram och berättar för Cecilia att hon inte kommer att vara med på morgondagens lektion då hon ska
träna till luciakonsert på musikskolan. De hade under det individuella pratet
(redovisas nedan) bestämt att hon då skulle redovisa en G-uppgift i engelska
som inte var gjord, vilket kan ses som en formalitet då hon låg på gränsen
mellan VG och MVG. Då det i kriterierna framhålls att alla G-uppgifter ska
vara gjorda för att få högsta betyget var det dock en nödvändighet:
”Cecilia föreslår att hon kan öva under dagen och ta och redovisa det efter
alla lektioner eller på lunchen och eleven börjar öva tillsammans med en
annan elev då det är ett dialoguppspel. Medan Cecilia kallar tillbaka några
elever för att få hjälp att sätta upp samtliga stolar på bänkarna övar de två
flickorna och då de tyckte dialogen var lättläst, förhör Cecilia dem på momangen.”
(Utdrag fältanteckningar)

Man kan fundera över den nitiskhet läraren visar, genom att verkligen insistera på en redovisning av den ogjorda uppgiften när förhöret verkade
innebära en ren formalitet för flickorna. Är det strävan mot största möjliga
korrekthet och rättvisa som lyser igenom när en ynka G-uppgift som missats måste göras när flickorna aspirerar på högsta betyget eller finns andra
orsaker bakom? Kan det kanske röra sig om anpassning till systemets
krav? Min tolkning är att det ligger till just så.
Mitt omvända exempel på anpassning rör de nationella proven. Syftet
är att kontrollera kunskaperna samt att få en rådande norm i landet av de
olika betygsnivåerna i basämnena matematik, svenska och engelska i år
fem och år nio. Proven och kriterierna för dem har utarbetats av Skolverket så där har inte lärarna varit delaktiga. Cecilia uttrycker betydelsen
av dem på följande sätt:
”-När det är betyg i engelskan framför allt för min del, då är det så att vi
har de nationella proven som vi har haft här för inte så himla länge sen. Då
utgår man ju från resultaten där för då vet man ju att man ligger rätt nationellt sett, i sin bedömning. När jag läser det här i måldokumentet; tolkar
jag det rätt eller tolkar jag det fel om man ser det nationellt sett? Då får ju
jag lite svart på vitt vad jag har gjort rätt och fel. Sen är det ju också så här,
det brukar jag säga till eleverna, att om ni inte presterar det ni brukar prestera, när ni gör det nationella provet, så sänker jag ingen för det för då anser jag det vara en dålig dag. Det kan man ju ha. Man kan gå och släpa sig
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hit för att det är nationellt prov och för att det är jätteviktigt och man har
feber och inte kan tänka klart o.s.v. och då ska inte det innebära att ”Jaha,
du fick bara G på nationella. Då ska du bara ha G”. Jag ser ju att det är
skillnad på den prestationen.
-Mot alla de andra?
-Mot alla det andra. Precis. Men är det motsvarande prestation på nationella mot det jag sett förut, då vet jag om jag ligger rätt i min bedömning. Då
kan jag ju sätta ett juste betyg.”
(Intervjuutdrag)

Av citatet ovan kan utläsas att kriterierna för de nationella proven fungerar
som stöd för lärarna i deras betygssättning. Logiskt blir då, att den nedbrytning av mål med tillhörande betygskriterier som sker på den lokala nivån, är
av stor vikt för lärarna i deras bedömningsarbete. De nationella proven är
något att validera sin egen uppfattning mot. Arbetet med rättning kontra de
statliga kriterierna visar hur lärarna hanterar i det så måtto att de används
som bollplank gentemot de lokalt formulerade kriterierna. Resultatet på de
nationella proven tycks, enligt citatet, inte vara allenarådande för vilket betyg som kommer att utdelas. Är något resultat betydligt sämre än förväntat,
tar sig läraren friheten att frångå de ”tekniska” siffrorna och hantera situationen på ett mjukare sätt, som ligger mer i linje med hur de ser på sin uppgift som lärare. Mitt intryck är att det kan ses som ett utslag av deras professionalism. De tänker in elevens helhetssituation i både i provsituationen och
i den slutliga betygssättningen. Eleven kan ges nya möjligheter att visa vad
hon egentligen kan, vilket följande exempel visar.
Under helklasstimmen i engelska, när alla kommit igång, sätter sig Cecilia hos en elev som inte lyckats så bra på hörförståelsedelen på Nationella
proven i engelska.
”Eleven svarar att hon haft en dålig dag. De sitter länge och pratar och det
visar sig när jag frågar Cecilia om detta att hon får reda på att eleven haft
det lite jobbigt på sistone och att hon ska få en annan hörövning för att visa
vad hon egentligen går för.”
(Utdrag fältanteckningar)

Här förankrar Cecilia sin känsla av att något inte stod rätt till vid provtillfället genom att helt enkelt fråga eleven. Läraren och eleven kommer tillsammans fram till vad som antagligen ligger bakom det magra provresultatet och en ny chans ges. Läraren kan med hjälp av ett nytt prov, styrka sin
känsla av att provresultatet inte var en spegling av elevens egentliga kapacitet. Hon anpassar systemet på, ett för henne, lämpligt sätt.
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Ännu ett exempel på anpassning är när Cecilia i ett av våra samtal funderar kring hur hon kan vidareutveckla förutsättningarna för eleverna i lilla gruppen att nå ett godkänt betyg om de inte klarat provet vid första tillfället:
”-Det står i anvisningarna att, för vissa elever så kan man göra på litet annorlunda sätt. Man kan få … jag kommer inte ihåg, men det var väl för de
som hör illa att man kunde få det utskrivet eller att man sitter och läser, så
de kan läsa på mun. Men man måste ändå testa hörförståelsen på nått sätt.
Läsförståelsen på nått sätt och skrivningen på nått sätt - och prata då.
-Tänker du utnyttja de här möjligheterna till vidgade gränser i den lilla
gruppen?
-Mmm.
-Hur har du tänkt att hantera det?
-De får göra, de får följa tiderna och reglerna som gäller. Sen tar jag in proven, och tittar igenom. Jag kan inte rätta dem då, för att då vet de ju vad
som är rätt och fel så, och det tror jag inte att man får göra. Utan jag tittar
igenom dem och så ser jag hur illa det har gått, om det nu har gått illa. Och
sen så sätter jag dem kanske på och lyssna en gång till.
-Så den friheten får du ta dig?
-Ja, den tycker jag mig ha sett att jag får ta mig. Därför att de har läs- och
skrivsvårigheter.
-Så att t.ex. läsa för dem och göra det privat, det tycker du inte att, inom
den ramen faller de inte?
-Nej, de hör ju inte illa. Och jag tycker inte att de behöver höra min tillrättalagda engelska istället för en från Manchester eller någonstans. Nej, det
ska vara någon slags genuin…Nej, då får de hellre höra det tre gånger. Jag
menar, det viktiga är ju att de förstår vad folk säger på riktigt.
-Så det blir inte bara konstruerat för att de ska nå en gräns?
-Nej, det går inte. Det måste vara genuint liksom. Jag menar. I en riktig situation så kan de ju fråga om tills de förstår på något sätt. Det är ju lite det
man måste se som mål att de klarar sig då.”
(Intervjuutdrag)
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Här framkommer att Cecilias tankar om hur hon vidare kan gå tillväga,
har sitt ursprung i de direktiv som följer med de Nationella proven. Eleverna kommer att sitta i aulan tillsammans med de övriga eleverna men
hon har ovanstående strategi på lut. Hon har tolkat instruktionen på ett
sådant sätt att det ger henne rätten att samla in och titta över proven. Visar det sig då att det ser bedrövligt ut, kan hon försätta eleverna i ett slags
omprovsituationer där de får nya chanser att lösa uppgifterna utifrån sina
speciella förutsättningar. Man kan här få intrycket att hon tänjer på gränserna utöver vad som kanske är tillåtet, men hon kunde ha tillrättalagt än
mer såsom att sätta dem i ett litet rum direkt och läsa uppgifterna högt för
dem, då denna frihet fanns inskriven i direktiven. Då eleverna inte hör dåligt, fann hon dock detta alternativ uteslutet. Det övergripande målet är en
framtida användning av det engelska språket, inte bara att nå ett godkänt
betyg. Jag tolkar hennes agerande som ett resultat av samspelet med instruktionerna, eleverna och deras speciella förutsättningar samt deras
provresultat. Jag ser i förfarandet en anpassning av en ålagd uppgift till de
förhållanden som råder samt lärarens ambitioner med ämnet.

Förberedelse
Vid tiden inför de nationella proven har Cecilia, i både den stora och den
lilla gruppen, genomfört träningstillfällen och provsimuleringar ett antal
gånger. Vid dessa tillfällen kopplar Cecilia sin bedömning till vad som
krävs på de nationella proven. Övningarna är dock av lite olika karaktär i
de bägge grupperna. I den stora gruppen är det mer inriktat på grammatik,
läsförståelse och realiakunskaper, i den lilla på provsituationen som sådan.
Tiden räknas ned närmast som till julafton. Man kan här möjligen fundera
över om det gedigna förberedelsearbetet är till gagn för eleverna, eller om
det möjligen skruvar upp stressen inför dem istället och på så vis får motsatt effekt. Kanske fungerar det lite olika i de båda grupperna? Cecilias
egen förhoppning när det gäller lilla gruppen är dock mer positiv:
”-De var väldigt disciplinerade och tog det hela på allvar.
-I lilla gruppen? Jaa, det har jag jagat upp dom till!
-Vad har du för tankar med det?
-Därför att det är viktigt att man gör så för deras egen skull på det stora
provet så måste man va lite strukturerad, som elev. Att man tänker sig för
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det man gör, och det kommer vi och prata om på måndag säkerligen att det
är viktigare att lägga en minut extra på och läsa instruktioner ordentligt, än
att hoppa över det och chansa.
-Mmm, du ville försätta dem i nån´ slags genuin provsituation alltså.
-Och också markera, vad kommer och kunna svaras på och vad tänker jag
inte svara på nu. Och det … alltså det är hela tiden taktiksnack för deras
del.
-Är det för att de ska känna sig trygga när dom går dit eller är det för att de
ska ha en chans att nå det här G-målet?
-Ja, det är både och. Att de ska veta hur det är upplagt att de ska va - koncentrera sig. Va koncentrerade så att de har nån rejäl chans. Det är ju ingen
omöjlighet för dem - borde inte va det i alla fall. Men … det kräver väldigt
mycket av dem. Det är lång tid, det är ett stort prov - för dem är det ett
stort prov. Och det är … ja, använd den tiden och liksom … jaa. Gör på det
här sättet … Jag har ju sett svaga elever träla med nationella prov förut.
Och jag har liksom där lärt mig en del om just det här med taktiken. Att inför andra lyssningen, nu måste jag vet - precis HÄR kommer svaret! Nu är
jag med, nu kommer det snart - DÄR, kom det. Så att man är med då.
(Intervjuutdrag)

Av citatet framkommer att Cecilia arbetat med nationella prov tidigare.
Det gjorde hon på den förra arbetsplatsen som var ett yrkesinriktat gymnasium (se avsnittet om ett Lärarår). En del av dessa elever hade det lite
besvärligt med de teoretiska ämnena, vilket uttrycks i citatet. Där genomfördes de nationella proven utan specifika träningstillfällen då Cecilia inte
visste hur proven var utformade. Genom att bli varse elevernas problem
vid dessa provtillfällen kom Cecilia på, att man faktiskt kan delge elever
någon form av strategi hur man tar sig an proven. Detta gör hon nu utifrån denna erfarenhet. Min uppfattning är att förfaringssättet med både
träningstillfällen och provsimuleringar kan ses som ett led i en utveckling
av undervisningen, men även som sätt att ge eleverna verktyg för att om
möjligt klara det nationella provens G-nivå.
Cecilia säger själv att hon tränar med eleverna av två orsaker. Dels för
att de ska ha en större möjlighet att bli godkända, dels av omsorg om dem.
Vad det i sin tur står för kan ses ur olika perspektiv. Efter min tid tillsammans med Cecilia i den lilla gruppen, är jag övertygad om att hennes initiativ att träna emanerar från empati om dessa elever, som har det lite besvärligare i skolan. Hon vill ge dem optimala förutsättningar att nå ett godkänt
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betyg. Jag vill här kommentera att orsaken till att Lennart inte återfinns
under denna rubrik är att det inte förkommer några Nationella prov i de
SO-ämnen han undervisar i.

Förankring
Andra dagen av min vistelse hos Cecilia i december fick jag vara med om
ett, för mig, nytt inslag i skolan. Vid starten för en helklasstimme i engelska, sätter Cecilia på TV:n med en engelsk underhållningskomedi. Hon sätter en pappremsa för den svenska texten och säger att de som vill får
komma ut till henne för lite betygsprat, en och en efter klasslistan. Hon
har en lista med ifyllda resultat på prov samt betygsgrundade uppgifter
som underlag för diskussionen. Cecilia berättar efteråt att den bakomliggande idén med de individuella samtal hon infört inför varje betygssättningstillfälle, är att ge eleverna möjlighet till kompletterande förbättringar
om de ligger precis på gränsen till ett högre betyg, samt få del av deras
egen ambition i ämnet. Hon berättar att hon prövade detta förfaringssätt
på sin förra arbetsplats. Då det slog väl ut har hon fortsatt med samtalen
men hela tiden förfinat dem. Hon vill också förankra sin idé om betygsnivå
hos eleven, så att det inte kommer som en överraskning för dem vid öppnandet av betygskuvertet. Just detta kan ses som grunden till idén med betygspraten. Cecilia minns både den glädje och irritation som spreds bland
hennes kamrater och som hon även kände själv vid öppnandet av betygskuverten. Att senare som lärare samtala med eleverna innan, ser hon som
ett sätt att undkomma detta obehagliga överraskningsmoment.
Det som förvånade mig mest under samtalen var hur ense eleverna var
med Cecilia.
”-Jag slogs av att de förstod. Du använde något uttryck, inte värd men..
-Håller inte.
-Håller inte, just det och de fattade varför det inte höll. Det var ju nästan
ingen som sa: Nä men..
-Nej, sen kan man alltid då fundera. Jag tror att de är ärliga och vågar säga,
men man kan ju alltid fundera på om de vågar ta ton också men jag tycker
ändå att de här känner mig så pass väl att de inte skulle tycka att det var så,
om de var inställda på någonting och jag säger något helt annat, så tror jag
att de skulle säga ifrån.
(Intervjuutdrag)
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Jag deltog vid samtliga samtal och fick ett intryck av att de genomsyrades
av en uppriktig ton. Eleverna frågade och ifrågasatte och Cecilia gjorde
detsamma men med tillägget att hon även förklarade. Samtalen slutade i
en, för mig, något överraskande enighet. Mitt intryck är att Cecilia i dessa
samtal föregriper eventuella protester från eleverna då kriterierna i detta
system oftast är tolkningsbara. I och med förankrandet, blir hon medveten
om deras egen ambition och gissningsvis kan det underlätta när lägre betyg
delas ut i en grupp som är avsedd för mer ambitiösa elever. Förankringen
av det kommande betyget som sker i samtalet kan dock få elever att höja
sig ett snäpp, om det visar sig att eleven ligger på gränsen dit. Att ge eleverna möjlighet till förbättring kan förklaras som en åtgärd läraren tillgriper för att nå balans mellan inställningen till alltför specificerade mål kontra att poängbedöma prov intill minsta halvpoängen.
Beträffande individuellt betygsprat har Lennart och hans kollegor inte
riktigt samma uppfattning som Cecilia om dess förtjänster. Vid en SOkonferens jag bevittnade diskuterades ett sådant förslag från en sjukskriven
kollega, men Lennart och de två närvarande kollegorna ställde sig tveksamma till förfaringssättet. Man kom dock överens om att diskutera det
nästkommande vecka, så att var och en kunde komma med genomtänkta
argument innan man avfärdade förslaget helt. De avrundade mötet med att
ställa sig frågan om en variant av det kanske skulle fungera.
Mitt intryck är att betygen även förankras gentemot föräldrar genom elevernas planeringsböcker där de utifrån G-, VG-, och MVG-målen skriver in
vad de ska hinna med och hur det gått. Denna bok fungerar således som
kontakt mellan elev, skola och föräldrar och små meddelanden kan också
skrivas in i den. Föräldrarna kan på detta vis följa elevens arbete och ambitionsnivå i de olika ämnena. När slutbetyget väl kommer borde det således
inte vara någon direkt överraskning för föräldrarna. Mentorns uppgift är att
varje vecka gå igenom vad som skrivits i planeringsboken tillsammans med
sina elever. Jag fick vara med på ett flertal sådana tillfällen och fick se och
höra de diskussioner som fördes kring det skrivna. Det var dock bara vid ett
par tillfällen eleverna hade skrivna kommentarer och frågor med från hemmet. Föräldrarnas signatur skulle dock finnas med. Mitt intryck är att läraren får en fördjupad bild av både elevens privata och mer skolmässiga situation genom att ambitioner diskuteras, orsaker varför vissa avsnitt inte hunnits med ventileras, problem eleven har med specifika inslag i något ämne
dryftas etc. Cecilia berättade att lärarna förfinat och förändrat systemet med
planeringsböckerna under de tre åren med sina nior utifrån de utvärderingar
som görs vid varje terminsslut. Lärarna var således ense om att detta var ett
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värdefullt verktyg i kontakten med föräldrarna. Man skulle kunna se systemet med planeringsboken som att lärarna föregriper eventuella diskussioner
med föräldrarna om elevernas betyg, då de givits möjlighet att följa sitt
barns utveckling över terminen. När utfallet kommer i form av ett betyg,
upplever föräldrarna troligen att det är i sin ordning då de varit informerade
hela tiden. Planeringsböckerna fungerar då som en symbolisk påverkan i
form av föräldrarnas känsla av delaktighet.
En parallell till systemet med planeringsbok beträffande föräldraförankring, är de personliga veckomeddelanden som delas ut av flertalet mentorer
på Lennarts skola 45 . De syftar till att ge hemmen kontinuerlig information
om hur eleven fungerar i skolan och på så vis involvera dem mer. En sammanfattande uppföljning av dem sker på de terminsvisa utvecklingssamtalen, där således inget som där avhandlas bör vara helt nytt för föräldern.
Vad som där också används som underlag, är den statistik Lennart systematiserat i sin planeringskalender gällande betyg på olika moment samt utdrag
från de närvarolistor som dagligen fylls i. Detta statistikförande kan ses som
en form av förankring av det kommande betygssättandet hos läraren själv
men även gentemot föräldrar och kollegor. Det kan också ses som att lärarna anpassat sig till vad systemet kräver av dem. Ytterligare en tolkning är att
det också kan ses som uttryck för ett försvar läraren behöver bygga upp. Då
kriterier är ”luddigt” formulerade behövs bevis i form av siffror beträffande
grunden för det betyg som sätts. I och med elevers och föräldrar rätt att numer överklaga lärares betygssättning, känns denna tolkning rimlig.
Jag vill här poängtera, att statistikförande inte är något nytt i och med
det nya betygssystemet. Cecilia berättar att hon under sitt första år som lärare skulle sätta sifferbetyg. Vad man skulle kräva för de fem olika graderna, förankrades ämneslärarna emellan på den aktuella skolan vid särskilda
träffar. Dessutom använde hon de anteckningar hon flitigt gjorde om varje
elev som underlag vid betygsättandet. Dessa bestod av resultat på prov,
kommentarer om inlämningsuppgifter och uppsatser etc. Detta arbete var
mer koncentrerat till slutet av maj och pågick således inte kontinuerligt
under terminen, något Lennart också upplever:
”Det var mycket mer jobb framåt maj när man satt med det gamla betygssystemet. Nu är det lättare. Varje grej man gör betygsätts.”
(Intervjuutdrag)

45 För utveckling se avsnittet om en Lärares arbetsdag.
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Konkreta betyg sätts nuförtiden på varje delmoment, vilket tydliggörs i citatet. Betygsnivåerna är därigenom sannolikt betydligt mer närvarande
dagligen och stundligen i både elevers och lärares arbetsvardag än tidigare.
Man kan se det som att en kontinuerlig förankring genom detta även pågår gentemot eleven.

Sammanfattande reflektioner
I detta avsnitt har jag lyft fram att lärarna pekar på en ökad arbetsbelastning
i och med införandet av det ”nya” betygsystemet samt det vidhängande kravet på att alla elever ska nå en godkänd nivå. Jag har funnit att lärarna har
blivit tvungna att utveckla olika former av strategier för att hantera detta.
Lärarna ”sliter” med eleverna på alla upptänkliga sätt för att få dem att
prestera det de innerst inne kan. De har också tillägnat sig dessa som svar på
de krav systemet ställer. De kan ses som ett slags överlevnadsstrategier i ett
administrativt system med krav som är svåra att leva upp till. Fördjupade
tankar om detta redovisas i den påföljande diskussionen.
Jag kan se att utvecklandet av dessa strategier leder till olika former av
lärande. Kunskapsbildningen kan här uppfattas som nödvändig, då den
initierats som respons för att hantera betygssystemet på ett sätt som fungerar i vardagen. Mitt intryck är att metalärandet (se avsnittet Olika former
av lärande) dominerar då de flesta strategierna är uttryck just för ett sådant. Att komma på hur man ska hantera ett system för att leva upp till
dess krav tycker jag är ett tydligt exempel på metalärande. Detta innefattar
just insikter om rådande maktstrukturer och hur dessa kan hanteras, vilket
jag upplever som en parallell till vad överlevnadsstrategierna just går ut på.
Jag tycker också att det finns exempel när negativt lärande framskymtar.
Det innebär lärande som inte gagnar individen, vilket kan exemplifieras
med när lärarna inser sina egna tillkortakommanden då de inte lyckas med
att få alla elever att nå G. Detta var för övrigt fallet i Cecilias arbete med
sin lilla grupp. Några fick där erbjudande om ”sommarskola”, vilket kommunen ordnade för att dessa elever skulle ges ytterligare möjligheter att nå
upp till G i de ämnen de inte lyckats med det. Min känsla var att hon våndas rejält och funderade djupt över sin egen insats samt vilka konsekvenser
det skulle innebära för eleverna.
Jag uppfattar att även lärande av första ordningen förekommer. Exempel på det är lärarnas förfinande av sina förklaringar till eleverna för att få
dem att förstå och därigenom kunna nå ett G. Första ordningens lärande
innefattar en förkovran inom befintliga ramar där grundstrukturerna dock
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består, vilket jag tycker kan passa in som förklaring av exemplet. En vidgat
resonemang om detta förs också i diskussionen.

Avslutande kommentarer
Jag har i mina tre temakapitel lyft fram de domäner jag funnit att lärares
vardagliga kunskapsbildning främst sker inom. Dessa är relationsarbete,
praktisk didaktisk förkorvan samt betygssättningsrelaterat arbete.
Jag pekar på en småskalig kunskapsbildning samt en anpassning till rådande förhållanden. Större delen av den kunskapsutveckling som påvisats,
sker därför att lärarna i sitt arbete ständigt verkar i interaktion med nyuppkomna, om än igenkännbara situationer. Dessa måste hanteras på något sätt och det är de små förändringarna i hanterandet, jag försöker lyfta
fram. Kunskapsbildning kan även ske som svar på situationens krav. Den
kan då ses som nödvändig och uppkommer för att lärarna ska klara av att
hantera svåruppnåeliga mål. Betygssystemet med dess tillhörande krav på
godkänt betyg för alla elever, får här fungera som exempel.
Beträffande relationsarbetet lärarna företar sig vill jag här poängtera
dess betydelse för de andra inslagen av kunskapsbildning, som presenteras.
Det framstår som en grund för den övriga verksamheten.
Man kan fundera över om den kunskapsbildning jag redovisar sker
inom de tre domänerna skulle kunna ske någon annanstans än i vardagsarbetet eller med andra ord, i den kontext läraren befinner sig i? Hade den
kunnat äga rum på lärarutbildningen? Clandinin (2004) skriver att hon för
20 år sedan sökte stöd i vetenskapliga artiklar just för att lärarutbildningen
borde betraktas som en första instans i inskolningen till läraryrket men
inte den sista:
”At that time I struggled to find research to help me think about teacher
education as a way for students to learn in practice and as a way to see
learning to teach as a life long endeavour, as a social construction, as a collaborative process”.
(a.a.s. 123)

Tanken om att konsten att undervisa är ett livslångt projekt att lära sig,
som Clandinin ger uttryck för i citatet, tycks intressera forskare runt om i
världen även om fokus för intresset kan skifta från vardagslärande, över
lärande i samarbete med kollegor till mer planerat lärande av kurskaraktär. I ett temanummer av tidskriften Teachers and Teaching (2004) handlar, som tidigare nämnts, samtliga artiklar om hur lärare fortsätter att utvecklas i sitt yrke på olika sätt. Mitt intryck är att jag i de tre temakapitlen
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just fokuserar kunskapsbildning av kontextuell natur, vilken inte kan ske
någon annanstans därför att den kan ses som svar på de utmaningar och
inviter läraren ställs för i sitt dagliga arbete.
Följande diskussionskapitel tar sin utgångspunkt i de tre redovisade temakapitlen samt processkapitlet om en lärares arbetsdag respektive arbetsår och redovisar en fördjupad bild av resultaten i denna studie rörande lärares arbete, kunskaper och kunskapsbildning.
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Diskussion
I denna studie har lärare i grundskolan studerats med avseende på deras
arbete och kunskaper samt deras kunskapsbildning i vardagsarbetet. Den
diskussion som följer tar sin utgångspunkt i dessa tre områden. Då de är
tätt sammanflätade, kommer kunskapsbildningen löpa genom diskussionens alla delar eftersom den utgör avhandlingens huvudsakliga intresse.
Inledningsvis diskuteras den bild studien ger av läraryrket. Mitt bidrag
till en breddning av den redan skisserade bilden av lärares arbete ligger i de
områden som lyfts fram som mer framträdande än andra beträffande innehållet i yrket. Dessa tre delar har trätt fram som de som lärarna lägger
ned mest tid och energi på. Studien visar på lärarnas arbete med etablerande och upprätthållande av relationer med eleverna, som ett dominerande inslag i deras vardagliga arbete. Arbetets relationella karaktär blir mer
uppenbar än i tidigare skildringar. Dessutom lyfts betygssättningsrelaterade arbetsinslag fram som en betydande del av vardagsarbetet. Lärararbetet
innehåller självfallet också undervisning, men den antar inte alltid den renodlade form man tror. Undervisning innebär i sig ingen nyhet beträffande
innehållet i lärararbetet, dock med avseende på utseendet av den. Man kan
säga att undervisning i mångt och mycket består av relationer. De övriga
två, relationsarbete och betygssättningsrelaterat arbete, kan dock betraktas
som mer förvånande huvudinslag. Aspekter av kunskapsbildning framträder perifert och berörs helt kort i den här delen.
I diskussionens andra del förs ett resonemang om lärares kunskaper. De
kunskapstyper som studien visar att lärare skapar i vardagsarbetet presenteras. Även här framträder kunskapsbildningen, vilken noteras och kommenteras men endast på en mer ytlig nivå.
Avslutningsvis diskuteras det som är fokus i avhandlingen, lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet. Yrkets interaktiva aspekt lyfts här fram, då
studien visar på ett ständigt samspel med omgivningen. Att vara lärare förefaller innebära att ständigt ställas inför situationer som kräver nya lös-
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ningar, oftast omedelbara sådana men, emellanåt, även vissa av mer långsiktig karaktär. Dessa situationer inbegriper interaktion med både personer
och ting. De är oftast av lokal natur såsom elev- eller undervisningsrelaterade. De kan även härstamma från nationell nivå, såsom påbud från skolledningen om skrivarbete av olika karaktär eller hanterandet av skilda
aspekter av betygssättningen. I detta samspel tycks kunskapsbildning ske.
Den är främst av finstilt karaktär men kan också anta karaktären av anpassning eller överlevnadsstrategier. En modell för att ytterligare förstå lärares vardagliga kunskapsbildning presenteras också.

Lärares arbete
I denna studie har lärares arbete gestaltats i form av två processbeskrivningar: en rörande det dagliga arbetets utseende och en hur arbetet kan te
sig över året. I beskrivningen av lärarnas kunskapsbildning i tre teman,
framkommer också glimtar av lärararbetet. Däremot fokuseras de huvudsakliga områden som lärarna lägger tid och energi på under en arbetsdag.
Hur lärararbetet framställts i tidigare forskning har också presenterats. I
det följande diskuterar jag lärararbetets karaktär med tyngdpunkt på likheter och skillnader i dessa bilder.

Antaganden om rationalitet i yrket
För mig innebär ett antagande om rationalitet i läraryrket enkelt uttryckt,
att undervisning ses som ett arrangerat fenomen som förväntas ske i ordnade former, där ett givet lektionsinnehåll ska delges eleverna som i sin tur
förväntas lära sig det. Detta antagande gäller med stor sannolikhet för byråkrater och politiker som ofta talar om lärares arbete på ett tekniskt administrativt sätt, för media med sin speciella retorik, för allmänheten med
sin egen erfarenhetsbaserade uppfattning, men inte minst för lärarna själva
när de talar om vad undervisning är för dem. Det senare antagandet får
stöd av Håkanson (2004) som skriver att lärare ofta talar om sin undervisning som abstrakt och borde-inriktad.
Den pedagogiska forskningen levererade under flera decennier fragmentariska bilder av lärararbetet just utifrån objektiva krav på hur det skulle
se ut (jfr Carlgren, 1999b). Deras arbete undersöktes med statistiskt säkerställda undersökningsmetoder och inte sällan framstod lärarna i dessa redogörelser som misslyckade figurer med dålig måluppfyllelse (Arfwedson,
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1994). Lortie (1975) skriver i sin sociologiska studie av lärararbetet fram
dess karaktäristiska drag som allt sedan dess ofta citerats och använts i talet om lärare. Huvudorden är individualism, presentism och konservatism.
Dessa epitet kan i sammanhanget ha negativ klang. Naeslund (1986) menar att Lortie utifrån sin empiri skulle kunna valt beteckningar som självständighet, elevcentrerat samt trygghetsskapande om han använt ett inifrån-perspektiv. Detta synsätt får stöd av Clandinin (1986) som skriver att
Lorties studie redovisar kunskap om lärare i allmänhet snarare än vad lärare kan och vet. Hargreaves (1994) menar också att Lortie förlade individualismen och den därmed förknippade osäkerheten väl mycket hos lärarna istället för att relatera den till lärarkulturen som helhet. Jag kan också
skönja vissa antaganden om rationalitet bakom presentationen av lärararbetets anda och grundtankar i Lorties studie. Presentismen förklaras t.ex.
av att ”teachers are vulnerable to the ebb and flow of students response”
(Lortie, 1975 s. 211). Detta tyder för mig på en känsla för hanterandet av
en grupp elever istället för en förklaring genom ordet presentism. Mitt intryck är att begreppet för Lortie beskriver lärares nutidsinriktning, vilket
ansågs negativt. Det då rådande forskningsparadigmet såg framtidsinriktning och måluppfyllelse som en mer eftersträvansvärd inställning i arbetet.
Min studie visar istället på nödvändigheten av kunskap-i-handling-i-stunden för att få klassrumsarbetet att fungera. Således skiljer sig min bild av lärararbetet väsentligt från många tidigare uppmålade beskrivningar av icke
funktionellt arbetande lärare som ibland ägnar sig åt fel saker på fel sätt. Jag
har funnit att det framstår som högst rationellt att lägga tid på sådant som,
enligt tidigare forskning, inte har ansetts vara värt att ägna tid åt eller ens
uppmärksamma. Mitt främsta exempel här är det redovisade temat om relationsarbete som jag funnit vara en stor del av lärares arbete. Det är således
uppfattningen om rationalitetens innebörd som skiljer min studie från de tidigare. Leighthall (1973) talar om olika rationaliteter i termer av multipla
”verkligheter”. Utifrån hans resonemang utvecklar Hultman (1998) begreppet kontextuell rationalitet, vilket jag här vill använda för förståelsen av lärarnas handlingar. Det implicerar ett tänkande, som utgår från den lokala
kulturen och ett medvetandegörande av värdet för det som sker där. Handlingarna ska således förstås utifrån de premisser som råder. Man ska försöka
se till vad som är möjligt och omöjligt respektive förnuftigt eller mindre förnuftigt, i de olika situationer handlingarna utförs. Mot bakgrund av resultaten i min studie, vill jag här bidra med en alternativ syn på rationalitetsbegreppets innebörd i förhållande till lärares arbete.
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Kontextuella bilder- komplexitet, samarbete och ensamarbete
I min studie framkommer en bild av lärararbetet som omedelbart, oförutsägbart, intensivt och handlingsorienterat. Ständig interaktion, ideliga revideringar och variation tycks också karaktärisera det. Flera forskare har
presentera liknande bilder (Jackson, 1990; Elbaz, 1983; Clandinin, 1986;
Louden, 1991; Huberman, 1993; Sundgren, 1992; Magnusson, 1998;
Hultman, 2001a; för mer ingående beskrivningar se tidigare forskning om
lärares arbete). Samtliga dessa studier ger alternativa bilder till den tidigare
mer rationella. Min studie kan således fungera som ett komplement till och
förstärkning av dessa.
I bilden av lärararbetet som målas upp i denna studie är dess sociala karaktär mest framträdande. Kontakter med elever dominerar vardagen. En
bild av läraren i ett nätverk av sociala relationer synliggörs. Ord som närhet till kollegor, ständig konsultation dem emellan och kreativa möten i
olika gruppkonstellationer beskriver Cecilias skolvardag. Hon kan sägas
ingå i det Hargreaves (1998) benämner en samarbetskultur. Parallellt framträder dock bilden av Lennart som den ensamme läraren som sköter sin
undervisning och planering i enskildhet utan inblandning av andra. De sociala kontakterna är företrädesvis med eleverna. I tider av arbetslag och
samarbete, är denna bild inte rationell. Den borde vara mer lik den man
får av Cecilias arbetssituation. Det är den nu inte. Den ensamme läraren
existerar uppenbarligen fortfarande. Robertson Hörberg (1997) noterar
också förekomsten av lärares ensamarbete.
Lennart upplever arbetslaget främst som en administrativ enhet som karaktäriseras av svaga personliga relationer till kollegorna. Arbetslagsträffarna fylls mestadels med praktiska måsten och gemensam planering. De pedagogiska diskussioner träffarna är avsedda för, lyser med sin frånvaro. Hargreaves (1998) tal om påtvingad kollegialitet får här ett ansikte. Lennart utövar då istället rätten att planera själv, konstruera prov på egen hand, göra
egna bedömningar av dessa samt på andra sätt vara självständigt kreativ i
sitt arbete. Detta benämner Schön (1983) kärnan i lärares professionella
handlingar. Lennart påtalar att han är nöjd med att skolan låter honom utnyttja tiden när han inte har lektion som han vill. Han målar upp gemensamt öppnande av post som det värsta ”skräckscenario” (hans eget ordval)
han kan tänka sig. Enligt egen erfarenhet vet jag att sådant förekommit,
främst på mindre skolor med klasser i åren F 46 -6. Man har där kanske för46 F står för förskoleklass.
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sökt leva upp till den normativa bilden av vad lärarlagsarbete kan innebära i
form av delaktighet och medbestämmande. Hargreaves (1998) skriver i
sammanhanget om att samarbete och kollegialitet framställts som dygder
och den mest fruktbara vägen för att skapa lärarutveckling. De aspekter av
samarbete och kollegialitet som berör deltagande i beslutsprocesser, ömsesidig rådgivning och handledning hör till de processfaktorer som visar sig ha
god överensstämmelse med positiva skolresultat, i synnerhet i forskning om
effektiva skolor 47 . Samarbete och kollegialitet beskrivs som förbindelselänk
mellan den tidigare benämningen lärarutveckling och det som benämns
skolutveckling . Det framställs därför som önskvärt.
Lennart avundas uppenbarligen inte skolor där det mesta sker gemensamt. Han har istället anpassat sig till den påtvingade individualismen
(Hargreaves, 1998) som hans icke samarbetande lag innebär och känner
sig oftast nöjd med sin självständighet. Han visar på ständig reflektion i
det ideliga antecknandet i planeringsboken, samt under hemresan. Mitt intryck är att han i dessa fall ägnar sig åt både yrkesutveckling och skolutveckling i liten skala, även om det inte är i enlighet men den uppmålade
bilden av skolutveckling i t.ex. forskning om effektiva skolor och även i
annan mer normativ sådan. Jag uppfattar att han personifierar det Schön
(1983) benämner den reflekterande praktikern. I tider av arbetslag och
samarbete är det lätt att förringa värdet av lärarens ensamarbete, något
också Hultman (2001a) lyfter fram. Min bild av det, visar att det både kan
vara berättigat och vara tillfredsställande ur lärarens perspektiv. Icke desto
mindre påtalar Lennart, att han önskar mer av gemensam planering och
diskussioner av pedagogisk art. Något idealtillstånd är det uppenbarligen
inte att vara så pass ensam i sitt arbete som han är. Han uttrycker också en
saknad över den kollega som han hade ett frivilligt samarbete med tidigare
för att deras personkemi stämde överens. Hargreaves (1998) skriver att sådana informella möten ofta har större värde för läraren än de formella. De
kan exemplifiera vad Hultman (2001a) kallar relationer av psykologisk karaktär, d.v.s. att ha någon att anförtro sig åt och mer spontant samarbeta
och utbyta idéer med, vilket han ser som värdefullt för läraren.

Det relationella lärararbetet
Jag har funnit några studier som påtalar relationernas betydelse för lärararbetet men inte riktigt i den omfattning min studie visar (Lortie, 1975; El47 En särskild inriktning bland lärarforskning t.ex. Lieberman & Miller, 1984 (i Hargrea-

ves, 1998).
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baz, 1983; Clandinin, 1986; Woods, 1996; Hultman, 2001a; se vidare avsnittet om tidigare forskning). Med stöd i mina forskningsresultat går jag
ännu lite längre och påstår, att det är relationerna som i mångt och mycket
är verksamheten i klassrummet i allmänhet och yrket i synnerhet.
Min studie visar att lärararbetet huvudsakligen karaktäriseras av det
oupphörliga arbetet med relationer. Det pågår hela tiden och överallt. Det är
ett arbete utan slut. Relationer ska skapas och upprätthållas. Jag har här noterat ett intensivt arbete från lärarens sida. Läraren måste skapa relationer
till grupper av elever, men än viktigare, till var och en av dem. Innan detta
relationsarbete kan påbörjas, måste läraren inhämta vissa kunskaper om
sina elever. Initialt sker således ett aktivt arbete från lärarens sida riktat mot
ytan av elevernas person. Det rör så basala saker som att lära sig namn, få
en första inblick i vad eleven har för privata intressen samt skaffa en bild av
dennes kunskapsnivå i ämnet. När denna grund är lagd kan det egentliga relationsarbetet ta vid. Mitt intryck när det gäller relationsarbetet är att det i
första hand åligger läraren att bedriva det. Därav inte sagt att det finns en
grad av ömsesidighet inbegripen. En relation kan aldrig vara enkelriktad för
då är det inte någon relation i ordets verkliga bemärkelse, men mellan lärare
och elev har jag ändå funnit att läraren är huvudansvarig beträffande att få
en fungerande relation till stånd. Detta iakttagande stöds av Birnik (1998),
som skriver att läraren som vuxen och yrkesverksam har högre status i relationen och därmed måste ses som ansvarig för hur samspelet utformas.
Gränsen mellan det initiala ytarbetet och det fördjupade arbetet med att
etablera relationer till eleverna, är suddig. Det ena tar vid innan det andra
slutat. Detsamma gäller mellan etablerandet och upprätthållandet av en relation. Mitt intryck är dessutom att relationer är något levande. De måste ha
näring för att överleva. Det spelar ingen roll om läraren möter nya eller tidigare kända elever. Relationsarbetet har i min studie visat sig pågå under alla
de år läraren möter sina elever. Allt detta sammantaget indikerar ständigt
pågående kunskapsbildningsprocesser. Då ingen färdig mall finns för hur relationer skapas och upprätthålls, framkommer i denna studie att det i första
hand är läraren som på olika sätt mot olika elever prövar sig fram för att
lyckas i detta arbete. Min redovisning av funna kategorier visar just detta.
De strategier lärarna utvecklar och använder i relationsarbetet är inte begränsade till vare sig tid eller rum. Mina resultat visar att de återfinns dagligen och stundligen överallt i lärarens samspel med eleverna. Lärarna tar ideliga initiativ till att ge näring åt relationerna med sina elever. Marton (2000)
framhåller just lärarnas egen ansträngning i deras arbete med att skapa kontakt med sina elever. Det är inget som sker utan en medveten insats.
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I anslutning till ovanstående måste dock sägas att lärarna inte alltid
lyckas i sina ansträngningar, trots idoga försök. Det finns elever som väljer
att inte ingå i någon nära relation till läraren. Ett exempel här kan vara fallet med eleven som det skapades särskilda handlingsplaner för och som
slutligen avbröt sin skolgång (se avsnittet Interaktion med personer; Enskilda elever). Hur än Cecilia försökte, nådde hon aldrig fram. Eleven nappade aldrig på inviter till relation med läraren, varken initialt eller i ett senare skede. Hon var heller inte mottaglig för vädjanden, erbjudanden eller
förklaringar om konsekvenser. Eleven hade uppenbarligen andra syften
med sin skolgång än många andra elever, något Cecilia så småningom insåg efter att länge ha klandrat sig själv.
Jag ser relationsarbetet som ett led i det ”respektbyggande” Lennart
ofta talar om som betydelsefullt 48 . Både han och Cecilia påtalar att de för
att få respekt också måste visa respekt, vilket jag upplever också görs i
handling. De visar att de tar elever på allvar, lyssnar på dem och försöker
se personen bakom eleven. De använder också en motvänd strategi, att
visa eleven personen bakom lärarrollen. Min studie visar att det är en av
de viktigare byggstenarna i relationsbyggandet. Birnik (1998) lyfter också
fram detta. Han konstaterar att om läraren lyckas få eleverna att tycka att
han/hon är en vanlig vuxen, har läraren använt lärarpersonen i det arbetet.
För att ett genuint möte ska komma till stånd, krävs att individerna i mötet
uppträder mer som personer än rollfigurer. Om läraren styrs för mycket av
sin roll, försvåras mötet med eleverna. Hultman (2001a) talar också om att
ömsesidiga lojaliteter kan uppstå mellan lärare och elever bara läraren vågar kasta rollen lite åt sidan. Min erfarenhet är att lärarnas insikter om
detta är goda, då jag som sagt sett prov på hur de behandlar sina elever
som medmänniskor genom att bry sig om dem, lyssna på allvar om de vill
något, vara lyhörda för deras önskemål samt hur de emellanåt visar sig
själva som just vanliga vuxna. Detta sker inte minst i det småprat med eleverna som jag funnit vara ett viktigt led i relationsskapandet. Lärarna ger
då ofta uttryck för egna åsikter genom att visa prov på egen musiksmak eller egna idrottsfavoriter. De möts då gärna av motsvarande respons från
eleverna. Robertson Hörberg (1997) påtalar i sin forskning i anslutning till
ovanstående, att lärarnas förmåga att upprätthålla en bra relation till eleverna vilar på trovärdighet, social fallenhet, empatisk begåvning samt en
förståelse för ungdomars sätt att vara. Birniks (1998) undersökning talar

48 Se t.ex. inledningscitat under rubriken Relationsarbete.
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också om lärarnas intresse för eleverna som ett viktigt inslag i deras relationsbyggande till dem.
Relationerna används sedan av lärarna i många sammanhang i skolvardagen. I förberedelse inför, under genomförande och vid efterarbetet av lektioner, har min studie visat att de har en avgörande betydelse. Läraren anpassar utseendet av en lektion till den grupp han/hon har framför sig, vilket
förutsätter en djupare vetskap om vad som fungerar i gruppen. Det i sin tur,
är knutet till lärarens kännedom om gruppen i sig och eleverna i den. Mer
direkta anpassningar sker under lektioner när läraren känner av klimatet i
gruppen, något som bygger på förmågan att identifiera skiftningar i elevers
intresse och humör. Detta är i sin tur avhängigt lärarens lyhördhet för eleverna, vilken bygger på en djupare kännedom om dem. Lärarens förmåga
att hjälpa eleverna till det eftersträvansvärda lärande de enligt läro- och
kursplaner är där för, har också visat sig avhängigt lärarens kunskap om
eleven. Vägen att nå ämnesintresse hos eleven bygger till stor del på lärarens
relation till denne, då användandet av t.ex. elevers privata intressen visat sig
vara ett värdefullt verktyg i försöket att uppbåda ett intresse hos dem. Vad
man kan säga, är att undervisningen i mångt och mycket består av dessa relationer även om det i förstone inte ser ut så. Jag har funnit att bakom en
handling hos läraren i undervisningssituationen, finns ofta en relationsbaserad förklaring. Detsamma gäller inom ett område lärarna är ålagda att ägna
sig åt, nämligen betygssättning, vilket redovisas senare.
Kan lärarnas alla ansträngningar att etablera och upprätthålla relationer till eleverna stå för något annat än en önskan att lära känna dem, för
att därigenom hjälpa dem på bästa sätt i skolarbetet samt visa dem omsorg? Man kan självfallet spekulera i om den uppmålade bilden av relationsarbete som dominerande inslag i lärararbetet kan ha med maktutövning att göra. Permer & Permer (2002) skriver att man måste veta så
mycket som möjligt om någon för att styra denne framgångsrikt. De ansträngningar som lärarna gör för att nå god vetskap om sina elever och
som målats upp i denna studie, skulle således kunna ha bakomliggande
tankar om styrning som förklaring. Permers & Permers studie bygger på
Foucaults tankegångar. I ett maktperspektiv skulle relationerna användas
för att producera lydiga elever och bygga upp intressanta kunskaper om
barnens inre, vilka läraren kan använda sig av på olika sätt i olika situationer. Jag lyfter i min studie fram hur lärarna engagerat lyssnar på elever
när de har något de vill prata med dem om. Enligt Permer & Permer skulle
dessa samtal kunna vara ett exempel på den nya maktutövningen, som
kännetecknas av alla mer eller mindre subtila sätt lärare använder sig av
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för att locka fram förtroenden hos elever. Denna typ av maktutövning benämns pastoral och syftar slutligen till att eleven ska acceptera sakers tillstånd i skolan genom att värdera sig själva, vilket möjliggörs genom lärares
sätt att få förtroenden av eleverna och använda dessa för att forma eleven,
s.k. identitetsfrisering. Permer & Permer (2006) utvecklar sina tankegångar
från avhandlingen i en artikel och skriver där att makt alltid kommer till
uttryck som en relation mellan människor. Det dominerande kompislika
förhållningssättet och den milda tilltalstonen bland dagens lärare gentemot
eleverna, behöver inte nödvändigtvis innebära en ökad demokratisering,
menar de. Det kan istället innebära att maktutövningen ändrat karaktär
och antagit en mer human och hjärtlig form. De menar att makt numer utövas horisontellt, från att tidigare ha utövats uppifrån och ned. Carlgren
(1997) skriver också om olika strategier lärare utvecklar för att upprätta
kontroll i klassrummet. Hon använder Denscombs begrepp ko-optering för
att beskriva den strategi som avser hur lärarna involverar eleverna och deras intressen i skolarbetet. Grunden för utvecklandet av denna strategi är
kunskap om eleverna på ett lite djupare plan, vilket i sig har inneburit en
form av relationsarbete för att dra en parallell till föreliggande studie.
Carlgren hänvisar i sammanhanget också till Swidler, som visat hur intimitet kan fungera som kontrollinstrument i klassrumssammanhang; främst
bland medelklassbarn som var familjära med jämlikhetsideologin.
Relationsarbetet skulle också kunna ses som ett sätt att hantera frustration och ångest. I gruppsykologisk teoribildning talas det om försvarsmekanismer (Svedberg, 1997) för detta. I ett sådant perspektiv skulle lärarnas
interaktion med eleverna, via de nära kamratlika relationerna, förklaras
som ett sätt att förse sin position med mening. Att vara en bra och omtyckt
kompislik vuxen skulle ersätta de underliggande krav de upplever ligger på
dem i sin position av lärare och de huvuduppgifter som därmed åligger
dem. I botten finns således en oro över att inte klara lärarrollen och de
krav den inbegriper.
Jag har valt att inte lyfta fram vare sig maktperspektivet eller försvarsmekanismer som förklaring när jag redovisar och diskuterar lärarnas relationsarbete. Det står inte i fokus i min studie. Jag har istället kunskapsbildning som gyro för att tolka empirin. Därav förklaras utseendet av min
redovisning. Jag väljer ändå att här kort kommentera detta som en av flera
möjliga förklaringar till den rika förekomsten av relationsarbete i lärarvardagen som min studie visar på.
Jag vill avslutningsvis komma med några funderingar kring orsakerna till
varför resultatet av min studie visar på en bild av lärararbetet där tyngd-
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punkten ligger på just deras relationsarbete. Vi behöver bara gå ett par decennier tillbaka för att märka att samhällets syn på barn idag har ändrat karaktär. Barnets plats i samhällsstrukturen är förändrad. Dagens barn går
omkring i världen med en självklar inställning att de har rätt att vara här
och rätt att ta plats (Juul & Jensen, 2003). De klassiska idealen som plikt,
lydnad och respekt för auktoriteter är inte på långt när lika förankrade hos
den unga generationen idag som de varit tidigare (Sernhede, 1995; Juul &
Jensen, 2003). Demokratiprojekt förekommer redan i förskolan (Wedin,
2002) där barnen vid ett års ålder får vara med och välja frukt till mellanmålet genom pekprincipen, då de oftast inte lärt sig att tala. Barn får tidigt lära
sig att de duger och att de tas på allvar. De får ofta göra sin röst hörd i diskussioner med vuxna och familjers vardag kretsar inte sällan kring barnen
och deras aktiviteter, vilka prioriteras framför allt annat. När eleverna
kommer till skolan och upptäcker att där finns regler att hålla sig till och lärare som redan strukturerat verksamheten genom förutbestämda scheman,
kan några reagera genom att bli obstinata och stökiga och hitta andra syften
med sin tid i skolan än de föreskrivna. En ovilja mot underordnande och
degradering till objekt i skolan då många har en annan position i hemmen,
finns sannolikt med som förklaring till detta (Juul & Jensen, 2003).
Allt detta sammantaget har fått som konsekvens att lärarna måste arbeta
mer på att vinna förtroende hos eleverna än tidigare. Carlgren (1997) skriver
i sammanhanget om lärares förlorade auktoritet och nödvändigheten för
dem att ständigt arbeta på att vinna den på nytt. Grunden till detta tycks
vara att skapa relationer till eleverna, vilket lärarna verkar vara medvetna
om och ständigt arbetar på. Även om undervisningen främst sker i grupper
av elever, visar lärarnas ansträngningar vikten av att skapa relationer även
på individnivå. Juul & Jensen (2003) skriver i detta sammanhang om pedagogers relationskompetens. Den definieras som pedagogens förmåga att se
varje barn och utifrån dess premisser anpassa sitt eget beteende utan att
frånhända sig ledarskapet. De poängterar även lärarens förmåga att vara autentisk i situationen, vilket lärarna i min studie ofta återkommit till.

Att hantera måsten
Lärare i år 7-9 har som en arbetsuppgift att bedöma och betygssätta elever.
Detta kan sägas vara en icke-fokuserad aspekt av deras arbete även om
några studier med fokus på detta är gjorda (Linde, 2003; Korp, 2003;
Selghed, 2004). Mitt deltagande över tid blottlade denna aspekt av arbetet
som mer närvarande och påtaglig än jag någonsin kunnat ana. Mitt in-
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tryck är att betygssättande i princip ständigt är tyst närvarande i den dagliga verksamheten, vilket även påtalas av Selghed (2004).
Allt eleverna gör bedöms av lärarna enligt de betygskriterier som finns
för arbetsområdet och som oftast författats av lärarna själva. Det är noggrant beskrivet vad som krävs för de tre betygsstegen Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd. I sammanhanget bör nämnas, att lärarnas
arbete med att författa planer och kriterier av olika slag är omfattade. Det
verkar, liksom relationsarbetet, vara ett arbete utan slut då lokala arbetsplaner ständigt ska revideras och betygskriterier ständigt skrivas om utifrån ändrad kurslitteratur eller byte av fokus i kursen. Mitt intryck är att
det pågår hela tiden; ibland individuellt och ibland i särskilt sammansatta
gruppkonstellationer som kan ha ett uppdrag för hela skolans räkning.
Även i arbetslagen läggs mycket tid på detta, både handgripligen och genom diskussioner. Detta arbetsmoment är direkt kopplat till införandet av
Lpo-94 med tillhörande nytt betygssystem. Här har lärarna utvecklat vissa
kompetenser, vilka finns redovisade i temakapitlet om Betygssättningsrelaterat arbete. Således finns en kunskapsbildande aspekt med.
Min upplevelse är att lärarna för noggrann statistik över både inlämnade uppgifter och bedömningen av dessa i förhållande till de nedskrivna kriterierna. De framhåller att det är värdefulla fakta i betygssättningssituationen och även i kontakten med föräldrar, vilket även lärarna i Selgheds
(2004) studie framhåller. Saknas någon uppgift i slutet av ett arbetsområde
eller vid tiden för betygssättningen, sker ett intensivt förmanande från lärarens sida att eleverna ska lämna in dessa. Jag överraskades av den noggrannhet som rådde beträffande detta, då jag i mitt stilla sinne tänkte att
en ogjord G-uppgift inte skulle spela så stor roll om eleven aspirerade på
MVG. Förklaringen kan kanske vara, att lärarna i ett system som kan upplevas relativt oklart, är minutiöst noga där det går. En önskan hos dem om
rättvisa i betygssättandet, rättvisande betyg i förhållande till elevens kunskaper och omsorg om eleverna finns säkerligen också med som förklaring
bakom förfaringssättet med ständiga påminnelser. Elbaz (1983) noterar
också i sin studie denna extrema noggrannhet med just att uppgifter lämnas in och vad det betyder för läraren i fråga om trygghet i betygssättningen. Jag ser även en anpassning till ett krävande och svårbemästrat system,
som ytterligare en förklaring. Möjligen skulle det också kunna ses som ett
sätt för lärarna att med siffror bygga upp ett försvar mot eventuella påhopp om missvisande betyg, då flertalet kriterier är diffusa och tolkningsbara. Statistik kan då vara stabilt att stötta sig mot.
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Jag ser det krav som kom med Lpo-94, som innebar att alla elever ska
nå ett godkänt betyg, som huvudorsak till lärarnas dagliga hanterande av
betygsrelaterade inslag. Jag har identifierat ett antal sätt lärarna använder
sig av i detta hanterande och de är praktiskt taget alla relaterade till Gkravet. Nya inslag i undervisningen föds då elever ska stöttas i sin väg mot
ett godkänt betyg. Ibland kan det även vara fråga om att ledsaga eleverna
mot ett godkänt betyg och uppfinningsrikedomen när det gäller sätt att
göra detta, är stor. Detta är en fullt begriplig hantering av ett, i princip,
omöjligt krav. Den kunskapsbildning som sker, kan således ses som initierad ovanifrån. Jag har fått se prov på alternativ användning av lektionstid
och omstrukturering av planerad tid, som också kan relateras också till
detta krav. Alla de ovan nämnda påminnelserna är ytterligare exempel avhängigt G-kravet. Både Lindberg (2002) och Selghed (2004) lyfter fram lärares tendens att hellre fria än fälla. Även om det inte är en fråga med relevans för min studie, framkommer tydligt att det på olika sätt arbetas
mycket intensivt från lärarhåll med att hjälpa och ledsaga eleverna att nå
ett godkänt resultat, för att slippa underkänna dem.
Mitt intryck är att relationer används som ett viktigt redskap i flertalet
av de betygssättningsrelaterade arbetsmoment jag redovisar. Det lyser igenom i hanterandet och verkar underlätta detta. Läraren läser av oron hos
en grupp och individerna i den och ägnar därför tid åt förberedelser inför
t.ex. nationella prov. Relationen till eleven används också i betygssamtalen, t.ex. för att komma åt elevernas ambitionsnivå och för att nå en förankring av den tänkta betygsnivån via en öppen diskussion. De används
även i de förmaningar och påminnelser om igentagande av prov eller inlämnande av ogjorda uppgifter, vars intensitet kan förklaras utifrån innehållet i samtalen. Eleverna blir på sätt och vis delaktiga i sin egen betygssättning. Selghed (2004) lyfter i detta sammanhang fram just lärarnas upplevelse av elevernas ökade delaktighet i detta system. Han har också funnit
att lärare lägger in andra aspekter än rent kunskapsmässiga i betygssättningen såsom beteende- och personlighetsaspekter hos eleven, men även
skolorganisatoriska som t.ex. vilket gymnasieprogram eleven tänkt sig.
Kan just elevernas ökade delaktighet och den betydelsen jag har funnit att
relationer till elever har i lärarnas betygssättningsrelaterade arbete, delvis
vara en förklaring till hans fynd?
Jag sätter i min bild av lärares arbete strålkastarljuset på relationsarbetet och menar att lärarnas ständiga arbete med detta kan förstås mot bakgrund av ovanstående. Den övergripande förklaringen är dock att det verkar som att fungerande relationer till eleverna kan ses som ett fundament,
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vilket utövandet av andra dimensioner av yrket vilar på. Lärarnas medvetenhet om deras betydelse är uppenbar. Jag ser dessutom att dessa andra
dimensioner, såsom t.ex. undervisningen och betygssättningsrelaterat arbete, även de i mångt och mycket består av just relationer. Relationer är en
integrerad och essentiell del av läraryrkets alla delar. Kanske är det så att
yrket inte ens består av olika delar, utan kan ses som en sås där alla ingredienser förutsätter varandra även om någon har större andel?
I ovanstående avsnitt har bilden av lärararbetet fokuserats. I det följande sätts ljuset på de kunskaper lärarna måste utveckla, för att hantera
den ovan skisserade bilden.

Lärares kunskaper
I denna studie står lärares vardagliga kunskapsbildning i fokus. Med automatik framkommer då även inom vilka områden kunskap skapas. En bild
av lärarkunskapen såsom den framställts i tidigare forskning har presenterats. Den är avsedd att fungera som fond till min skisserade bild av den
vardagsproducerade lärarkunskapen, som presenteras i det följande. Tonvikten ligger på kunskapens innehållsliga aspekter, försök till klassificering
samt likheter och skillnader jämfört med tidigare beskrivningar. Då skapandet av kunskapsformerna är nära relaterat till formerna i sig, kommer
detta också att redovisas kortfattat. Kunskapsbildningsprocesserna i sig
fokuseras i den avslutande tredjedelen av diskussionen.

Praktisk karaktär
Min studie ger i stort en liknande bild som tidigare redovisningar av lärares praktiska kunskap (Elbaz, 1983; Clandinin, 1986; Magnusson, 1998;
Fuglestad, 1999; Brown & Coles, 2000) och förstärker således denna. Men
tack vare denna studies etnografiska ansats har jag över tid fått se prov på
hur den praktiska kunskapen både skapas och används, vilket bidrar till
att en ytterligare specificering är möjlig. Följande avsnitt är mitt bidrag till
en fördjupad bild av lärares praktiska kunskap.
Jag har funnit att merparten av den nya kunskapen berör två huvudområden; elever och undervisning. En kategorisering av de återfunna praktiska kunskaperna görs inom dessa. Presentationen ska inte tas för heltäckande utan bygger på det som framträtt mest i mitt material. Kategorierna
är heller inte hierarkiskt rangordnade. Några av dem återfinns dessutom
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under både elevrelaterad- och undervisningsrelaterad praktisk kunskap,
men är ändå placerade endast under en rubrik. De exempel som anges under de olika kategorierna, är samtliga hämtade från de tre tematiska kapitlen om kunskapsbildning. För en utförligare redovisning av exemplen hänvisas till dessa.

Elevrelaterade kunskaper
I min studie framkommer att den dominerande delen av lärares kunskapsbildning rör elever på olika sätt, enskilda individer såväl som grupper. Den
erhållna kunskapen är av både yt- och mer djuplodande karaktär.
Individkunskaper. Initialt skaffar sig lärare ytkunskaper om eleverna. De
lär sig deras namn, lite om deras intressen, var de bor, skaffar sig en uppfattning om deras kunskapsnivå etc. Lärarna arbetar mycket målmedvetet
på ett befästande av dessa första kunskaper då medvetenheten om deras
betydelse, enligt mitt intryck, är stor. Olika typer av samtal och medvetet
användande av klasslistor, är främsta verktyg i detta arbete. Dessa initiala
kunskaper bildar en grund för de mer ingående elevkunskaperna, vilka redovisas nedan. Jag ser dessa kunskaper som underavdelningar till de initiala basala individkunskaperna, men ändå överordnade dessa i frågan om
betydelse för utövande av yrket.
Avläsningskunskap. I tidigare forskning kring den praktiska lärarkunskapen
råder i princip konsensus om att delar av den används för att underlätta förståelsen av helheten i arbetet. Jag finner avläsningskunskap som just en sådan central och essentiell del. Den huvudsakliga sysselsättningen i lärarens
vardag är att undervisa och vara i kontakt med elever på olika sätt. Enligt
vad som framkommit i denna studie, används och bildas då avläsningskunskap interaktivt för att modifiera handlingar och moment till lämpligast
möjliga. Detta beskriver Ryle (2002) som lärarnas ”know-how”. Molander
(1996) kallar kunskapsformen för kunskap-i-handling och/eller orienteringskunskap. Antingen används kunskapen gentemot enskilda elever eller mot
grupper av elever. Det kan exempelvis gälla förmågan att avläsa elevers mående, kunna få elever intresserade av olika moment i skolarbetet, upptäcka
varför en elev misslyckats på ett prov etc. Lärarna talar dessutom samstämmigt om betydelsen av att kunna ”känna på luften” i klassrummet för att
avgöra vilken stämning som råder, vilket de anser avgörande för lektionsupplägget. Ibland ändrar de planeringen på stående fot mot bakgrund av in-
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nehavet av denna kunskap. Delar av denna kunskapsform påminner om
Barleys (1996) benämning semiotisk kunskap, i hans studie av teknikers arbete. Den avser förmågan att utnyttja små skiftningar de upptäcker i form
av färg och dofter, vilket skulle kunna jämföras med när läraren läser av
klassens ”humör” och avgör att den tänkta grammatikgenomgången får anstå till morgondagens lektion, till förmån för en mer trivial läsförståelseuppgift av lättsam karaktär. Magnussons (1998) tal om fingertoppskänsla och
följsamhet under den interaktiva aspekten av lärararbetet har också uppenbara likheter med detta. Även det Fuglestad (1999) skriver om vikten av den
”dubbla blicken”. Det Jackson (1990), Johansson & Kroksmark (1996) och
Brown & Coles (2000) skriver om intuition som grundad i lärarnas praktiska erfarenhet och inte bara något taget ur luften liknar avläsningskunskapen
och kan också ses som en parallell.
Relationell kunskap. Jag har funnit att lärarna både besitter och ständigt utvecklar ett flertal dimensioner av det jag benämner relationell kunskap.
Denna kunskap används för att just skapa och upprätthålla relationer till
eleverna, något jag för övrigt funnit utgöra en väsentlig del av det dagliga
arbetet, vilket nämnts tidigare. Men, den används lika frekvent i undervisningssituationen, vilket innebär att den därför kan ses integrerad i och nödvändig för yrket som helhet. Jag presenterar den dock här av praktiska skäl.
Den dimension av den relationella kunskapen jag först nämner, är småpratandet. Min studie visar på att detta förekommer överallt och när som
helst. Hultman (2001a) skulle kanske uttrycka detta som att lärarna jobbar
på sitt förtroendekapital och de lojalitetsfält han menar karaktäriserar lärararbetet. En ytterligare dimension av, i princip, samma dignitet är det
skämtande jag fått se oräkneliga exempel på att lärarna använder sig av.
Det förekom i både lättsamma och mer seriösa situationer. Jag finner denna kunskapsform både medvetet använd och medvetet under utveckling av
lärarna, men ändå på ett sätt som ligger i linje med deras personlighet. Birnik (1998) skriver om att elever ser humor som positivt i relationer med lärare. Min studie indikerar att lärarna är medvetna om förtjänsten av ett
användande av skämtande i kontakten med dem.
Ännu en gren av den relationella kunskapen är lärarnas användande av
sin person i kontakten med eleverna. De uttrycker samstämmigt i tal betydelsen av detta och under min tid hos dem har jag fått vidimerat att de
verkligen gör det även i handling. Mitt intryck är att de vinner mycket på
att våga vara personliga i förhållandet med eleverna. Detta antagande
grundar sig främst på den stämning som råder i mötena och som man bara
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kan känna av när man är där, men styrks av både Birnik (1998) och Hultman (2001a) som båda noterat liknande. Jag tycker mig se glimtar av denna kunskapsform även när lärarna anpassar sitt bemötande av eleverna efter ålder, då de på vårterminen i nian låter eleverna ha friare tillträde till
personalrummet. Ytterligare prov på den och dess betydelse får jag när jag
märker att eleverna skämtar tillbaka eller på eget initiativ skojar med lärarna. Både ömsesidigheten och betydelsen av kunskapsformen får då ett
ansikte. Även i lärarens anlitande av elever med utländsk härkomst i undervisningssituationer, tycker jag mig ana att denna kunskapsform lyser
igenom. Läraren inser vinsten med att använda sig av elevernas unika kunskaper om sin egen religion. Eleverna ser oftast synbart nöjda och engagerade ut och inte sällan dröjer de sig kvar efteråt för att fortsätta att diskutera. Mitt intryck är att relationen till läraren då främjas.
Omsorgsbetingad kunskap. Jag har under min tid hos lärarna i min studie
uppmärksammat en omsorg jag funnit prägla många av deras handlingar.
Det rörde allt från att ställa fram vattenkaraffer och plastmuggar när törstiga elever dök upp till lektion efter gymnastiken till tröstande samtal när läraren noterade att en elev såg ledsen ut. Mitt intryck är att den omsorgsrelaterade kunskapen även lyser igenom i de påminnelser lärarna dagligen lade
ned energi på, när de upptäckt att elever glömt att lämna in uppgifter eller
missat något provtillfälle. Här kan man självklart spekulera i om detta
”tjat” grundades i en strävan att ge sig själv eller skolan bra betygsstatistik
men efter lång tid tillsammans med ”mina” lärare faller den förklaringen.
Min känsla var att påminnelserna var mer genuint omsorgsbetingade och
syftade till att ge eleven bästa möjliga förutsättningar. Robertson Hörberg
(1997) är inne på samma spår och skriver att lärarna många gånger prövar,
förbättrar och försöker hitta nya väger just med tanke på elevernas bästa.
Flera andra forskare (Magnusson, 1998; Hultman, 2001a; Nordänger, 2002)
framhåller också omsorgsdimensionen i lärares handlingar. Ahlstrand (1995)
konstaterar att högstadielärarna håller på att närma sig klasslärarna, hos
vilka omsorgsaspekten är mer påtaglig då deras kontakter med eleverna karaktäriseras av kontinuitet mer än högstadielärarnas ibland mer rapsodiska
kontakter med eleverna. Min studie förstärker hennes antagande.
Jag vill här också återknyta till Aristoteles resonemang om phronesis,
praktisk kunskap, vars syfte är att göra det bättre för människan. Lindberg
& Olofsson (2005) skriver just om phronesis som en aspekt av lärares
kunnande i praktiken. De menar att läraryrket i allmänhet och undervisning i synnerhet innefattar ett slags inbäddad moral. De framhåller att ska-
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pandet av denna kunskapsform bara kan erhållas genom erfarenhet, vilket
min studie också visar på.

Undervisningsrelaterad kunskap
Under denna rubrik har jag placerat de typer av praktisk kunskap jag funnit skapas och aktiveras i direkta undervisningssammanhang eller därtill
relaterade sådana. Som nämnts tidigare skulle två av de ovan redovisade
formerna även kunnat placeras under denna rubrik, men av förut angivna
skäl återfinns de endast på ett ställe. Formerna går således inte att klart
skilja åt, vilket innebär att aspekter av någon av nedan redovisade former
även skulle kunna platsa under rubriken elevrelaterade.
Taktisk didaktisk kunskap. Efter min tid hos lärarna är mitt bestående intryck, att undervisning är någonting annat än vad man i förstone förknippar det med. Lärare ska ”lära ut” kunskaper när de undervisar brukar
det heta. Och eleverna ska lyssna och lära sig. Så går det inte till. Lärarna
måste anstränga sig betydligt mer för att få elever intresserade och skapa
en miljö som stimulerar dem till eget lärande (jfr Lpo-94).
Jag har funnit att mycket av undervisningen bygger på relationskunskap
och avläsningskunskap (se ovan). Lärarna har dessutom skaffat sig en arsenal av pedagogiska tricks, vilka är verkningsfulla verktyg i deras strävan
med sin undervisning (jfr Tema 2; Lärarnas mål med sin undervisning). Återigen lyser kunskapsbildningsaspekten igenom. Det som jag först noterade
som väl utvecklat hos båda mina lärare, var bevarandet av lugn i de flesta situationer men framför allt i situationer som karaktäriserades av oreda av
olika grader. Efter samtal med dem om detta, visar det sig att de med ökad
erfarenhet mer och mer insett lugnets betydelse. Tidigt i sin yrkesbana ”gick
de på pumpen” och blev arga, men har således efter hand påverkat sin egen
reaktion åt ett mer framgångsrikt håll. Denna dimension av den taktiska didaktiska kunskapen har likheter med det Barleys (1996) fjärde inriktning av
teknikernas kunskap som han benämner uppförandekod. Teknikerna har
lärt sig hur man bör agera och förhålla sig i besvärliga situationer, vilket jag
tycker är just det lärarna ger prov på genom sitt lugna beteende.
Ytterligare ett par knep med samma syfte är införandet av repetition i
lektionens början samt en tydlig genomgång av lektionsinnehållet, något
Lennart kommit fram till efter att ha prövat och noterat utfallet. Införandet
av en kort rast för att få elever att behålla koncentrationen under längre pass
kan också ses som en facett av denna kunskapsform. Lärare i år 7-9 har an-
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setts vara rädda om sin tid och sina timmar för att hinna med kursen, men
Lennart i detta fall, provade detta och är nöjd med resultatet. En annan taktisk didaktisk kunskap är hanterandet av den lilla gruppen elever Cecilia har
i engelska. De skolkade, lät bli att göra läxor, kom för sent och glömde att
ta med material till lektionerna. Cecilia tjatade och blev irriterad och även
riktigt arg emellanåt. Hon nådde ingen framgång med detta utan problemen
fortsatte. Då bytte hon helt strategi, och blev positiv i sitt tänkande gentemot eleverna. Hon insåg att de var placerade där av skälet att de hade svårt
för ämnet. Flykt och ointresse är naturliga beteenden då. Hon resonerade att
varje minut de ändå var där var till gagn för eleverna och det dröjde inte
länge förrän det gav resultat. Problemen försvann inte helt, men stämningen
när man arbetade blev bättre och Cecilias intryck var att eleverna då lärde
sig mer än tidigare. Hon ger här prov på det Barley (1996) benämner känslan för lokala idiosynkrasier; platsbundna egenheter. Gruppen hon handhar
är skapad och sammansatt av speciella skäl, vilket gör den unik. Hennes
handlande påverkades efter ett tag just av insikterna om detta.
Nästa exempel under beteckningen taktisk didaktisk kunskap är den insikt lärarna skaffat sig med åren om att ersätta långsiktig terminsplanering
med mer kortsiktig, utifrån vad man faktiskt hinner med på lektionen och
inte vad man planerat att hinna med. Båda lärarna är här helt eniga om att
det är den bästa vägen att gå. Förhållningssättet ger utrymme för improvisationer om eleverna blir extra intresserade av något eller inpass av nyhetskaraktär när något aktuellt som hänt, känns angeläget att ta upp. Ingen av
dem arbetade så från början utan det är en insikt som utvecklats i arbetet,
genom konkret erfarenhet. Ytterligare ett exempel på denna kunskapsform
är hur lärarna hanterar klasser som börjar bli okoncentrerade. Den gemensamma erfarenheten och utvecklade handlandet är att då initiera aktiviteter
av ”hands-on”-karaktär. Det kan röra sig om att eleverna får svara skriftligt
på frågor, lösa nutidskryss, arbeta med kartor eller andra väl avgränsade
uppgifter. De har utvecklat det Barley (1996) skulle benämna senso-motorisk kunskap, även om den i ovan beskrivna exempel inte är taktil. De visar
ändå en känsla för vad som är mer lämpligt i situationen.
Det sista exemplet under denna rubrik är variation under lektionerna.
Bevistar man en lektion i språk eller samhällskunskap, består den i flertalet
fall, av ett antal moment av olika karaktär. Lärarna framhåller att variation
är en nyckel till att hålla intresse och engagemang uppe bland eleverna, men
att den även är till för deras egen skull. Båda nämner att de upplever variation som än mer viktigt idag när så mycket konkurrerar om elevernas uppmärksamhet. Mitt intryck är att de dels själva utvecklat variationen till mer
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regel än undantag just på grund av detta, men att dess betydelse funnits med
sedan de startade sin lärarbana. På detta sätt påminner denna kunskap om
den Barley (1996) benämner heuristik, vilket är liktydigt med metodtips som
utvecklats genom erfarenhet och muntligt förs vidare.
Ämnesdidaktisk kunskap. Självfallet bygger undervisningen inte bara på
ovanstående utan lärarna utvecklar med ökad erfarenhet dessutom en uppsjö av mer ämnesdidaktiska kunskaper, vilka underlättar genomförandet
av lektioner. Lennarts dagliga läsande av morgontidningen, hans tittande
på nyheterna och läsandet av tidskrifter och böcker som knyter an till hans
ämnen och som används som inspiration till upplägg av lektioner, är här
några exempel. Han har med åren noterat, att paralleller till nutid fungerar
motiverande för att fånga elevernas intresse. Han har således utvecklat ett
tydligare svar på hur undervisningen ska genomföras. En vidare aspekt av
detta, är den tyngdpunktsförskjutning som skett i Lennarts religionsundervisning på grund av de kunskaper hans elever med utländsk bakgrund
kommit att delge honom och vilka han aktivt använt sig av i sin undervisning. Han har här reflekterat över den didaktiska varför-frågan. Han besvarar den med att han vill ge en motbild till den entydigt dystra bild som
oftast är signifikativ beträffande presentationen av Islam i elevernas läroböcker. Han menar att detta är viktigt då elever av olika religion ska fungera sida vid sida på hans skola.
Dagligen fick jag också mer konkreta exempel på hur lärarna utvecklar
nya undervisningsidéer inom sina ämnen, med andra ord nya ämnesdidaktiska kunskaper. Lennart skrev ofta i sin planeringsbok, där han reviderar
skisser och noterar nya vinklingar på genomgångarna allt utifrån hur föregående lektion tett sig. Helt nya idéer skrevs också ned utifrån exempelvis
frågor han fått av elever på lektionerna. Cecilia öppnade allt som oftast
skåpet med extra material när lektion för den lilla gruppen står på tur.
Hon har då funderat på varför de inte förstod bättre föregående lektion eller varför provresultaten var så magra. Nya idéer om förklaringsmodeller
och hjälpmedel att konkretisera dessa har då fötts och ska prövas. Så håller lärarna på. Strävan att få eleverna att förstå verkar aldrig sinande.
En övergripande ämnesdidaktisk kunskap lärarna besitter är medvetenheten om ämnets uppbyggnad och innehåll och vad som är väsentligt däri.
Det kan benämnas ämnesstrukturell kunskap och kan ses som en aspekt av
den ämnesdidaktiska kunskapen. Carlgren & Marton (2000) benämner
detta lärarnas professionella objekt och de understryker betydelsen av lärarnas kunskap om detta för undervisningens utseende. Mitt intryck är att
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denna kunskap utvecklas i alla de samtal som förs i samband med kriterieskrivandet. En facett av denna ämnesstrukturella kunskap är helhetssynen
på de ämnen lärarna undervisar i. Till en början var de mer inriktade på
bokens uppbyggnad i upplägget av sitt ämne, men med ökad erfarenhet
verkar helhetssynen vara vägledande för dem. Cecilia säger sig numer gå
efter de fyra eftersträvansvärda förmågor som finns framskrivna i kursplanen för engelska, i upplägget av sina lektioner. Lennart framhåller att han
alltid haft en helhetssyn på elever och undervisning med sin bakgrund som
mellanstadielärare. Den accentuerades dock ytterligare, i och med införandet av Lpo-94. Han utgår vid sina genomgångar från egna övergripande
kunskaper och insikter i vad som är betydelsefullt i ämnet och ser boken
som en ”läxläsningsgrej”. Han betonar vikten av att eleverna antecknar
skisser som ritas på tavlan då de underlättar deras förståelse av helheten.
Han konstruerar även sina prov utifrån detta mål. En tolkning man kan
göra av Lennarts helhetssträvanden, är att statliga interventioner kan få
genomslag ända in i klassrummet.
Formuleringskunskap. I lärarnas arbete med att skriva kriterier av olika slag
på olika nivåer, arbetar de mycket med att kort och koncist uttrycka kärnan
i det de vill ha sagt. Numer läggs mycket av det skrivna ut på nätet och är
således tillgängligt för allmänhetens beskådande och kritik. Kriterieformulerandet är inte bara av skriftlig karaktär utan föregås alltid av muntliga diskussioner, där konsensus helst ska nås beträffande vad som ska sättas på
pränt. Även i dessa samtal slipas argument och ordvändningar. Lärarna talar också mycket om kriterierna i vardagen då de diskuterar betygsnivåer
och vad som ska bedömas hamna inom den ena eller andra nivån. Detta
ständiga verbaliserande bidrar också till att utveckla och befästa formuleringskunskapen. Mitt intryck är att en utveckling av lärarnas formuleringsförmåga skett alltsedan Lpo-94 infördes då de nya skrivinslagen i lärararbetet introducerades. Denna utveckling är enligt mitt förmenande också i ständigt vardande, då både den muntliga och skriftliga aspekten av formuleringsförmågan både är mer omfattande och därför mer närvarande i lärarnas vardag.
Metakunskap. Jag har funnit att lärarna besitter och skapar kunskap som
är av ett slags övergripande karaktär gällande undervisningen. Min uppfattning är att denna kunskap i mångt och mycket utvecklas i de diskussioner som förs mot bakgrund av skrivandet av kursplaner och betygskriterier i ämnena, vilket numer åligger lärarna.
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En dimension av denna kunskapsform är lärarnas medvetenhet och insikt kring betygssättning. Lärarna utvecklar en medvetenhet om vad som
krävs av eleverna för att erhålla de olika betygsgraderna genom sitt ständigt pågående arbete med kriterieskrivandet. Jag upplever att den finns
med dagligdags i deras arbete. Denna kunskap ger per automatik också en
större insikt i ämnets uppbyggnad.
En bieffekt av ovan beskrivna utvecklade ämnesstrukturella kunskaper
och helhetssyn på ämnena, redovisade under rubriken ämnesdidaktisk
kunskap, är att idéer om vidareutveckling av skolans arbetsformer börjar
gro. Lärarna diskuterar ämnesövergripande studier i liten och större skala.
Mitt intryck är att sådana tankar kan börja ta form, just för att en övergripande kunskap om ämnena finns med som en trygg bas att stå på. Har
man bara en fragmentarisk bild av sina ämnen, kan inte de stora dragen
skönjas på samma sätt.
Insikter om att alla problem elever har inte behöver vara skolrelaterade
samt insikten om att vissa elever inte går i skolan för att lära sig saker utan
för helt andra privata syften, kan också hänföras till denna kunskapskategori. Likaså lärarnas insikter om egna tillkortakommanden när elever
inte når gränsen för godkänt betyg. Risken för att de befäster en felaktig
bild av sin egen kompetens föreligger då. Jag ser dessa kunskapsformer
som kunskaper av tredje ordningen (Hultman, 1996) då de ligger på ett
mer generellt övergripande plan.
Överlevnadskunskap. Till denna kunskapskategori för jag de strategier
som lärarna av nödvändighet utvecklar, för att hantera det formulerade
men svåruppnåeliga kravet på att alla elever ska nå ett godkänt betyg i alla
ämnen. De uppfinner vägar i systemet för att ledsaga eleverna mot ett godkänt betyg. De tvingas att utveckla en arsenal av förmaningsstrategier av
samma anledning. De anpassar sig för att hantera betygssystemet, där jagandet av ogjorda G-uppgifter från elever som aspirerar på MVG får fungera som exempel. De har utvecklat olika former av förankring av betygen
såsom ett gediget statistikförande, noggrann uppföljning och samtal kring
planeringsböcker och betygssamtal. Detta kan ses som att lärarna bygger
upp ett försvar genom siffror, text och tal för att använda som bevis för
det betyg som kommer att delas ut. Utvecklandet av denna kunskapsform
kan ses som ett naturligt svar på en komplex problematik som av praktikern måste hanteras pragmatiskt, en iakttagelse som stöds av Selghed
(2004). Jag vill här också kommentera att dimensioner av formuleringskunskapen skulle kunna ses som överlevnadskunskap. I sammanhang där
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lärarna är hårt belastade och ändå tvingas sitta med påbjudet skrivarbete,
kan det ligga nära till hands att använda datorns kopieringsfunktion och
klistra in redan färdiga formuleringar, där så fungerar. Det blir en textyta
som levereras och formuleringskunskapen används då som skydd och för
freda sig mot yttre krav.

Karaktären på de funna praktiska kunskapsformerna
Jag vill först lyfta fram att jag finner den praktiska kunskapen främst kontextuell då den skapas i interaktion med personer, texter och ting i lärarens
vardagliga omgivning och inte kan erhållas någon annanstans. De utmaningar och inviter som aktiverar interaktionen, är i sig företrädesvis unika
för den miljö läraren befinner sig i, vilket förstärker det kontextuella intrycket även om exempelvis statliga dokument också kan ge kunskapsbildande inviter.
Jag vill även benämna den personlig. Den skapas aktivt av läraren i den
unika miljön. Rolf (1992) skriver om den praktiska kunskapens personliga
grund i meningen att den är oupplösligt förknippad med sin bärare, vilket
min studie också pekar på. Robertson Hörberg (1997) lyfter också fram lärares kunskap som personligt konstruerad.
De tio kategorier av den praktiska kunskapen jag identifierat är samtliga användningsinriktade, något flera forskare också påtalat (Polanyi,
1962; Elbaz, 1983; Molander, 1996; Robertson Hörberg, 1997; John,
2000; Hultman, 2001a m.fl.). Flertalet av dem inrymmer en social dimension, vilket också noterats tidigare av t.ex. Clandinin (1986). De kategorier
jag benämner avläsningskunskap och relationell kunskap är de mest renodlade men några av de övriga, har också sociala kopplingar. Min studie visar tydligt på att detta är den mest använda inriktningen av den praktiska
kunskapen. Den behövs uppenbarligen för att hantera den bild av dagens
lärararbete som finns uppmålad i diskussionens första del, där lärararbetet
beskrivs som i huvudsak relationellt.
Flertalet av de dimensioner jag funnit av lärares praktiska kunskap är
sannolikt inte verbaliserade av lärarna själva. Likväl besitter de dessa. De
är ett slags tysta kunskaper (jfr Polanyi, 1962) som har erhållits via erfarenhet. De tycks fungera som grund för läraren i det dagliga utövande av
yrket. Mitt intryck är att de är oerhört betydelsefulla och ibland helt avgörande för ett framgångsrikt hanterande av vissa uppkomna situationer.
Ryle (2002) använder termen know-how för samma begrepp och Schön
(1983) knowing-in-action. Kunskapen är knuten till den fysiska, sociala
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och kulturella kontext som utgör lärarens vardagliga praktik och den skapas också i interaktion med denna, vilket följande avsnitt ämnar behandla.

Lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet
Jag har i föregående delar av diskussionskapitlet redovisat dels den bild av
lärares arbete som framkommit i föreliggande studie, dels de kategorier av
lärares praktiska kunskaper jag funnit i och med studiet av deras kunskapsbildning i vardagsarbetet. Kunskapsbildningen har också lyst igenom
vid dessa redovisningar då det är svårt att särskilja både lärares arbete och
kunskaper från själva bildandet. Den har då endast bara kommenterats eller behandlats perifert. I denna avslutande del, ska jag mer explicit diskutera skapandet av den praktiska kunskapen.

Lärandets former
Några forskare (t.ex. Argyris, 1971; Ellström, 1992; Hultman, 1996, 2004)
har ägnat sig åt att identifiera olika typer av lärande (för utveckling av dessa, se avsnittet om Olika former för lärande) för att bättre förstå lärandet i
sin helhet. Jag tar avstamp i dessa former i min presentation av lärarnas
kunskapsbildning.
Småskalig kunskapsbildning. Vad jag mestadels finner hos mina lärare är
en kunskapsbildning av finstilt karaktär, mest påminnande om första ordningens lärande (Hultman, 2001a), single-loop (Argyris, 1971) eller anpassningsinriktat lärande (Ellström, 1992). Lärarna anpassar, prövar, förändrar och förbättrar, både för sin egen skull (jfr Robertson Hörberg,
1997) och för individer och grupper av individers skull. Det rör både den
faktiska undervisningen och lärarnas sätt att bemöta eleverna. Småskaligheten i lärandet kan förstås just utifrån yrkets omedelbarhet och icke-rationella natur (jfr resonemanget ovan om rationalitet i yrket) samt den relationella karaktär som präglar det och som beskrivits ovan. Oftast är lärandet svar på de skiftningar som ständigt uppkommer i den komplexa situation som råder. På så vis kan det ses som oplanerat och ibland, delvis
omedvetet (jfr Ellström, 1992; Larsson, 1996). I vissa fall är lärande dock
mer medvetet och planerat, såsom förändringar i en genomgång av ett
moment, som svar på att den första inte ”gick hem” så bra hos eleverna.
Den förnyade genomgången har då fötts i egna reflektioner över den tidi-
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gare, men inbegriper därför inte alltid ett övergivande av den första utan
oftast endast vissa justeringar. Återigen blir lärandet av första ordningen.
Mitt intryck är att detta småskaliga lärande dominerar vardagsarbetet.
Min förklaring är att det är kontakten med eleverna som är den mest framträdande aspekten av lärarnas yrke. Situationer där människor är inblandande, är inte någonsin den andra exakt lik. Är någon huvudansvarig för situationen avkrävs ett avläsande av denne, för att utfallet av hanterandet ska bli
så gynnsamt som möjligt. Utifrån detta kan de justeringar som läraren ständigt måste göra förstås. Likaledes den småskaliga kunskapsbildningen, vilken i sammanhanget är den som blir mest naturlig men för den skull inte
mindre betydelsefull. Carlgrens (1999b) resonemang om dominansen av lärararbetets reaktiva sida, känns här som en delförklaring till detta iakttagande. Jag skulle vilja använda termen förädlingslärande för den dominerande formen av lärares vardagliga kunskapsbildning, då mitt intryck är att
de utvecklar och sannolikt blir bättre på något de redan gör. Jag ser dock
inte förädlingslärandet bara som ett anpassningsinriktat lärande utan tycker
även att man kan tala om det som en finstilt utveckling av rådande verksamhet. Lärarna kan sägas bedriva skolutveckling i det lilla perspektivet. Jag
ser också att detta lärande har potential att utvecklas vidare, vilket överensstämmer med Hultmans (2004) iakttagelser beträffande småskaligt lärande
hos anställda på en fabrik. Förklaringen till att denna småskaliga form av
lärande dominerar fynden i denna studie, ligger troligtvis i att det är lärarnas
vardagliga arbete som står i fokus för studien.
Intressant att notera beträffande ”mina” två lärare, är att ingen av dem
deltog i någon kurs under den tid jag följde dem. Studiedagarna i Lennarts
fall bestod i princip uteslutande av arbetsplans- och kursplaneskrivande,
vars effekter finns omnämnda i betygssättningskapitlet. Vad gäller Cecilia
bestod en studiedag av ett slags smörgåsbordserbjudande, vars effekter jag
inte kunnat skönja då jag själv inte deltog. Den andra, som finns beskriven
i processkapitlet om Ett lärarår, byggde på ett förslag från Cecilia och gav
effekter som mest är att likna vid första ordningens lärande. Personalen
fann det beskrivna ämnesövergripande arbetssättet alltför omvälvande och
beslut togs om att arbeta vidare i en anda om ämnessamverkan på inte
fullt så avancerad nivå, vilket man redan påbörjat i liten skala.
Storskalig kunskapsbildning. Jag har även funnit exempel på lärande av
andra ordningen, double-loop eller utvecklingsinriktat lärande. Fallet med
hanterandet av den lilla gruppen där Cecilia övergav en strategi kan ses
som ett exempel på detta. Det kan även gälla när nya undervisningsidéer
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föds. Där behöver en idé inte alltid bygga på en annan utan helt nya varianter prövas utifrån lärarens egen drivkraft om variation eller utifrån tankar som fötts i interaktion med eleverna. Ett exempel här är när Cecilia utarbetade en talövning om sakers värde utifrån en incident med eleverna
någon vecka tidigare. Det kan också vara när lärarna helt överger ett ämnesupplägg för ett diametralt motsatt (jfr förändringen av språk-och kulturtimmarna), som svar på att lektionerna inte fungerar eller när de överger en förklaringsmodell för en helt ny. De senare föds t.ex. i samband
med stödinsatser till de elever som har svårt att nå ett godkänt betyg, när
en genomgång inte fungerade som tänkt eller för att lärarna själva vill ha
omväxling och förnyelse.
I en studie av arbetare inom industrin används begreppet kompetenshöjande lärande för det utvecklingsinriktade lärandet (Davidson & Svedin,
1999). Det talas om detta som eftersträvansvärt. I Gustavssons (2000b)
studie framhålls hur potentialer för ett utvecklingsinriktat lärande upptäckts och kan understödjas. Det indikerar också en önskan om ett lärande
av den formen. I lärarnas fall kanske det är så att det småskaliga lärandet,
som redovisas ovan, ska och måste dominera just på grund av yrkets karaktär, men att det i deras sammanhang går att betrakta som en mer lågmäld form av utvecklingsinriktat lärande.
Överlevnadsstrategier som lärande. Jag har identifierat ett antal överlevnadsstrategier som lärarna begagnar sig av och utvecklar som svar på det
betygssystem som finns i skolan idag. Jag ser strategierna i sig själva implicera ett lärande, oftast av metakaraktär. I utvecklandet av dem lär sig lärarna att hantera ett komplicerat och ibland motsägelsefullt system som
ställer stora krav på dem. Kravet på godkänt för alla elever i alla ämnen är
det jag främst vill framhålla. Wolcott (1977) skriver om samtycke (compliance) och motstånd (resistance) som två exempel på sådana strategier.
Med samtycke avser han att lärarna trots allt gör det de är ålagda, men
med olika grad av engagemang. Motståndsstrategin är starkare och innefattar allt från protester mot det som ska göras till ren vägran. Mitt intryck
är att de funna strategierna i denna studie mer är att betrakta som olika
varianter av samtycke, eftersom lärarna ändå arbetar med att sätta betyg
och på olika sätt hanterar systemet.
Cecilia och hennes kollegor tar sig an arbetet med skrivandet av betygskriterier med frenesi. De visar dessutom en entusiasm i talet om kriteriernas betydelse för dem i sitt arbete. Detta påminner om vad Wolcott beskriver som entusiastisk acceptans, vilket är en facett av samtycket. Lennart vi-
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sar däremot upp en diametralt motsatt reaktion, åtminstone beträffande
själva skrivandet. I sina uttalanden om odugliga studiedagar synliggörs
hans motstånd. Wolcott skulle dock antagligen inte kategorisera Lennarts
yttrande som motstånd utan antagonistisk acceptans, vilket innebär att
man protesterar och markerar sitt ogillande i ord men inte i handling.
Wolcott (a.a.) påträffar även något han benämner rutiniserad acceptans.
Det innebär att man tyst finner sig i och arbetar efter de nya förhållanden
som gäller, utan att vare sig hurra eller bua. Jag kan se lärarnas idoga arbete med att hjälpa, eller om man så vill, ledsaga eleverna till ett godkänt
betyg, som ett exempel på detta. De finner sig helt enkelt i att detta krav
skrivits in som ett åliggande för dem och enligt mitt intryck, kämpar de
dagligen med att uppfylla det så långt det går. Det förmanande och förankrande som lärarna arbetar på, kan också ses som uttryck för vad lärarna måste göra för att nå upp till vad som ålagts dem.
Innovativ acceptans syftar på beteenden, som medvetet eller omedvetet
modifierar förändringen från ursprungsintentionen för att passa läraren
bättre. Jag kan se explosionen i skrivandet av kriterier som ett exempel på
detta. Lärarna uppfattade att de kriterier som fanns formulerade var otillräckliga och införde därför rutinen med att formulera egna, mer konkreta
kriterier för vad som ska bedömas som G, VG och MVG i minsta lilla avsnitt. Detta för att klara av uppgiften de är ålagda; att sätta betyg. Det nya
inslaget i undervisningen, förberedelser och träning inför nationella prov,
kan också fungera som exempel här. Just dessa skulle också kunna karaktäriseras som lärande av andra ordningen, då lärarna här utvecklar helt
nya lektionsinslag utan att ha haft någon förlaga att utgå från. Två lärandeformer uppträder parallellt, inflätade i varandra.
Överlevnadsstrategierna kan också innebära ett lärande av negativ karaktär (jfr Hultman, 1996; Säljö, 2005). När lärarna kommer till insikt om
att deras insatser inte räckt till för att ledsaga eleven till ett godkänt betyg,
kan de få en känsla av att inte räcka till som personer och förlägger skulden av misslyckande till sig själva. Ytterligare ett exempel kan vara funderingar om professionell otillräcklighet när de upplever att betygssystemet
ställer krav på dem som de inte riktigt mäktar med, utan istället hanterar
dessa i termer av förenkling, vilket i sammanhanget måste ses som högst
förståeligt. Likväl kan negativa känslor om ens egen kompetens och duglighet dyka upp här. Exempel kan vara användandet av kopiering vid omskrivandet av kriterier eller hänvisning till siffror i stället för resonemang
om vad eleven verkligen kan i förhållande till kriterierna, vid föräldrasamtal. Crowson & Porter Gehrie (i Hultman, 1998) har som parallell identifi-
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erat just förenkling som en överlevnadsstrategi och en anpassning till otillräckliga resurser såsom tidsbrist. Lärarna i min studie påtalar just tidsåtgången av t.ex. kriterieskrivandet som alltför stor.

Lärandets processer
Lärande ses idag som tätt knutet till miljön där det äger rum och mer sällan som en enbart kognitiv syssla, d.v.s. något som försiggår dekontextualiserat i huvudet på individer. Tidigare har olika skolbildningar som ägnar
sig åt studier av lärande redovisats. Följande presentation av kunskapsbildningens processer tar sitt avstamp i den redovisningen.
Kunskapsbildning genom interaktion. Vad jag har funnit i denna studie är
att merparten av kunskapsbildningen hos lärarna sker genom interaktion.
Denna interaktion kan vara med elever, kollegor eller sig själv, texter eller
ting. Magnusson (1998) uppmärksammar också lärare som ”notoriska samspelare” (a.a.s.185). Han menar att de möten detta samspel inbegriper ställer
krav på väl övervägda och direkta handlingar, vilket är just vad jag funnit.
Mitt intryck är att interaktionen med individer är den som dominerar
kunskapsbildningen. Detta antagande kan förstås utifrån yrkets relationella karaktär. Den gör sig påmind i princip i vardagsarbetets alla delar, vilket jag tidigare visat på. Lärarna befinner sig således allt som oftast i situationer som ställer krav på samspel med företrädesvis elever. Då dessa situationer aldrig är varandra exakt lika, trots att de för en utomstående kan
uppfattas så, måste läraren vid flertalet tillfällen på ett ofta subtilt sätt modifiera sina handlingar att passa den just uppkomna situationen. Via dessa
små förändringar i bemötandet, som bygger på den avläsningskunskap läraren tillägnar sig, utvecklas lyhördheten eller fingertoppskänslan genom
den respons läraren får på sitt handlande. Är utfallet positivt lär sig läraren
vad som fungerar och vice versa. Man lär sig enligt principen göraåterkoppling-insikt. Jag uppfattar här lärandet som invitinitierat. Här finns
en tydlig parallell till hur det situerade perspektivet uppfattar att lärande
går till och vad utfallet av detsamma är till för. Lärandets relationella karaktär är tydligt, likaså att praktiken är inkluderad i lärprocessen. Kunskapen skapas i situationen och bidrar till att läraren blir mer kompetent
att hantera liknande tillfällen i framtiden.
Men, jag uppfattar också att en viss del av kunskapsbildningen är ett
slags inre individuell bearbetning, även om den har sitt ursprung i en interaktionssituation. Samspelsprocesser kan inte ensamma förklara den kun-
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skapsbildning som sker hos lärarna. Jag kan här exemplifiera med de reflektioner lärarna gör över sin undervisning. Lennart funderar under sin
hemresa över hur dagen varit. Det kan leda till nya idéer om hur ett komplicerat avsnitt tydligare kan förklaras. Cecilia föder efter eget tankearbete
en ny idé om en samtalsövning utifrån sin besvikelse över ett inslag i en
lektion några dagar tidigare.
Ytterligare ett exempel är Lennarts strävan att ge eleverna en helhetssyn
på det de läser. Via Lpo-94as framskrivande av målformuleringar för ämnena som infördes då, har han kontinuerligt utvecklat en helhetssträvan
både i upplägget och i genomförandet av den direkta undervisningen, men
även genom att förändra sitt sätt att konstruera de tillhörande proven.
Han har fortlöpande funderat över hur denna helhetssyn bäst ska åstadkommas och han modifierar kontinuerligt undervisningen utifrån dessa
tankar. Jag menar att kunskapsbildningen som sker i dessa exempel kan
hänföras till det konstruktivistiska perspektivet även om de bottnar i en
initial interaktion (jfr Cobb, 1994). Nämnas här kan för övrigt att Magnusson (1998) också poängterar att samspelssituationerna även innehåller
kognitiva aspekter. Det är individen själv som konstruerar detta nytänkande i sitt huvud. Här uppfattar jag lärandet som mer självinitierat än i de direkta interaktionsexemplen ovan.
Individens bidrag. Jag finner lärarens egen drivkraft ibland direkt avgörande för att kunskap skapas. Detta iakttagande får stöd hos Polanyi
(1978) som skriver att handlingar utförs medvetet med hjälp av ledtrådar
för att åstadkomma ett visst vetande. Lärarnas intentioner synliggörs exempelvis i samtliga faser av det relationsarbete som präglar deras arbete.
Genom att använda de tillvägagångssätt som finns beskrivna i inledningen
av kapitlet om relationsarbete, skaffar sig lärarna aktivt de ytkunskaper
om elever och grupper av elever som de behöver för att gå vidare i relationsbyggnadsprocessen. Utan en ambition och en drivkraft från lärarens
sida blir inte detta påföljande arbete framgångsrikt. Jag har funnit att läraren ofta är den som söker upp eleverna i de interaktionssituationer som leder fram till etablerandet av relationerna. Birnik (1998) framhåller i sammanhanget lärarens avgörande betydelse för kvaliteten på interpersonella
relationer mellan lärare och elever.
Även i mer undervisnings- eller betygssättningsrelaterade sammanhang
lyser lärarens personliga ansträngning igenom. Vid tillfället där Cecilia söker upp en elev som har ett kroppsspråk som för henne avslöjar att eleven
inte mår bra och besvikelsen över ett dåligt provresultat uppdagas, skulle
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Cecilia helt sonika kunna avstått ifrån att ta denna kontakt. Hennes omsorgsrelaterade kunskap och inre drivkraft i förhållande till de mål hon har
med sitt arbete, initierar dock detta initiativ från hennes sida. Marton
(2000) skriver om personers ambitioner som förklaring till individens bidrag till handling, vilket kan fungera som parallell. Magnusson (1998) talar i samma anda om kunskapens aktiva aspekt.
Lärandet som nödvändigt och naturligt. Min studie visar att lärarnas huvudsakliga kunskapsbildning i vardagen kan karaktäriseras som nödvändig. De lär sig för att de måste lösa situationer de ställs inför (jfr Hultman,
2001a). Sannolikt skulle de själva inte tala om detta som ett lärande utan
bara som att de gör sitt jobb. Då lärarna mestadels är inbegripna i interaktionssituationer åligger det dem att hantera dessa på ett så insiktsfullt sätt
som möjligt. Det kräver i sin tur en adekvat avläsning av situationens
komplexitet för att hantera den så välavvägd som möjligt. Då situationer
sällan är exakt lika, krävs en modifiering av något redan prövat eller ett
test av ett helt nytt förhållningssätt. Läraren lär sig av utfallet om det
handlingsalternativ som valdes var lämpligt eller mindre lämpligt. Statmakterna reformerar om skolan från att vara regelstyrd, till att bli målstyrd. En ny läroplan med krav på godkänt betyg i alla ämnen för alla elever tas i bruk. Med den åläggs lärarkåren att formulera och skriva mål och
betygskriterier, vilket tidigare varit en uppgift för utsedda instanser och
myndigheter. Ett handlingstvång initieras utifrån, vilket bidrar till nödvändigt nytänkande och kunskapsutveckling i därtill rörande frågor. Lärarnas
ökade medvetenhet om ämnens uppbyggnad eller deras ökade formulerings- och skrivfärdigheter kan här vara talande exempel. Jag kan även se
lärarnas hanterande av betygssystemet som ett nödvändigt handhavande
av ett komplext och ibland motsägelsefullt system. Lärarna ”tvingas” utveckla de överlevnadsstrategier jag identifierat som lärande för att hantera
ett, i princip, omöjligt krav.
Man kan också karaktärisera lärandet som naturligt. En stor del av lärares vardagsarbete ägnas åt undervisning. Läraren är som tjänsteman
ålagd att främja både elevers lärande och deras utveckling (Lpo-94). Läraren har också en personlig idé om hur detta bör gå till och har även egna
mål och ambitioner med sitt arbete. Utifrån allt detta formar läraren sin
undervisning och sitt förhållningssätt. Lyckas läraren inte nå alla och ”få
med alla elever på tåget”, modifieras initiala idéer för att passa elevernas
olika personligheter och de unika förhållanden som råder på den specifika
skolan de arbetar. Ibland räcker inte små justeringar utan vissa tankar och
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idéer får helt överges för nya. Läraren behöver således pröva nytt för att
lyckas med både personliga och ålagda mål.

Hur är lärande möjligt?
Det talas mycket om förtjänsten av gynnsamma miljöer beträffande individers lärande (Ellström, 1992). Den miljö lärares arbete utövas i och som
målas upp i denna studie, kan kallas allt annat än gynnsam. Hultman
(2001a) benämner miljön interaktiv och situerad, vilket bl.a. innebär att
den karaktäriseras av oklarhet, brist på feed-back på utförda handlingar
samt vaga och motsägelsefulla mål. Mitt intryck är att det råder en påtaglig komplexitet och intensitet. Rörelse och förändring i och av situationer
är snarare regel än undantag. Vardagsarbetet består därför mycket av att
läraren anpassar sig till denna strida ström av ständig aktivitet. Det kan ge
en utomstående en bild av overksamhet och förändringsobenägenhet. Mitt
intryck är istället att det rör sig om ett oförtrutet förändringsarbete om än
i liten skala. Hultman (2001a) menar just att en daglig ström av händelser
kan betraktas som incitament till vidare kunskapsbildningsprocesser. Davidson & Svedin (1999) finner i sin studie av operatörsarbetare, att den
huvudsakliga yrkesutvecklingen sker i arbetet efter inträdandet i yrket. De
har också en arbetssituation som beskrivs som komplex, men forskarna
lyfter fram den temporala dimensionen som betydelsefull för lärandet. Det
innebär att om man får syssla med en sak över tid understöds detta. Denna
förutsättning kan sägas gälla lärare på så sätt att de följer elever över tid,
så i detta avseende kan arbetets karaktär räknas som gynnsam för lärande.
Alexanderson (1999) skriver om den reflekterande praktikern och nödvändigheten av dessa, för att skolutveckling ska ske. Mitt intryck är att det
uttrycket personifieras av de lärare jag följt, men kanske inte på ett sådant
sätt man föreställer sig. Den kollektiva reflektionen som ibland eftersträvas
i litteraturen, har liten plats i en miljö som den ovan skisserade. Gemensamma planeringsmöten och ”pedagogiska konferenser” lyser med sin
frånvaro även om de finns schemalagda med jämna eller mer ojämna intervall. Genomförs de, tar inte sällan frågor av mer handgripliga karaktär
överhanden såsom planerande av stadsvandring. Detta ska inte tolkas som
att lärarna inte vill eller inser vikten av gemensam reflektion över pedagogiska spörsmål, utan ska istället förstås utifrån en konkurrens mellan direkta verksamhetsinriktade krav och den mer långtidsinriktade reflektionen. Lärarna väljer att göra det som måste göras. Återigen ett exempel på
att den kontextuella rationaliteten tar över (jfr Hultman, 1998).
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Vad jag istället noterat äger rum mer frekvent, är ett slags individuell reflektion både under och efter handling. Lärarnas användning av avläsningskunskap som beslutsunderlag för direkta förändringar av tänkt aktivitet, är
ett exempel på det förstnämnda. Deras förändringar av genomgångar till påföljande lektion, är ett exempel på det senare. Jag ser båda dessa varianter
som kunskapsutvecklande för lärarna. Schön (1983) har också noterat detta
och benämner fenomenen reflections-in-action respektive reflections- onaction. Även Hultman (2001a) tar upp förekomsten av individuell reflektion
som ett betydelsefullt fenomen beträffande lärares lärande.

Lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet
Jag vill här presentera en modell för hur man kan se på lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet, utifrån resultaten i min studie samt ovanstående
diskussion. Utformningen vilar även på tidigare forskning inom området.
Modellen bygger på grundantagandet att den kunskapsbildning som sker
hos lärarna är av kontextuell och personlig natur, vilket framkommit i
studien. Den specifika skolan blir därigenom betydelsefull. Lärarpersonen,
de egna målen med undervisning och lärarskap blir också viktiga faktorer
då de är vägledande för riktningen på den inre drivkraften, vilken visat sig
finnas med i delar av kreeringsprocessen.
Modellen illustrerar dessutom ett av studiens huvudresultat, att kunskapsbildning sker i interaktion på ett eller annat sätt. Denna interaktion
kan vara omedelbar eller av mer indirekt natur, vilket i modellen kallas
primär respektive sekundär. Den kan ha skett med elever, kollegor eller
texter av olika slag. Kunskapsbildningen kan ske i stunden och är då av situerad natur. Den är då en del av arbetet. Jobbet och lärandet är inflätade i
varandra. Lave (1993) skriver att lärande är en integrerad del av all aktivitet. Mina erfarenheter och fynd överensstämmer väl med hennes påstående. Kunskapsbildningen kan också ske efter den inviterande interaktionen,
vilket gör att den då bättre kan förstås ur ett konstruktivistiskt perspektiv.
Inviterna kan vara av subtil karaktär där läraren själv måste vara lyhörd
för att uppmärksamma dem, vilket i modellen benämns självinitierad kunskapsbildning. De kan också bestå av mer uppenbara utmaningar, där läraren mer eller mindre tvingas att ta itu med situationen. Detta benämns
invitinitierad kunskapsbildning. Att avstå kan här också vara ett sätt att
svara på inviten.
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KUNSKAPSBILDNING
I VARDAGSARBETET
SJÄLVINITIERAD

INVITINITIERAD

NÖDVÄNDIG
PRIMÄR
SITUERAD
Lär sig namn, etablerar och
vidmakthåller relationer.
Prövar olika förhållningssätt
utifrån personlig övertygelse.
Sker i stunden. Ofta medvetet.

Lär sig tolka och läsa av signaler elever sänder ut. Modifierar bemötande och undervisning på stående fot. Improviserar. Ändrade förutsättningar gällande betygssättning och arbete med lärooch kursplaner. Utvecklar då
överlevnadsstrategier som
svar på situationens krav.
Sker i stunden och är mestadels omedveten.

NATURLIG
SEKUNDÄR
KONSTRUERAD
Föder nya lektionsinslag
för sin egen och elevens
skull. ”För att ha kul”.
Tar del av kollegors tips
och sätt att vara. Överger
ett förhållningssätt för ett
annat då egna tankar om
orsaker föds. Sker mestadels utanför lektionssalen.
Ofta medvetet.
Anpassning av ämnesinnehåll till lokala förhållanden. Funderingar över
lektionsinslag, misstag.,
över elevers prestationer
och mående. Sker efter reflektion med sig själv och
andra, mestadels utanför
klassrummet. Både medvetet och omedvetet.

Kunskapsbildningen kan ses som nödvändig. Det innebär att lärare måste
kunna sina elevers namn och skapa relationer till dem för att undervisningen ska fungera, vilket framkommit tydligt i denna studie. Kunskapsbildning som nödvändig kan också förstås utifrån alla de olika situationer
läraren dagligen hamnar i, vilka kräver lösningar. Läraren måste lära för
att klara jobbet.
Lärares huvudsyssla är undervisning. Det blir då naturligt att på alla
upptänkliga sätt utforma förklaringar så att eleverna ska förstå samt försöka skapa en så trivsam miljö som möjligt för undervisningen, där både
lärande och utveckling gynnas, vilket lärare dessutom enligt Lpo-94 är
ålagda att främja. Lärarnas strävan att förbättra och variera sin undervisning kan i vis mån också ses som en naturlig drivkraft för att trivas i yrket.
Kunskapsbildningen ses i dessa fall som naturlig.
Modellen ovan illustrerar således olika dimensioner eller situationer,
där kunskapsbildning framträder. Den kan vara självinitierad och situerad,
vilket lärarnas etablerande och vidmakthållande av relationer kan vara exempel på. Den kan också vara självinitierad och konstruerad, som när läraren i sin ensamhet föder nya lektionsinslag. Exempel på när kunskapsbildningen är invitinitierad och situerad är när läraren lär sig tolka tecken

253

Kapitel 8
och läsa av signaler eleverna sänder ut. När läraren funderar över egna
misstag, elevers prestationer eller anpassar ett ämnesinnehåll till de lokala
förhållanden som råder, kan kunskapsbildningen ses som invitinitierad och
konstruerad, då den sker efter reflektion med sig själv och andra. Därutöver framgår i modellen att kunskapsbildningen kan ses som primär eller
sekundär och dessutom förstås som nödvändig eller naturlig. Den kunskapsbildning som sker inte är lika renodlad och kategoriserbar som kan
framgå av modellen. Ibland blir det oklart hur en typ av kunskapsbildning
ska förstås för att benämningarna delvis överlappar och går in i varandra,
så även handlingarna som initierat kunskapsbildningen.
Flera forskare (Lave & Wenger, 1991; Lave, 1993, 1998; Säljö, 2000;
Hultman, 2001a) framhåller lärande, som något ständigt pågående. Mitt
intryck beträffande utövandet av lärararbetet i vardagen, är att det förefaller synonymt med ett oundvikligt lärskapande. För att inte ge en bild av läraren som ständigt medveten om sitt lärande, blir det betydelsefullt att lyfta fram olika former av lärande samt skilda utseenden av lärprocesser, vilket görs i modellen. Omedvetet lärande utanför dagordningen förs då upp
på agendan, likväl som mer medvetna inslag som utveckling av nya lektionsinslag.
Mina resultat överensstämmer till en del med tidigare forskning i andra
länder och i Sverige (jfr avsnittet Tidigare forskning). Mot bakgrund av
detta menar jag därför, att det finns skäl att anta att den bild av lärararbetet denna studie ger samt redovisningen av lärares kunskaper och kunskapsbildande processer, sannolikt gäller för andra lärare än Cecilia och
Lennart. Beträffande denna avhandlings huvudintresse, lärares kunskapsbildning, har jag funnit att både kontext och lärarperson inryms i de utmaningar och inviter som i lärarnas vardagliga praktik ger upphov till den
kunskapsbildning jag har försökt att gestalta.

Förslag till fortsatt forskning
Denna avhandling har riktat sökljuset mot lärares arbete i allmänhet och
deras kunskapsbildning i synnerhet. Två erfarna lärare är studiens huvudpersoner. De har hunnit utveckla en säkerhet både beträffande lektionsupplägg, ämneskunskaper och i sin position som lärare gentemot eleverna.
Studien visar att de ändå arbetar hårt med i synnerhet det senare, d.v.s. hur
de kan använda sin person, vilka tillvägagångssätt och bemötanden som
fungerar i olika situationer etc., för att skapa och upprätthålla goda relationer till eleverna som gagnar både trivsel och lärande. Intressant vore att
följa några nyutexaminerade lärare och se var deras fokus i den vardagliga
kunskapsbildningen ligger. Har de kommit till samma insikter som de mer
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erfarna eller ägnar de mer energi på att planera och förbereda den direkta
lektionsundervisningen till förmån för relationsarbetet? Spännande vore
således att följa upp resultaten i denna studie beträffande erfarenhetens betydelse för kunskapsbildningen i olika sammanhang.
Hur ser det ut bland gymnasielärarna? Har det någon betydelse för den
vardagliga kunskapsbildningen att gymnasiet är en frivillig skolform? Blir
då relationsdimensionen av yrket inte lika framträdande? Vilka konsekvenser får det i så fall för utseendet på kunskapsbildningen? Får kurser
och mer organiserad utbildning större dignitet i lärarnas kunskapsbildning? Vilken form av kunskap ger egentligen dessa? Här ryms några intressanta uppslag till fortsatt forskning inom området.
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Teachers’ work and knowledge creation. Challenges and
contextual invitations in everyday practice.
There are more than one million pupils attending Swedish compulsory
schools. Almost 100.000 people work there (Swedish Ministry of Education & Science Report no. 265, 2005). Schools can therefore be regarded as
one of Sweden’s largest workplaces. Quite often the classrooms are crowded (see Jackson, 1990), the ventilation is deficient, the level of noise in the
corridors high and there was a total lack of quiet corners. Elbaz (1983), by
a portrait of teacher Sarah, sketches a picture of teaching work as rather
chaotic, where all assignments have the highest priority and their goals often are in conflict with one another.
Hultman (2001a) describes the environment as interactive and situated.
These are a few of many research-based perspectives on a teacher’s work,
but all most certainly have their private, personal picture of how it actually
is. My own picture contains varied and hectic work in a complex and intensive environment where the main ingredient is interplay with the pupils.
What is needed for a teacher to master the conditions that prevail in
Swedish schools today, when they meet their pupils in the classroom and
have as their assignment to “promote learning where the individual is stimulated to acquire knowledge” (Lpo-94: Curriculum for compulsory schools,
p. 7). As well as having the no less daunting task of “promoting the pupils’
development toward becoming responsible human beings and members of
society” (Lpo-94, p. 7). Where and how do the teachers learn this?
Research has had an interest in describing teachers’ work for barely a
century. One of the very first empirical studies conducted was carried out
in the USA in 1912 (Cuban, 1993). Research has later been conducted
within many disciplines, from psychology to anthropology. This has meant
that research has gone from studying fragments of the teacher’s work, with
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statistically secure investigation methods and underlying demands for objectivity, to a more versatile, understanding and explanatory illumination
of teaching work. Nowadays the whole of the complex and context-bound
decision-making situation that the teacher is faced with in the classroom is
mapped out (Magnusson, 1998).
If research on teachers’ work has been underway for less than a century
then the interest in studying teachers’ knowledge and knowledge creation
is much newer, about 20 years. Munby, Russell & Martin (2001) point out
that researchers have just begun to understand the nature of teacher knowledge and development. What teachers know and think is woven together
both in actions and in contexts. It has been established that teachers create
knowledge of a practical nature in their everyday work. Lindberg (2005)
writes that teachers by means of their training and education gain “their
basic qualifications and their first introduction to their presumptive profession” (Lindberg, 2005, p.46). Nieto (2003) expresses the same thought in
the following manner: “teachers are always in the process of becoming”
(Nieto, 2003, p.125). Munby, Russell & Martin point out the absence of
empirical studies concerned with teachers’ knowledge creation, which is in
agreement with Hultman’s (2001a) observations.

The Aim of the Study
Research within the field this thesis has received inspiration from, has shown
that there is reason to assume that teachers’ professional knowledge is developed in interaction with the preconditions present in the environment the
teacher works in and the teacher’s personal endeavours. The teacher is continually faced with different situations that require different solutions. They
can be viewed as a kind of invitation to new learning for the teacher.
Knowledge creation thus arises when they are working. What this looks like
in reality is, however, far from being elucidated. The aim of this thesis is
thus to increase knowledge surrounding teachers’ knowledge creation in
their daily work. Core issues are those that concern what the teacher’s daily
work looks like. From what areas does the knowledge teachers develop in
their everyday work originate and what is its content? How is this weekdayproduced knowledge created? Which type of learning dominates?
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Theoretical Frames and Concepts
The starting point for the study is research on teachers’ work and knowledge where the teacher is the subject of interest. According to Carlgren
(1999) this happened first in the 1990s as regards Swedish research. Several
foreign studies have therefore been of the utmost importance for this thesis,
e.g. Jackson (1968), Elbaz (1983), Clandinin (1986) and Louden (1991).
The study has found inspiration in symbolic interactionism, which puts
the spotlight on the actor in practice and the actions that are carried out.
Thus, I have attempted to look at the teacher’s situation in its immediate
context, which implies a contextual perspective. Some influence from heumenetics can also be discerned as the process of interpretation has been spirally formed to an extent where parts have been placed in an entirety that
has generated new knowledge etc. Earlier research has acted as a source of
inspiration here for the interpretations, which implies an abductive approach. The thesis focuses on teachers’ knowledge creation in their daily
work. Three concepts are therefore central: context, knowledge and learning.
An important starting point in this study is to study the teacher in action in school. Against this background the teacher’s actions are central,
whether directed towards human beings or objects. I regard this interaction as the creation of a school environment, which is close to Lave’s
(1993) expression of “context as situated activity”, as well as Siskin’s
(1994) perception of an actively created and socially constructed context. I
also take into consideration the physical and historical context (Lundgren,
1992; Carlgren, 1997; Säljö, 2000) and the personal (Louden, 1991; Magnusson, 1998) as being of importance for the teacher’s actions. All in all, to
me the expression context involves both something already in existence
and something created in interaction.
In this thesis knowledge is thus seen as dependent on situation and
therefore contextual. It is created continuously in order to better understand the practical situation where it is used. It can have different directions and dimensions that include the ability to handle different situations
as well as a fingertip feeling for them. With the ambition of attempting to
keep myself as independent as possible from theories, as well as not being
associated with any specific theory on learning, I preferably use the term
knowledge creation when speaking of learning in this thesis.
Also, theories are seldom associated with certain types of contexts,
which is yet another reason to relinquish the concept of learning. It has,
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however, been revealed that situated learning traditional way of regarding
learning became an important tool in the analysis, but even constructivist
ideas have been applied.

Method and setting
My study is based on ethnographic fieldwork. It has, according to the
background outlined above, its starting point in the actual environment for
teachers’ work. I have shadowed two senior level teachers over time; one
female language teacher for a year and a male civics teacher for six
months. I have participated in all the different parts of these teachers’
work that one can imagine; different kinds of classroom work; from
preparation to teaching, shorter or longer breaks, different types of conferences, study visits and days for study purposes, personal talks with pupils
and colleagues. Ethnographic fieldwork implies the use of a wide range of
data from different sources (Alvesson & Sköldberg, 1994) in my case,
above all, participating observations, different kinds of interviews and informal conversations. Here, I would firstly like to make a comment on the
interviews. They are not to be regarded as ordinary interviews. I see the interview as a meeting between two observers, who, together, during and
through their talk, create knowledge and understanding about the things
being discussed. The interviews in fact start with an observation, so therefore you can call them either “observiews” (Hultman, 2004) or contextual
interviews (Hultman, 1998, 2001).
Secondly, a comment on my field notes. Thanks to all the possibilities
for informal conversations they have regularly been supplemented with
comments and interpretations and even word-for-word quotes. Through
this, they have assumed a contextual character, which has been a great
help for me to remember reflections I’ve made during the day. My impression is that this has increased the possibility to bring these thoughts up
during our interviews and penetrate them together with the teachers for a
deeper understanding of different phenomena. Agar’s (1980) opinion about
field notes is that they can be seen as “a step on a ladder for an ascent towards an understanding”, a view which I agree with.
The analysis started at the same time the first transcription of the field
notes was completed. This procedure might sound a bit odd, since I regard
this thesis as explorative. At that time, I did not know what to look for.
Since teachers´ knowledge creation is not identified to its character and
content, I have tried to be as open-minded in my reading as possible and I
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have tried to let it “speak” to me. By participating in the teachers’ everyday life in the schools, after a while I could detect patterns and notice
events that were either common or rare. That brought me to considerations about teachers’ work in general and their knowledge creation in particular. I found themes in my material and as time passed I learned to detect and see knowledge creation in my material.

Findings
Teachers’ work. In this study a picture of teachers’ work emerges as immediate, unpredictable, intensive and action-oriented. Constant interaction, continual revisions and variations seem to also characterize it. Several
researchers have painted similar pictures (Jackson, 1990; Elbaz, 1983;
Clandinin, 1986; Louden, 1991; Sundgren, 1992; Huberman, 1993; Magnusson, 1998; Hultman, 2001a). Thus my study can act as a complement
to a reinforcement of an already outlined picture.
My contribution to a broadening lies in the areas that are fore-fronted
as more prominent than others as regards content in the profession. The
work’s relational character is put to the fore more clearly than previously.
Teachers’ work on relationship building is constantly ongoing at all times
and everywhere. It is work without an end. Relationships are created and
upheld. Here I have noted intensive work on the part of the teacher. The
teacher has to create relationships both with groups of pupils yet more importantly, to each and every one of them. The boundary between the initial
surface work in learning the pupils’ names and creating the first image of
them and their level of knowledge and the in-depth work involved in establish relationships, is blurred. The one takes over where the other leaves
off. The same is true of the establishing and upholding of a relationship.
My impression is that a relationship is something living. It needs nurturing
to survive. It does not matter if the teacher meets new or earlier known
pupils. All this together indicates continual, ongoing, knowledge creation
processes. No template yet exists for how relationships should be created
and upheld, however it does emerge from this study that it is primarily the
teacher who tries out in different ways towards different pupils how to be
successful in this work, even though there exists an unspoken reciprocity. It
is not restricted by time or place. My results show that it is to be found daily
and momentarily everywhere in the teachers’ interaction with the pupils.
Teaching is however the main ingredient in a teacher’s work. This
means nothing innovative in teaching work but in its appearance. One can
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say that teaching to a great extent consists of relationships even if at first
glance this does not seem to be the case. I have found that beyond the
teacher’s action there often is a relationship-based explanation. In preparations before, during their execution and in the aftermath of lessons it has
been shown that relationships have a decisive significance. The teacher
adapts the aspect of the lesson to the group he/she has in front of her/him,
which presupposes deeper knowledge of what will work in the group.
More direct adjustments take place during the lesson when the teacher
reads the climate in the group, something that builds upon an ability to
identify shifts in the pupils’ interest and mood. In turn this is independent
of the teacher’s sensitivity towards the pupils’ mood and builds upon a
deeper knowledge of them. The teacher’s ability to help the pupils to the
desired learning that they, according to the curriculum and syllabus, are
required to achieve, has also been shown to be independent of the teacher’s
knowledge of the pupil. The way to achieve subject interest in the pupil is
to a great extent built upon the teacher’s relationship with the pupil, as the
use of e.g. a pupil’s private hobby or interest has been shown to be a useful
tool in the attempt to awaken an interest in them.
The third area that has emerged as dominating, is work related with the
teachers’ grade-setting. Teachers in years 7-9 (pupils 13-16 years old) have
as part of their workload to assess and grade pupils. This can be said to be
a non-focused aspect of their work. My participation over time lay open
this aspect of work as more visible and apparent than I could have imagined. My first impression was that grade-setting is principally visible constantly in the daily activities. Much of that which teachers do during the
term is related to grade-setting, even if at first glance it does not necessarily
seem so. The design of the grading system today, as well as the embraced
demand that all pupils achieve a pass as grade, can be viewed as an explanation of this discovery. A considerable amount of time is devoted to written work of different kinds that is connected with the grading system. This
concerns local work plans, grading criteria for different subject areas, individual plans of action for pupils who do not meet the goals etc. The teachers have also been “forced” to develop a number of strategies when they
undertake this complex element of their work with its almost unattainable
demands. They manage it pragmatically, something that is also commented
on by Selghed (2004).
Teachers’ knowledge. In this study the teachers’ knowledge creation in
their everyday work is in focus. Automatically it then emerges within
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which domains knowledge is created. By means of the areas of teaching
work that have been accounted for, a picture of the knowledge they use
and develop within these areas has emerged.
My study gives a similar picture to that of previously published research
concerned with teachers’ practical knowledge (e.g. Elbaz, 1983; Clandinin,
1986; Magnusson, 1998; Brown & Coles, 2000), which thus gives added
strength this picture. Thanks to this study’s ethnographical approach, over
time I have been able to see proof of how practical knowledge is both created and used, which contributes to yet another specification being possible. I have found a number of dimensions of practical knowledge that can
be regarded as “new” practical forms of knowledge.
I have found that most of this new knowledge arises from two main areas: pupils and teaching. The pupil-related knowledge consists of four categories: individual knowledge, “reading” knowledge, relational knowledge and
care-based knowledge. Individual knowledge means superficial knowledge
such as knowing the pupils’ names, a little about their interests and obtaining a primary picture of their level of knowledge. Reading knowledge is essential in order to carry out the profession. It concerns the ability to read
how the pupils are feeling, be able to get pupils interested in different phases
of school work, discover why a pupil fails in a test etc. Teachers speak unanimously of the importance of being able to “sense in the air” of the classroom what atmosphere is prevailing, which, in turn, is important for the organisation of the lesson. Sometimes the teacher will rearrange the lesson
plan there and then when they have this ability to read the atmosphere in
the classroom. The relational knowledge has several dimensions and is used
to create and uphold relationships with the pupils. I have identified a number of strategies that can be regarded as synonymous with this form of
knowledge. These strategies are: Using general chit-chat, to be a person and
not play a role, to joke, to listen, to be sensitive, to care, to keep promises,
to adapt behaviour to the age group. The caring knowledge comprises the
care that characterizes many of their actions. This can be anything from putting out water jugs and plastic mugs when thirsty pupils arrive from their
gym lesson to comforting chats when a pupil looks unhappy.
The learning-related forms of knowledge are: tactical didactic knowledge, subject-didactic knowledge, formulation knowledge and survival
knowledge.
The tactical didactic knowledge comprises the pedagogical tricks that
the teachers have developed, which are effective tools in their teaching.
They can be the maintaining of peace and quiet in rowdy situations, revi-
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sion at the beginning of the lesson to bring disharmonious pupils back to
the subject, the use of short-term planning in order to increase the opportunities for improvisation. The subject didactic knowledge is developed
when teachers scrutinize their lesson run-throughs from a departing point
regarding how the first one worked out, or when they bring forth completely new ideas derived from a pupil’s question. This can also touch
upon a shift in the main focus of the subject matter as an answer to the
school area’s appearance, or teachers’ greater insights into the construction
of the subject matter, which is shown in their free relation to the contents
of the book. Formulation knowledge involves the security with which
teachers nowadays express themselves orally and in writing concerning the
goals of the subject or how criteria should be written in order to be intelligible to the pupils. This knowledge has been developed as an answer to
teachers’ increased participation in different writing situations since the introduction of Lpo-94 (Curriculum for the compulsory school system).
Meta-knowledge is of a kind of all-embracing character concerning education. Insights into the grade-setting work and what is needed to handle it,
thoughts about the further development of forms of work, the insight that
pupils’ problems are not necessarily school-related but they are in school
for other purposes than to learn, can be included here. Finally, included in
survival knowledge are the strategies teachers avail themselves of in their
grade-setting work. They guide pupils, they encourage them and constantly
remind them about tasks not completed. They keep careful accounts of
tasks handed in and their assessment of them. They carry out sterling
preparations for upcoming national examinations where they give the pupils tips about how to tackle the exam in order to do as well as possible.
They anchor their ideas on the upcoming grade-setting both with colleagues, their pupils and parents, in order to feel secure in the somewhat
diffuse system. The development of this form of knowledge can be seen as
a natural answer to a complex set of problems that in practice must be
handled pragmatically.
I regard all of these forms of knowledge foremost as contextual as they
are created in the interaction between persons, texts and objects in the everyday practices of the teacher. I also find the forms personal as they are
created by the teacher in a unique environment. My impression is that the
forms of knowledge are usage-oriented and that most of them contain a
social dimension. Knowledge is tied to the physical, social and cultural
context that comprises the teachers’ daily practices and it is also created
through interaction therein which the following section aims at treating.
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Teachers’ knowledge creation. I have found that teachers’ knowledge creation in daily work takes place in three different domains, relationship
work, practical didactic improvement and grade-setting work.
Teaching today is seen as closely connected to the environment where it
takes place and more seldom as solely a cognitive chore, i.e. something
that takes place decontextualised within the head of all participants. In order to understand and explain what has emerged from my study, I take my
starting point in some of the school disciplines that have involved themselves in studies on learning. These are situating learning traditions, mainly
represented by Lave and Wenger (1991) as well as the constructivist perspective on learning that originates from Piaget’s way of thinking.
In my study I have found that the greater part of the knowledge creation in teachers occurs through interaction. This interaction can be with
pupils, colleagues or one’s self, texts or objects. My impression is that interaction between people dominates. This presumption can be understood
from the profession’s relational character. This is discernable in all parts of
the profession. Teachers often find themselves in situations that put demands on interplay, primarily with pupils. Since these kinds of situations
are never exactly the same, even though to an outsider they can be perceived as such, the teacher must on several occasions in a subtle manner
modify his/her actions to suit the newly arisen situation. I perceive this
learning as invite-initiated. I see parallels to the situated perspective regarding how the learning is achieved and what it is intended to be used for. The
relational character of the learning is obvious, as well as the practice
thereof being included in the learning process. Knowledge is created in
situations and contributes to the teacher becoming more competent in
handling different similar situations in the future.
Against this background the small-scale knowledge creation I have
found will naturally dominate the teachers’ work. It mostly reminds me of
the first order of learning (Hultman, 2001a), adaptation-oriented learning
(Ellström, 1992) or single loop (Argyris, 1971). The teachers adapt, test,
improve and change both for their sakes and the pupils. I regard this learning as a refined development of the existing activities. They can be said to
conduct school development in the small perspective. I also find this learning has the potential to develop further, which is in agreement with
Hultman’s (2004) observations referring to small-scale learning in employees in a factory.
Yet, I also perceive that a certain part of knowledge creation is a kind of
internal individual process even if it originates from interactive situations.
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Interactive processes alone cannot explain the knowledge creation that takes
place in teachers. Here I can attempt to give examples of reflections that
teachers make about their teaching, which can lead to completely new ideas
on how a complicated element can be explained more clearly.
In this case the learning becomes of the second order (Hultman, 1996),
development-oriented (Ellström, 1992) or double-loop (Argyris, 1971).
The development of endeavours towards an entirety that I have noted in
one of the teachers involved in the study, has a background based on
wording in the curriculum and is mirrored in his way of executing lessons
and constructing tests. He continually modifies his teaching departing from
these reflections. I mean that this knowledge creation can be attributed to
the constructivist perspective even though it is grounded in an initial interaction. Here, I perceive the learning as more self-initiated than in the interaction example above. Thus I find that the individual’s driving force sometimes is directly responsible for knowledge being created.

Teachers’ knowledge creation in daily work
I will present a model for how to regard teachers’ knowledge creation in
daily work, derived from the results of my study as well as the above discussion. The design also is formed from previous research within the field.
The model builds upon the basic assumption that knowledge creation that
takes place in teachers is of a contextual and personal nature, which has
evolved from my study. The specific school thereby becomes of importance. The teacher herself/himself, the own goals for teaching and teaching
proficiency also become important factors as they are guidelines for the
orientation of the internal driving force, which it has been shown are included in parts of the creative process.
The model also illustrates one of the study’s main results; that knowledge
creation takes place in interaction in one way or another. This interaction
can be of immediate character or of a more indirect nature, which is called
primary or secondary respectively in the model. It can have taken place with
pupils, colleagues or texts of different kinds. The knowledge creation can
occur at that moment and is then of a situated nature. Then it is part of the
job. The job and learning are interwoven in each other. Lave (1993) writes
that learning is an integrated part of all activity. My experiences and conclusions are in agreement with her assertion. Knowledge creation can also occur after the inviting interaction, which means that it can better be understood from a constructivist perspective. The invites can be of a subtle nature
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where the teacher must be keenly sensitive to perceive them at all, which in
the model is named self-inviting knowledge creation. It can also consist of
more obvious challenges, where the teacher more or less is forced to deal
with the situation. This is denominated invite-initiated knowledge creation.
To refrain can also be a way of answering the invite here.
KNOWLEDGE CREATION NECESSARY

NATURAL

IN DAILY WORK

PRIMARY

SECONDARY

SITUATED

CONSTRUCTED

SELF-INITIATED

Learning names, establishing
and maintaining relationships. Testing different ways
of conducting oneself from
personal conviction. Occurs
at that moment. Often
consciously.

Brings forth new lesson
elements for one’s own
and for pupils’ sakes.
“Just to have fun.”
Includes colleagues’
tips and ways of being.
Rejects one way of acting
for another when own
thoughts about causes
evolve. Occurs mainly
outside the classroom.
Often consciously.

INVITE-INITIATED

Learns to interpret and read
signals pupils send.
Modifies reception and
teaching straight away.
Improvises. Changed
preconditions for gradesetting and work on
curriculum and syllabus.
Then develops survival
strategies as an answer to
the situation’s demands.
Occurs at that moment
and is mostly subconscious.

Adapts subject content
to local conditions.
Thinks over lesson
elements, mistakes,
pupils’ achievements
and state of health.
Takes place after
own reflections
and others, mostly
outside the classroom.
Both consciously and
subconsciously.

Knowledge creation can be regarded as necessary. This means that Teachers must know their pupils’ names and create a relationship with them in
order for teaching to function, which has emerged clearly in this study.
Knowledge creation as a necessity can also of course be understood from
all the different situations a teacher enters into every day and which need
solutions. The teacher must learn in order to manage to do the job.
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A teacher’s main task is to teach. Thereof it becomes natural to, in all
possible ways, formulate explanations so that pupils will understand; as
well as trying to create as pleasant a setting as possible for the teaching
where both learning and developing are encouraged, something that teachers are obliged to promote according to Lpo-94. Teachers’ endeavours to
improve and vary their teaching to a certain extent can be regarded as a
natural driving force in order to thrive in the profession. Knowledge creation in this case is regarded as natural.
The above model thus illustrates different dimensions or situations,
where knowledge creation appears. It can be self-initiated and situated,
which teachers’ establishing and maintaining relationships is an example
of. It can also be self-initiated and constructed, as when the teacher is
alone and conjures up new lesson elements. An example of when knowledge creation is invite-initiated and situated is when the teacher learns to
interpret signs and read the signals sent by pupils. When the teacher reflects on own mistakes, pupils’ achievements or adapts subject content to
the prevailing local conditions, then knowledge creation can be regarded as
invite-initiated and constructed as it takes place after own reflection and
with others. Moreover, it is apparent in the model that knowledge creation
can be seen as primary or secondary and even understood as necessary or
natural. The knowledge creation that occurs is not as pure and simple to
be classified in categories as can emerge in the model. Sometimes it is unclear how a type of knowledge creation should be understood in order, as
the denominations partly overlap one another and are intertwined, as is
the case with actions that have initiated knowledge creation.
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