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Att göra skolledningsteam i samtal 
 

Inledning 
 
Skolors ledningsarbete sker idag till stor del genom språklig interaktion 
(Sundgren, 2006) – i möten, i förhandlingar, i korridorsamtal. Ledarskap 
utförs i många svenska skolor i och genom olika typer av gruppkonstella-
tioner som exempelvis arbetslag, arbetslagsledarmöten och lednings-
grupper (SOU 2004:116). Trots detta har interaktionen i dessa grupper och 
de samtal som där sker givits mycket liten uppmärksamhet i svensk skol-
ledarforskning. Forskning om skolledarskap har främst fokuserat på rek-
tor och dennes verksamhet och behandlat rektor som aktör – ensam eller 
inbäddad i makt- och intressekonflikter (Svedberg, 2000).  

I den studie som presenteras här vill jag visa hur skolledning är något 
gemensamt producerat i samtal, och i linje med Middletons (1996) argu-
menation, analysera hur teammedlemmar formulerar vad det är att ’göra’ 
det team som de är delaktiga i, hur de orienterar mot team som något 
gemensamt och vad detta gemensamma beskrivs vara. Jag analyserar 
inspelade mötessamtal med skolledare för att visa hur de samtalande 
producerar skolledning som något gemensamt, eller annorlunda uttryckt: 
hur skolledargruppen tillsammans ’gör’ skolledning. 

Syftet med studien är därmed att visa hur de samtalande i lednings-
gruppsmöten i två gymnasieskolor framställer sig själva och andra i sitt 
kategoriseringsarbete och hur kategoriseringsarbetet är ett sätt att visa 
samhörighet och identifikation med skolledningsgruppen/teamet. Jag 
presenterar några olika sätt som detta görs på och några olika resurser 
som används i detta teamskapande.   

 
  
 

Samtal som teamarbete 
 
Team kan beskrivas som ett organisationsbegrepp, som en metafor för ett 
av många möjliga sätt att organisera verksamheten i företag och organisa-
tioner (Middleton, 1996) där team, arbetslag eller grupper har använts 
som ledord för att utveckla organisationer, för att uppnå effektivitet och 
för att förskjuta makt och auktoritet från en individ till flera individer. Ett 
flertal böcker har publicerats för att lära ut hur team kan bli framgångsri-
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ka (se exempelvis Belbin, 1993 och Katzenbach, 1998). Metaforerna team 
och grupp109 beskriver dock inte hur koordinerandet går till mellan del-
tagarna eller de språkhandlingar som teammedlemmarna utför (Middle-
ton, 1996). Ett begrepp som sätter fokus på det som sker mellan de samta-
lande i ett team är ’interactional teams’ (Kangasharju, 1996)110. Begreppet 
används för att beteckna det som sker när teamdeltagare uttryckligen 
agerar som om de har något gemensamt och gör detta synligt för andra 
deltagare, utan att de behöver vara ett formellt organiserat team.  

I min studie kan de analyserade samtalen beskrivas med organisa-
tionstermen team, som en representation av teammötet som del av en 
organisationsstruktur. Men jag fokuserar hur de samtalande agerar som 
om de var ett team, hur de orienterar emot och ger uttryck för att ha något 
gemensamt, vilket gör att begreppet ’interactional teams’ är grund-
läggande och betydelsefullt för att beskriva det som görs i studien. 

Det sätt att studera teamarbete som presenteras här visar inte hur team 
kan bli effektivare eller att teamarbete är något med i förväg bestämda 
funktioner. I stället är analyserna fokuserade på hur det går till när social 
struktur och organisation ’görs’ och skapas av människor i talad interak-
tion (Boden, 1994). Det som analyseras är hur teammedlemmarna i inter-
aktion presenterar sig själva och andra, den organisation de arbetar i, det 
arbete de är involverade i och så vidare, samt hur de använder en rad 
olika diskursiva redskap för att ge uttryck åt medlemskap i teamet (Midd-
leton, 1996). Det är därmed det som sker i själva interagerandet eller sam-
talandet och vad de samtalande själva gör relevant i sina uttalanden som 
analyseras (Schegloff, 1997).  

Det finns flera anledningar till varför det är intressant att studera mö-
tessamtal i ledningsgrupper. Möten är en del av vardagsarbetet i organi-
sationer och kan beskrivas som en interaktionstät situation, vilket gör 
mötessamtal till ett intressant studieobjekt. Studier av mötessamtal kan 
ses som ett idealt sammanhang för att studera teamskapande som socialt 
producerad praktik (Housley, 2003) och för att studera hur team-
medlemmar gemensamt skapar det sammanhang som de är del av och 
hur team produceras och konstitueras i interaktion. 

I Sverige har studier av samtal som teamarbete i skolmiljö främst gjorts 
kring det som på engelska kallas ’multi-disciplinary’ eller tvärvetenskap-
liga team. Något som i svensk miljö kan beskrivas som team där personer 

                                                 
109 Jag använder här begreppen team och grupp som beteckning för samma sak. 
110 Kangasharju hänvisar till Lerner, 1987, opublicerad avhandling. 
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från olika professioner möts för att diskutera och lösa någon form av pro-
blem. Här kan nämnas ett par svenska studier som genomförts i skolmiljö: 
Hjörne & Säljö (2004) och Osvaldsson (2004).111  

Hjörne & Säljö (2004) studerade elevvårdskonferenssamtal, vilket be-
skrivs som möten där olika professioner som lärare, skoladministratörer 
och olika experter i skolan träffas för att diskutera problem som uppstår i 
skolan. Specifikt uppmärksammas barn som av olika skäl har svårigheter 
att anpassa sig till livet i skolan. I elevvårdskonferensen definieras pro-
blem och vilka resurser som ska tilldelas respektive barn utifrån deras 
behov. Hjörne & Säljö studerade bland annat hur kategorier introduceras i 
mötessamtalen och hur problem kategoriseras av de samtalande.  

Osvaldssons (2004) studie handlar om samtal mellan flera parter i ett 
svenskt ’särskilt ungdomshem’ för unga kvinnor. Osvaldsson använder 
benämningen ’multi-party’ team vilket är en term som täcker studier där 
flera deltagare samtalar. De samtalande i hennes studie var exempelvis 
den intagna eleven själv, en eller flera från hennes familj, berörd personal 
från socialtjänsten, personal från behandlingshemmet inkluderande även 
olika experter som till exempel en psykolog. Mötena, som Osvaldsson 
kallar nätverkskonferenser, leds av någon officiellt ansvarig person för 
det särskilda ungdomshemmet. Dessa möten skulle kunna betecknas som 
en form av tvärvetenskapliga team där olika parter möts för att utifrån 
olika positioner diskutera, lägga upp riktlinjer och fatta beslut. I studien 
fokuserar Osvaldsson hur skratt används som en medlemsresurs i fler-
partssamtal.   

Dessa svenska studier av tvärvetenskapliga team i skolmiljö liknar till 
viss del mina studier, då de fokuserat på teammöten där teamen är en 
formell del av organisationens verksamhet. Studierna skiljer sig dock 
ifrån mina studier i det att de inte har fokuserat hur teamskapandet går 
till, vilket är mitt huvudfokus. 

Ytterligare en skillnad är att de skolledningsgrupper som jag studerat 
inte är sammansatta främst för att de olika medlemmarna ska represente-
ra en specifik vetenskaplig eller disciplinär tillhörighet. I skollednings-
grupperna företräder teammedlemmarna i stället någon del av skolans 
personal och verksamhet, utan att i första hand representera en specifik 
disciplin. I analyserna låter jag inte de byråkratiska ’i förväg’ tillskrivna 
tillhörigheterna utgöra förklaringsmodell till det som sägs, utan fokuserar 
                                                 
111 Jag har valt att studera team utifrån att flera deltagare har ett professionellt uppdrag att 
utföra i de möten de deltar i, vilket medfört att jag inte betraktat exempelvis utvecklingssam-
tal mellan lärare, förälder och elev som teamsamtal. 
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framför allt på kategoritillhörigheter som de samtalande tillskriver sig 
själva och andra. En tillskrivning har jag dock gjort i förväg av de som jag 
studerar och det är att de tillhör kategorin skolledare, vilket är utgångs-
punkt men inte en generell förklaringsmall. Jag söker snarare se hur den-
na kategori produceras i de samtal som studeras. 

Några internationella studier som gjorts av teamarbete i andra sam-
manhang än i skolmiljö och som har haft betydelse för min ansats är 
Middleton (1996), Housley (2000; 2003) och Hall & Danby (2003). Middle-
ton (1996) studerade multiprofessionella team eller tvärvetenskapliga 
team i sjukhusmiljö och fokuserade hur kollektiva handlingar utförs i 
mötessamtal eller annorlunda uttryckt hur team ’görs’ i samtal, vilket kan 
jämföras med det fokus som min här presenterade studie har. Middleton 
beskriver teamdeltagande som mer än en byråkratisk konstruktion, det 
kan även vara en diskursiv resurs i argumentation mellan teammedlem-
mar.  

Housley har studerat (2000; 2003) tvärvetenskapliga team inom social-
vården i England. Hans forskning visar hur kunskap är situerade produk-
ter av interaktions- och samtalsarbete, hur professionella och lekmanna-
mässiga rollidentiteter förhandlas och görs gällande i interaktion samt 
även hur ledarskap i team organiseras, eller hur ledarskap ’görs’ i möten. 
Fokus på hur ledarskap ’görs’ i möten handlar då om hur ledarskap i 
själva teamet ges uttryck och handlar inte om teamet som ledning, vilket 
är en skillnad gentemot mina studier.  

Hall & Danby (2003) visade i sina studier av partnerskapsarbete mel-
lan matematiklärare från en grundskola och forskare/lärare från ett uni-
versitet, hur deltagarna gjorde när de skapade samarbetet eller ’partner-
skapandet’ och hur de konstruerade kategorin ’expert’ i sina mötessamtal.  
Partnerskapsarbetet syftade till att utveckla ett projekt för att förbättra 
matematikundervisningen i skolan. I studien använde sig Hall & Danby 
av kategoriserings- och samtalsanalys, vilket jag också gör i mina analyser 
av skolledarsamtalen. I Hall & Danbys studier var den grupp som stude-
rades en mer informellt sammansatt grupp där deltagarna inte var be-
stämda i förväg. De hade inte heller någon bestämd ordförande, ingen i 
förväg bestämd dagordning, inga protokoll skrevs och mötena beskrivs 
som informella; det fanns en informell och flexibel turtagning i samtalen.  

I förhållande till Hall & Danbys studie kan de skolledningsgrupper 
som presenteras i mina studier beskrivas som formella, i bemärkelsen att 
deltagarna i mötena varit utsedda till ledamöter i skolledningsgrupperna, 
de hade en formell ordförande, protokoll skrevs, någon form av dagord-
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ning har funnits (vilket dock fungerat olika på olika skolor) men spontant 
uppkomna frågeställningar har också behandlats i mötena. Trots att det 
funnits en utsedd ordförande har det dock inte alltid fungerat så att det är 
ordförande som ger någon i gruppen tillstånd att tala, utan medlemmarna 
går i och ur samtalen och varandras inlägg mer spontant, de avbryter 
varandra och väntar inte alltid på att de får ordet eller talutrymme. När 
det gäller turtagningsprinciperna kan skolledningssamtalen med Halls & 
Danbys beskrivning också betecknas som informella.  

 
 
 

Teoretisk ram 
 
Analyserna av materialet har inspirerats av etnometodologisk (EM) tradi-
tion, där man förenklat kan säga att det som forskaren fokuserar i analy-
serna är det som framstår som ’förstått’, ’självklart’ eller ’förgivettaget’ i 
samspelet mellan de samtalande själva. Man studerar samspelet mellan 
samtalande och de metoder som de använder för att ge mening åt sina 
uttalanden eller annorlunda uttryckt hur meningsskapande sker mellan 
samtalande (Garfinkel, 1967; Heritage, 1984; Lynch & Bogen, 1996).  

I samtal benämner vi personer, saker, platser, fenomen och så vidare, 
och på detta sätt klassificerar och kategoriserar vi den värld vi talar om. 
Vi gör ständigt kategoriseringar när vi talar (Billig, 1996; Börjesson, 2004) 
och kategorisering är grundläggande i mänskligt samspel (Hjörne & Säljö, 
2004). Till dessa kategorier tillskrivs också t ex handlingar, kännetecken, 
karaktäristik och egenskaper (Sacks, 1992; Lepper, 2000). I ’tillskrivandet’ 
används ofta stereotypa och konventionella egenskaper och aktiviteter 
som deltagarna känner igen som tillhörande vissa kategorier (Sacks, 
1992). Exempelvis kan man säga att en lärare kan kopplas till handlingar 
som att undervisa och vara stöd för elevers lärande. Därmed kan man 
säga att en stor del av de samtalandes kunskap om samhället finns samlat 
i de kategorier som används (Sacks, 1992).112 Kategorier och begrepp nytt-
jas för att organisera kunskaper, övertygelser, moraliska förhållningssätt 
och uppfattningar med mera (Jayussi, 1984) för att skapa förståelse i sam-
talsinteraktion. Men även om det finns förgivettaganden kring de hand-
lingar och karaktäristik som åtföljer kategorier är det i interaktion mellan 
människor som ords, begrepps och kategoriers innebörd fastställs för 

                                                 
112 Kategorier är som Sacks (1992) uttrycker det ’inference-rich’. 
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tillfället. Kategorier utvecklas, formas och ges olika innebörd i olika sam-
manhang, där även kombinationen av ord har betydelse.  

I analyserna använder jag mig av den ur etnometodologin utvecklade 
’analys av medlemskategoriseringar’ (Membership Categorization Analy-
sis, MCA) (se Hester & Eglin, 1997; Lepper, 2000; Sacks, 1992) där det som 
studeras är hur de samtalande själva kategoriserar och gör tillskrivningar 
till kategorier. Men det kan också vara så att de handlingar som uttrycks 
ger upphov till att en kategori görs gällande. Ett exempel ur samtalsut-
dragen nedan är när skolledarna kategoriseras som ’ansvarstagande’ ut-
ifrån de handlingar som de beskriver att de själva gör, bland annat ’de 
som serverar lärare’ och de som ’ger lärare stöd och back-up’ (samtalsut-
drag 1a). Det är jag som forskare, utifrån de tillskrivningar som görs i 
materialet, väljer att benämna skolledarna som ansvarstagande, ett be-
grepp som inte direkt uttalas i materialet. Jag vill här betona att mitt för-
hållningssätt till EM har en socialkonstruktionistisk orientering, vilket 
innebär att fakta inte självklart finns i texten för att ’upptäckas’. Även 
forskaren gör exempelvis diskursiva gränsdragningar och använder be-
grepp och kategorier som får konsekvenser för hur den forskning som 
presenteras gestaltas. Språket blir en del i själva skapandet av kunskaper 
och ’verkligheter’ och blir också en del av den vetenskapliga produktio-
nen.  

Kategoriseringsanalysen som används i mina studier är nära förbun-
den med det som kallas samtalsanalys, CA (Watson, 1997), en metod som 
bland annat innebär att man betraktar samtal som interaktion och organi-
serat samspel där vissa regler för samtal är kända och oftast följs av de 
samtalande (Norrby, 1996). Exempelvis studeras vad de samtalande gör i 
varje samtalstur, hur uttalanden besvaras och även hur utsagor byggs 
upp som trovärdiga, logiska och objektiva.  

I kategoriserandet av andra eller annat görs samtidigt, uttalat eller out-
talat, även kategorisering av den som talar. Sacks (1992, del 1) uttrycker 
det som att man kan säga att åtminstone en identifikation har gjorts i och 
med att de talande skapar kategorier; det vill säga identifikation av tala-
ren själv. Den som talar behöver inte uttryckligen eller explicit uttala sin 
egen position eller bokstavligen kategorisera sig själv, det kan göras i 
förbigående eller implicit. Analyserna fokuserar hur kategoriserandet ger 
uttryck för avståndstagande eller identifikation med det som sägs; eller 
med andra ord hur identiteter formas och omformas i samtalen. Identite-
ter betraktas då som diskursiva konstruktioner (Stanley & Billig, 2004), 
något som används i tal, för att göra något i interaktion (Antaki & Widdi-
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combe, 1998; Benwell & Stokoe, 2006) som exempelvis att bygga upp tro-
värdighet, övertyga eller uttrycka en position.  

 
 
 

Empiriska studier 
 
Det empiriska materialet består av inspelade möten från två skolledar-
grupper i svenska gymnasieskolor där mötesdeltagarna själva spelat in de 
ledningsgruppsmöten113 de deltagit i. Skolledningsgrupperna är organi-
serade något olika, det finns inga krav i dag på att skolor skall organisera 
ledningsgrupper och inte heller hur de ledningsgrupper som många sko-
lor ändå väljer att inrätta, skall ordnas. De båda skolledningsgrupperna 
som studerats hade regelbundna möten för att diskutera, planera och fatta 
beslut kring det som sker i skolan.  

Det första samtalsutdraget114 som presenteras nedan är ett längre ut-
drag från ett möte mellan skolledare i Alfagymnasiet (1), där de fem skol-
ledarna i ledningsgruppsmötena är rektor Carina och biträdande rektor 
Annika (heltidsarbetande skolledare) och Mariann, Dag och Per-Arne är 
arbetslagsledare. De tre sistnämnda ansvarar för varsitt lärarlag och har 
en viss del av sin tjänst för denna uppgift, förutom att de undervisar.  

Efter det första samtalsutdraget (1a och 1b) analyseras tre kortare ut-
drag, där ett samtalsutdrag (samtalsutdrag 4) är från Alfagymnasiet och 
två (samtalsutdrag 2 och 3) är från Betagymnasiet. På Betagymnasiet är 
alla i skolledningsgruppen heltidsarbetande skolledare. Allan är rektor 
och Vanja, David, Filip och Herman är biträdande rektorer med ansvar 
för olika program på skolan. (Samtliga namn är fingerade.) 

 
 
 
 

                                                 
113 Mötena är inspelade hösten 2003 – våren 2004. 
114 Samtalsutdragen som presenteras är relativt detaljerade med exempelvis pauser och 
skratt utskrivna. Markeringar har också gjorts om ett ord uttalats med extra tyngd. Allt för 
att visa hur de samtalande uttrycker sig, hur de framställer, formar och omformar bland 
annat de kategorier de talar om för att skapa mening i det som sägs. Det innebär att även 
pauser, skratt, en höjning av rösten med mera kan ha betydelse för vilken mening som ord 
och begrepp ges i sitt sammanhang. Generellt sett kan man säga att varje transkription är en 
tolkning av ett inspelat material och det som markeras blir alltid selektivt (Edwards, 1997). 
Att utelämna pauser och skratt är även det en tolkning och ett val från forskarens sida.   
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Berättelsen om de andra och kunskap om ’verkligheten’ 
– för exkludering eller inkludering 

 
Det första längre samtalsutdraget har delats upp i två delar (samtalsut-
drag 1a och 1b, Alfagymnasiet). Vi hamnar drygt fyra minuter in på det 
nyligen påbörjade mötet och vi kommer in i en diskussion som handlar 
om kontraktskrivande mellan skolan och eleverna. Kontraktskrivandet, 
som skolledarna samtalar kring, är något som man tidigare beslutat att 
eleverna skall skriva. Det beskrivs dock som att kontraktskrivandet inte 
fungerar som man tänkt sig, och inledningsvis säger Per-Arne (rad 1) att 
det (kontraktskrivandet) ska skötas av mentor115. Mariann säger därefter 
att ’så är det väl meningen att det ska va’. ”Mening och verklighet” be-
skrivs dock inte hänga ihop. Allteftersom kommer diskussionen att hand-
la om något mer allmänt där frågan blir vem som bär ansvar för att detta 
inte hänger ihop mer generellt på skolan. 

Analyserna syftar till att se hur de samtalande gör för att orientera sig 
mot det gemensamma och vad detta gemensamma kan vara i dessa skol-
ledningsmöten. Frågeställningen blir då hur de samtalande gör gällande 
att de har något gemensamt och att de är en skolledningsgrupp? Ett sätt 
att skapa ömsesidig förståelse har varit att berätta om ’de andra’, om 
andra kategorier på skolan och att därigenom också uppvisa kunskaper 
om hur verkligheten ser ut.  
 
Samtalsutdrag 1a 
Alfagymnasiet 
 1  Per-Arne   … det ska skötas av mentor [(  )] 
 2  Mariann                             [meen] de (0.1)  
 3  så e de väl(0.1) meningen att de ska [va 
 4  Carina                           [jaa [de e så 
 5  Per-Arne                                            [joo men  
 6   mening och verklighet verkar tydl- he va djä- he  
 7             [hehe 
 8  Carina     [ja,  
 9 men det är här problemet e som jag känner att (0.2)  
10  ↑pre:cis det här↓ (0.2) mening och verklighet skiljer  
11 sig åt .h o de e så att de kan gå ut information, vi  
12 hade elever inför idrottsdan där mentorerna i:nte  
13 (0.3) uppenbarligen hade informerat och det är elever  
14 som jag (0.3) litar på asså det är elever (0.1) som  
15 (0.4) mycket skötsamma, mycket noggranna, som vet  

                                                 
115 I många skolor används ett system där lärare ges uppdrag att vara mentorer (även andra 
begrepp används) för elever. Att vara mentor kan då innebära att bland annat vara kontakt-
person för några elever. Elever och mentorer förväntas också träffas regelbundet för att 
diskutera elevens skol- och studiesituation. 
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16 (0.3) liksom har koll på läget va (0.1) där de verkar  
17 inte som att det har kommit upp (0.3).h o de har  
18 varit andra såna här saker vi har skickat ut via  
19 mentorer som uppenbarligen inte har- kommer fram till  
20 eleverna, asså det finns ett system (0.1) o de e det  
21 här med ansvar så här asså när vi pratar om  
22 informationen .h så (0.1) e (0.4) faller jag tillbaks  
23 egentligen på de ansvar, jag tycker att det är mycket  
24 som (0.4) man på nåt sätt, man väntar med att allt  
25 ska bli serverat o allt ska vara si o så o så när vi  
26 serverar så tar man inte åt sig de (0.5) utan då e re  
27 nån annan som ska sköta de                
28  Dag det är till att ha synpunkter på hur det  
29 [har tagits fram                           [ja he] 
30  Carina [eller ha synpunkter på hur det har tagits [fram] 
31  Mariann [ja just de 
32  Carina [eller (0.1) talar om att (0.1) ”e inte ja här för 
33 att undervisa?” 
34 (0.7) 
35  Mariann ”Nääe” 
36     (0.6) 
37  Carina de 
38  Mariann får man säga då 
39  Carina jaa (0.2) [o jag menar] 
40  Per-Arne           [bland annat] 
41  Carina bland annat är det undervisning 
42  Flera hahahaha 
43  Carina me he he jo men så är de ju  
44  Per-Arne? Jo men det är det ju 
45  Flera  Jaa mmm 
46  Carina jag menar det är klart att läraryrket idag är mer än 
47 att undervi[sa ] (0.6) 
48  Mariann            [jav]isst 

 
Mariann går in i Per-Arnes uttalande om ”att det ska skötas av mentor” 
och tar över hans inlägg med att ”så e de väl meningen att de ska va”. 
Mariann ger uttryck för både en fråga och ett påstående, att det är ”väl 
meningen” att mentor ska handha elevernas kontraktskrivande och att 
det även skall göras inom en viss tid. Mariann för fram kunskaper om hur 
det borde vara i skolan i sin argumentation om kontraktskrivande och 
mentorskap. Carina instämmer kort i Marianns påstående/fråga och sva-
rar: ”ja de e så”. Kategorin mentor tillskrivs således ett ansvar för elever-
nas kontraktskrivande.  

Även Per-Arne håller med om att det är så det är tänkt: ”joo”, men att 
det finns något som ’inte fungerar som det ska’, genom att säga att ”me-
ning och verklighet verkar tydl- he va djä- he he he”. Det blir en förstärk-
ning kring att det inte riktigt fungerar som det ska och en antydan om att 
mentorn inte tar ansvar för ålagda uppgifter. Per-Arnes beskrivning ger 
också en antydan om att problemet tycks allvarligt, det som är ”mening-
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en” eller kanske till och med bestämt fungerar inte i ”verkligheten”. Hans 
tur avslutas med ett skratt, vilket här inte kan betraktas som ett skratt i 
samband ett humoristiskt uttalande, utan snarare som om frågeställning-
en är delikat eller ömtålig att ta upp. Skratt kan här vara ett sätt att ironi-
sera och lätta upp kritiken och inte göra den så allvarlig (Jefferson, 1984). 
Men ironi kan också vara ett sätt att visa allvaret i kritiken på ett mer för-
täckt sätt (Edwards, 2005). I samtalsutdraget ovan tycks det vara det sena-
re, där ironi används som resurs för att påvisa kunskaper om hur det 
’verkligen’ ser ut i skolan. Övriga deltagare i samtalet förenar sig inte i 
Per-Arnes skratt som om hans uttalande vore skämtsamt. När Carina tar 
över är det inte ett skämtsamt svar utan snarare eftertryckligt allvarligt. 
Hon återanvänder Per-Arnes ord och säger: ”↑pre:cis det här↓ (0.2) me-
ning och verklighet skiljer sig åt”.  

Carina fortsätter med att utveckla ’problemet’ mer öppet än tidigare i 
samtalet, hon försöker inte skyla över eller svepa in kritiken i förmildran-
de ordalag. Hon specificerar problemet med ett exempel: ”där mentorerna 
i:nte (0.3) uppenbarligen hade informerat” och  betonar inte, gör sedan en 
kort paus vilket ger en markering åt nästa ord: ”uppenbarligen”. Dessa 
formuleringar, liksom ’precis det här’ blir i detta sammanhang kraftfulla 
retoriska grepp116 för att göra det trovärdigt att den information som 
Carina fått går att lita på. Man kan med Potters (1996) terminologi 
benämna det som Carina gör, som ett trovärdighetsskapande arbete. Hon 
fortsätter sedan med att ge de elever, som hon stödjer sina utsagor på, 
olika positiva tillskrivningar – kategoritillskrivningar. Det är inte vilken 
kategori elever som helst som hon använder sig av, utan elever som hon 
”litar på” och som hon karaktäriserar som: ”mycket skötsamma, mycket 
noggranna, som vet (0.3) liksom har koll på läget”117.  

Carina använder här ”mycket skötsamma” och ”mycket noggranna” 
elever för att göra sin egen berättelse trovärdig. Tillskrivningarna av ele-
verna som ”skötsamma” och ”noggranna” ger en skillnad gentemot alla 
elever på skolan. Utifrån det sätt som Carina presenterar dessa elever kan 
man dra slutsatsen att kategorin elever som helhet troligen inte kan till-
skrivas dessa egenskaper. Alla elevers utsagor kan troligen inte betraktas 
som skötsamma och noggranna. 

Carina fortsätter därefter med att beskriva att det ”varit andra sådana 
här saker vi har skickat ut via mentorer, som uppenbarligen inte har- 
                                                 
116 Extremfallsformuleringar (Extreme case formulations), Pomerantz, 1986. 
117 På det sätt som Carina använder ’mycket’ kan även dessa uttryck beskrivas som ’extrem-
fallsfomuleringar’ eller kraftfulla retoriska grepp för att stärka de uttalanden som hon gör.  
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kommer fram till eleverna”. Här används återigen ’uppenbarligen’, med 
en markering i början av ordet, som kan ses som en markör om trovär-
dighet, det är en händelse som ’verkligen’ hänt. De händelser som Carina 
beskrivit sammanfattar hon som att ”det finns ett system” som de tidigare 
beskrivna händelserna är del av. Ett system där kommunikationen mellan 
lärare och elever inte tycks fungera. Hon beskriver sedan mer detaljerat 
’problemet’, som innebär att lärarna väntar att information ska serveras 
dem. Men när skolledarna sedan ’serverar’ tar inte lärarna åt sig, utan ”då 
e re nån annan som ska sköta de”. Kategorin skolledare ges tillskrivningar 
som ’de som serverar lärare’ och de som ’ger lärare stöd och back-up’. 
Kategorin lärare presenteras som en grupp som ’inte tar sitt ansvar’ och 
som ’inte utför de uppgifter som de förväntas göra’, utan som i stället 
’lägger arbetet på någon annan’.  

Deltagarna i samtalet ger sedan fler exempel på hur kategorin ’oansva-
riga lärare’ kan beskrivas, exempel som ger stöd åt Carinas klagomål. 
Med sina kompletterande inlägg formulerar mötesdeltagarna sanktioner 
för det sätt att uttala sig om lärarna som Carina gjort i inledningen av 
samtalsutdrag 1a. Det finns flera exempel på överlappande tal där sam-
talsdeltagarna går i och ur varandras samtalsturer (raderna 1-8). Lerner 
(1993) beskriver överlappande tal som ett sätt att visa delaktighet och 
samhörighet genom att förena sig i de uttalanden som görs och stämma in 
i det som sägs.  

På rad 28 tar Dag över Carinas berättelse med en formulering som för-
stärker bilden av de ’oansvariga’ lärarna. Förutom det tidigare sagda om 
dem, har de dessutom ”synpunkter på hur det har tagits fram”. ’Det’ 
tycks här syfta på hur det som serveras har tagits fram, eller annorlunda 
beskrivet, hur det har gått till när beslut fattats kring det som serveras. 
Carina upprepar Dags formulering och Mariann ger stöd för detta sätt att 
uttala sig om lärarna med ”ja just de”. Carinas fortsätter sedan med att 
citera någon eller några odefinierade lärare: ”e inte jag här för att under-
visa?”. Citeringen formuleras som ett typiskt uttalande av någon lärare i 
kategorin ’oansvariga lärare’. Genom att citera någon annan markerar 
hon en distans till det hon säger, som en betoning att uttalandet inte är 
hennes eget. Att citera någon annan ger en föreställning av objektivitet, 
auktoritet och trovärdighet (Holt, 1996; Matoesian, 2000; Potter, 1996), 
men citering kan också skapa dramatik åt en berättelse eller en formule-
ring. I exemplet ovan kan det vara allt detta tillsammans, men det är här 
även ett effektivt sätt att framställa och ge stöd åt en kategori – nämligen 
lärare som inte tar ansvar för annat än undervisning. Efter en kortare paus 
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(0.7) ger Mariann svar på Carinas citering som om den vore en fråga ställd 
direkt från en lärare: ’”Nääe”’, ”får man säga då”. Svaret produceras som 
ett råd om hur en sådan fråga skall besvaras, men det är också ett beja-
kande av Carinas kategoritillskrivningar av lärare och vad som inte är 
accepterat beteende av lärare på denna skola. Marianns svar justeras dock 
något av Per-Arne, som säger ”bland annat”. Lärare tillskrivs därmed 
bland annat aktiviteten att undervisa. Carina återupptar Per-Arnes ”bland 
annat” och fortsätter ”är det undervisning”. Flera skrattar och intygar att 
”så är det ju” och ger också stöd åt uttalandet att lärararbetet ”bland an-
nat” innebär undervisning. Carina fortsätter därefter ”jag menar, det är 
klart att läraryrket idag är mer än att undervisa” och får återigen stöd i 
Marianns ”javisst”. Undervisning kan traditionellt förknippas med lärar-
yrket, men här tillskrivs dagens lärare fler arbetsuppgifter än undervis-
ning, läraryrket ”idag är mer än att undervisa”.  

”I dag” kan ses som en kontrast mot ett begrepp som inte uttalas men 
som görs gällande implicit – i går. Lärare som hänvisar till att de är på 
skolan för att undervisa framstår som gammalmodiga, en kategori tillhö-
rande ’i går’, en passerad tid. Detta är ett exempel på hur tidsbegrepp kan 
användas för att producera en kategori eller tillskriva en kategori olika 
egenskaper. Att använda olika tidsbegrepp har i tidigare studier (Börjes-
son, 2005; Nordzell, 2006) visat sig vara retoriskt lämpliga resurser för att 
skapa den utvecklingsinriktade skolan eller skolledaren.  

Uttalandet om att ”läraryrket idag är mer än att undervisa”, kan också 
ses som ett exempel på en presentation av kunskaper om hur mer över-
gripande regler bestämmer skolans verksamhet, där lärare givits mer 
ansvar för andra arbetsuppgifter i skolan än själva undervisningssituatio-
nen. I diskussionen tydliggörs och produceras även en skillnad mellan 
vad som skall betraktas som skolledares ansvar respektive lärares ansvar. 
Skolledarna använder här kunskaper om ’verkligheten’ – både i hur de 
beskriver att arbetet ser ut på skolan och i beskrivningarna av hur lärare 
’borde’ arbeta.  

I likhet med Hall & Danbys (2003) studier av hur de samtalande ska-
par sig expertroller i partnerskapssamtal, kan man här se hur Mariann, 
Carina och Per-Arne på raderna 19-23 gemensamt och interaktivt fram-
ställer sig som personer med kunskaper om hur en lärare av i dag ska 
vara och vad en lärare ska göra. Med Hall & Danbys terminologi gör skol-
ledarna sig till experter om läraryrket.  

Det ovan analyserade samtalsutdraget kan också jämföras med Hous-
leys studier (2000, delar av studien även presenterad 2003) av hur kun-

 198 
198



S A M T A L A T  S K O L L E D A R S K A P  

 

 
skaper förevisas i team. I samtalsutdrag 1a kan vi se hur kunskap och 
uppvisande av kunskap kan betraktas som produkter i ett specifikt sam-
manhang, som ett resultat av ett gemensamt skapande mellan team-
medlemmar, eller som Housley uttrycker det: situerade produkter av 
interaktions- och samtalsarbete: ”knowledge and the display of knowled-
ge are situated products of interactional och conversational work” (Hous-
ley, 2000, s. 103). 

Carina fortsätter sin berättelse och beskriver sedan vad som hände när 
Annika började sin tjänst som biträdande rektor på skolan. Här utvecklas 
kunskaperna om ’verkligheten’ än mer. 
 
Samtalsutdrag 1b 
49  Carina o (0.2) asså när dom här sakerna kommer (0.1) så  
50 (0.2) blir ja: bekymrad för att jag tycker att det  
51 strider emot det som vi har sagt att ”så här vill vi  
52 ha det på den här skolan”, ”så här ska det va här” 
53  ? mmm 
54 (0.6) 
55  Carina o de börjar bli allt för många de-, ja har varit helt 
56 klar över re (0.1) Annika fick en liten chock när hon  
57 börja sin tjänst o jag tala om att (0.1) ”välkommen  
58 till verkligheten så här ser det ut” 
59  ? mm 
60  ? mm 

 
Lärarnas handlingar och uttalanden formulerar Carina som ett bekymmer 
för henne. Hon sammanfattar: ”asså när dom här sakerna kommer (0.1) så 
(0.2) blir ja: bekymrad för att jag tycker att det strider emot det som vi har 
sagt att ”så här vill vi ha det på den här skolan”, ”så här ska det va här””. 
Potter och Hepburn (2003) har studerat hur personer som kontaktar en 
’child protection help-line’118 använder sig av ’concerned’ eller bekymrad 
på svenska. ’Bekymrad’ används vid flera tillfällen som en inledande fras 
i deras material av dem som ringer för att få hjälp. Författarna visar hur 
termen bekymrad används som en resurs eller redskap i interaktionen. I 
likhet med resonemanget som Potter & Hepburn för om termen ’concer-
ned’ kan uttrycket ’blir ja bekymrad’, i samtalsutdraget ovan, ses som en 
resurs som används i interaktionen. I Potter & Hepburns samtalsmaterial 
används ’concerned’ i inledningen till frågeställningar rörande barnmiss-
handel, där det dessutom kan handla om att rapportera om något som har 

                                                 
118 ’Child protection helpline’ kan jämföras med den telefonservice, Barnens hjälptelefon, 
som föreningen BRIS, Barnens rätt i samhället, har i Sverige. Till ’Child protection helpline’ 
var det dock möjligt även för vuxna att ringa för att ge uppmärksamhet åt något barn som 
far illa eller dylikt. 
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med övergrepp i grannfamiljen att göra. 'Concerned' används för att han-
tera den interaktionellt ömtåliga handlingen; att rapportera övergrepp på 
barn.  

Carina använder även hon ’bekymrad’ som en språklig resurs, men 
här blir det i stället en förstärkning av de tidigare redogörelserna om lära-
res oansvarighet. Det bekymmer som Carina formulerar gör den händelse 
som hon beskrivit till något mer än en enstaka händelse, den ingår i ett 
större system eller sammanhang där liknande saker inträffat och kan in-
träffa. Uttalandet ’blir ja bekymrad’ blir ett redskap för att markera ’pro-
blemet’ som något allvarligt. 

’De börjar bli allt för många’ ger en bild av att Carina har sett en nega-
tiv utveckling, där allt fler lärare gör saker som strider mot skolans regler 
och ’kultur’ på skolan. Lärare tar inte längre det ansvar som skolan beslu-
tat att de ska ha. Och som stöd för att det verkligen är så allvarligt som 
hon beskrivit, berättar Carina om hur det gick till när Annika började sin 
tjänst som biträdande rektor. Carina säger att hon ”har varit helt klar över 
re”, att det fanns lärare som gjorde saker som strider mot det ’vi’ bestämt, 
men att Annika ”fick en liten chock när hon börja sin tjänst”. I samman-
hanget framställs Annika som ovetande om hur verkligheten såg ut när 
hon tillträdde sin skolledartjänst och i Annikas chock över hur verklighe-
ten såg ut, har Carina sagt: ”välkommen till verkligheten, så här ser det 
ut”.  

Carinas citering kan förstås utifrån att hon i sin position som rektor, 
skulle kunna betraktas tala i egen sak när hon beskriver hur ’verkligheten’ 
ser ut och hur lärare ’är’. Genom att framställa Annika som chockad över 
hur det ’verkligen’ såg ut och att Annika inte förväntat sig den ’verklighe-
ten’ minskar Carina risken att uttalandet betraktas som ett typiskt utta-
lande från positionen rektor.119 Hur verkligheten egentligen ser ut har 
även Annika tagit del av, enligt berättelsen.  

Carinas citering av ett eget tidigare yttrande blir en förstärkning av det 
hon sagt sig vara bekymrad över. Citeringen används som ett sätt att byg-
ga upp sanningshalten i det hon säger, som ett bevis för att det hon påstår 
är tillförlitligt. Problemet som Carina byggt upp som ’allvarligt’, ’verkligt’ 
och ’riktigt’ är inte i stunden påkommet, utan något som Carina påtalat 
vid ett tidigare tillfälle i samtal med Annika.  

Även här skulle begreppet expert (Hall & Danby, 2003) kunna använ-
das för att beskriva den kategoritillskrivning som Carina ger sig själv. 

                                                 
119 ’Stake inoculation’, se Potter 1996.  
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Hon tillskriver sig själv en expertroll120 när hon framställer sig som en 
person som kan tala om för Annika, att så här är det att vara skolledare, 
”så här ser det ut”. Carina gestaltar sig själv som den som besitter de rik-
tiga expertkunskaperna kring skolledararbetet.  

Carinas berättelse om hur Annika ”fick en liten chock när hon börja sin 
tjänst”, konstrueras som att verkligheten ges en ny skepnad i och med 
skolledarskap. Det är en ny verklighet som framträder för skolledaren, en 
verklighet som man som lärare påstås vara okunnig om. I den samtals-
kontext som detta uttalas, i skolledargruppen, görs Annika till en person 
som blivit uppmärksammad på och insatt i hur det ’verkligen’ ser ut. Men 
Carinas berättelse ger också en uppdelning av skolledargruppen i två 
kategorier skolledare: vi, Carina och Annika, som är ’heltids-skolledare’ 
och ni, Bo, Mariann och Per-Arne, som är arbetslagsledare med en del av 
sin arbetstid som skolledare: ’deltids-skolledare’. Med de olika kategori-
erna följer olika insikt i hur verkligheten ser ut. Att bli ’heltids-skolledare’ 
ges innebörden att få se verkligheten på ett nytt sätt, som den är: ”så här 
ser det ut”. I Carinas uttalanden framträder olika verkligheter beroende 
på hur mycket skolledare man är eller vilken position man har i organisa-
tionen, graden av insikt följer med hierarkin. Ju högre upp i organisatio-
nen desto större insikt i att se hur verkligheten ser ut. Men ”välkommen 
till verkligheten, så här ser det ut”, ger även en invit till deltidsskolledar-
na att ha sett ’verkligheten som den ser ut’. Även de tillskrivs insikt i hur 
’det är’.  

Att ha tagit del av verkligheten som den ser ut blir här till en del av 
förutsättningarna för att bli en del av teamet. Carinas citering av sig själv 
blir ett uttryck för gemensamma erfarenheter och för skapandet eller pro-
ducerandet av skolledargruppen – ett identitetsskapande – där Carina 
också gör sig själv till en speciell expert. Uttalandet kan därmed ses pro-
ducera både exkludering och inkludering, att exkluderas från heltidsskol-
ledare och därmed vara specialexpert, och att inkluderas i den kategori 
som ändå har sett ’verkligheten’ som den ser ut. 

De uttalanden som görs om att lärarna inte tar det ansvar som de för-
väntas ta, kan beskrivas som moraliserande. Jayyusi (1984) skriver att 
kategoriseringsarbete är ett sätt att visa ställningstaganden, och att det får 
moraliska konsekvenser. Ett exempel i samtalsutdrag 1A är när Carina 
citerar en förmodad lärare: ”e inte jag här för att undervisa?”, och därefter 
markerar att ett sådant uttalande från en lärare strider mot det som ”vi 

                                                 
120 ’Category entitlement’ i Potter, 1996. 
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har sagt att så här vill vi ha det på den här skolan”. Att hävda något annat 
blir därmed också ett tecken på bristande kollegialitet. 

Vilket vi som Carina syftar på i uttalandet är inte klart uttalat, men kan 
förstås som ”vi på skolan” vilket gör ’vi-et’ till ett uttryck för en demokra-
tisk skola, ’vi har gemensamt i skolan beslutat hur vi vill ha det, vi be-
stämmer tillsammans och reglerna skapar vi gemensamt’. Att ”vi på sko-
lan” har bestämt reglerna gör mentorernas/lärarnas oansvarighet till 
omoraliskt gentemot hela skolan, mot lärarkollektivet och därmed mot 
kollegorna. Men ’vi-et’ skulle också kunna syfta på ’vi i skolledningen’, 
vilket skulle göra skolledningen till en mer auktoritär skolledning som 
bestämmer och sätter regler i skolan utan samtycke eller diskussion i sko-
lans arbetslag. Lerner (1993) beskriver användningen av ’vi’ som ett sätt 
att skapa det gemensamma kollektivet, vilket här skulle kunna vara sko-
lan i sin helhet eller skolledningen. Ur samtalsutdraget går det dock inte 
att fastställa vilket ’vi’ som åsyftas. Efter att ha lyssnat till drygt sju tim-
mar av inspelade möten från denna skola är min tolkning att ’vi’ syftar på 
’vi’ i skolan, men Carinas ’vi’ beskrivs bäst som en otydlighet och kan 
också betraktas som ett retoriskt grepp som ger utrymme för olika tolk-
ningar av mötesdeltagarna.  

Moraliserande beskrivningar görs även i formuleringar om att lärare 
bör ställa upp på de regler som skolan gemensamt fastställt, att lärare inte 
bör vänta med att allt ska bli ”serverat”, inte ha synpunkter på att ”allt 
ska vara si och så” eller ha ”synpunkter på hur det tagits fram”. Även i 
uttalandena om att lärare inte bör försumma att ta åt sig när skolledning-
en ”serverar”, lämna till andra att utföra de uppgifter som man ålagts 
eller säga ”e inte ja här för att undervisa?” görs moraliserande framställ-
ningar. 

I samtalet om ’de andra’ – i detta fall lärarna – framställs och skapas 
också ett samförstånd mellan skolledarna i teamet. Uttalanden om lärares 
oansvarighet byggs upp interaktivt mellan deltagarna på olika sätt: ge-
nom extremfallsformuleringar, genom att använda sig av en kontraste-
rande kategori – elever – genom att citera, moralisera och ironisera, ge-
nom att visa på kunskaper om hur en modern lärare av i dag bör vara, 
men också genom att placera sig själva i en kategori som står för något 
annat än kategorin lärare. Skolledarna gör sig själva till en grupp som vet 
vad som gäller och som är mer ansvarstagande än den kategori som de 
talar om. Skolledarna framställer sig som om de inte är direkt del av det 
problem som diskuteras, samtidigt som de formulerar kunskaper om hur 
’de andra’ borde göra i en ’modern’ skola. 
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I sitt öppna sätt att framföra klagomål eller uttrycka missnöje som rek-

tor Carina gör och med de svar som övriga samtalsdeltagare ger, visar de 
att klagomål och uttryck för missnöje är acceptabelt i mötet. Vi kan här se 
hur mötes- och samtalskulturen skapas och konstitueras. Det finns en 
tillåtelse att formulera klagomål på lärare och att framföra problem på ett 
öppet sätt. Man kan anta att dessa frågor inte behandlas på samma sätt i 
andra sammanhang i skolan, exempelvis i samtal med lärare eller med 
elever. Dialogen tycks bygga på en gemensam överenskommelse om vad 
som är möjligt att uttala i dessa möten om de kategorier man talar om. 
Det är möjligt att klaga på lärare och att använda elever som argument. 
Att använda sin kunskap om skolan och det som sker ’i verkligheten’ och 
att berätta om och uttrycka klagomål på lärare – att exkludera och inklu-
dera – kan beskrivas som ett sätt att ’göra’ teamet. 

 
 
 
Sammanhållning utåt som uttryck för teammedlemskap 

 
Att citera sig själv och andra har varit ett återkommande sätt att, i de 
gymnasieskolledarmöten som analyserats, bygga upp de kategoriseringar 
som de samtalande gör. Med ytterligare ett exempel vill jag visa hur cite-
ringar används som resurs i kategoriseringsarbetet och hur det också kan 
medverka till att skapa det gemensamma projektet ’skolledning’, där 
sammanhållning utåt görs till villkor för medlemskap i teamet. 

I nedanstående samtalsutdrag i ett skolledningsmöte i Betagymnasiet 
berättar Filip om sina samtal med studie- och yrkesvägledarna, en grupp 
som han har personalansvar för. Studie- och yrkesvägledarna har uttryckt 
missnöje med att de skall flytta sina arbetsplatser till en annan del av sko-
lan. Beslutet om flytten har fattats i skolledningsgruppen och Vanja ger 
uttryck för ogillande över att Filip sagt till SYO att de kan ”gå och prata 
med Vanja, David och Herman” om sitt missnöje. Det har tidigare i mötet 
fällts kritiska kommentarer om SYO:s sätt att inte kommentera sina syn-
punkter till skolledningen när frågan om flytten diskuterades och för-
handlades innan beslut i frågan fattades i skolledningsgruppen.  

Vanja, Filip, David och Herman är biträdande rektorer på Betagymna-
siet. Allan, som inte uttalar sig eller nämns i samtalsutdraget, är rektor.  
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Samtalsutdrag 2 
Betagymnasiet  
 1  (1.0) 
 2 Vanja nä men när du säger så ”gå och prata med Vanja,  
 3  David och Herman”, då känns det ju som att (0.6) .hh  
 4  vi tycker en sak och du tycker en annan sak 
 5  (2.3) 
 6 Filip   men dom uppfattar det som att ni- det är ni som har  
 7  bestämt det 
 8  (0.6) 
 9 Vanja ja men va- vad då dom uppfattar det, det är ju  
10  frågan om hur du uppfattar det (.) om du står för  
11  vårat beslut 
12 Filip Ja ja men det gör jag ju [jag säger d- 
13 Vanja                            [eller inte, nä men det  
14  gör du ju inte när du säger ”gå och prata med Vanja,  
15  Herman och David”, då står ju inte du för det 
16 Filip Jag men, tycker ni att, ska jag ta den diskussionen 
17  (0.5) 
18 Vanja Ja: om det är dig dom frågar så tycker jag det 
19  (2.3) 
20 Filip ja ja men jag säger ju så här ”det är bestämt att vi  
21  ska försöka ha en SYO-expedition där nere och ni ska  
22  ha era arbetsrum där och tyvärr blir dom inte så  
23  stora som ni ville ha rom [(.) dom blir (.) ja efter  
24  den här ritningen”. 
                      
 
Vanja kritiserar inledningsvis Filip med ”när du säger så” (rad 2) ”då 
känns det ju som att (0.6) .hh vi tycker en sak och du tycker en annan sak” 
(rad 3-4). Vanjas kritik handlar om att Filip i samtal med studie- och yr-
kesvägledarna hänvisat till de övriga biträdande skolledarna ”gå och 
prata med Vanja, David och Herman” – då han förklarat varför ett beslut 
fattats. Vanjas citering av Filip utformas som ett underbyggande av den 
kritik som förs fram.  

I hela samtalsutdraget finns ett flertal vi, ni, dom, jag, du, dig, vårat 
där dessa pronomen inkluderar och exkluderar på olika sätt vid olika 
användning. I denna inledande tur ställs Filip - ’du’ (rad 2 och 4) – mot 
’vi’ (rad 4). Ett ’vi’ som här blir skolledningen exklusive Filip. 

Vanjas beskrivning av hur Filips beteende känns, inleds med en paus 
och inandning (rad 3) som för att välja de ord som skall användas, som 
om det som ska beskrivas bör göras med rätt formulering i sammanhang-
et. Filips svar, att ’dom’ – SYO (rad 6) – uppfattar att det är ’ni’ – skolled-
ningen exklusive Filip – som bestämt eller fattat beslut i frågan, godtas 
inte av Vanja, som (rad 8-10) klargör vad det betyder att Filip inte inklu-
deras i ’vi’. Det är enligt Vanja inte intressant hur ’dom’ – SYO (rad 6) – 
uppfattar det utan hon säger fortsättningsvis att ’du’ – Filip (rad 10-11) – 
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måste stå för ’vårat’ – det gemensamma beslutet (rad 11) – och inte hänvi-
sa till att andra fattat beslutet. Filips andra försök att beskriva vad han – 
’jag’ (rad 12) – gör avbryts av Vanja (rad 13) som återigen citerar Filip, 
som en tidigare gjord uppmaning från Filip till SYO: ”gå och prata med 
Vanja, Herman och David”. Filips förklaring om vad han har gjort, tycks 
inte godkännas som trovärdig i ljuset av att han sagt ”gå och prata med 
Vanja, David och Herman”. I Vanjas formulering ställs Filip utanför det 
gemensamt fattade beslutet. Filip exkluderas i ’vi’ och exkluderar också 
sig själv i ’niet’ på rad 6.  

Vanjas markering, på raderna 9-11, där hon säger ”det är ju frågan om 
hur du uppfattar det (.) om du står för vårat beslut” poängterar att ett 
beslut fattat i ledningsmötena är ett gemensamt fattade beslut och något 
som alla måste ställa upp på. Generellt sett kan man påstå att ett beslut 
fattat vid ett möte per definition är kollektivt och Vanjas sätt att här fram-
häva ”vårat beslut” kan ses som en kraftfull markering att Filip är att be-
trakta som del av det gemensamma beslutet. Han måste dessutom klargö-
ra om han ”står” för det gemensamma beslutet, om han är att betrakta 
som en skolledare som ställer sig bakom beslut som fattas och som försökt 
göra det tydligt för SYO på vilka grunder beslutet skulle verkställas. Med 
sina uttalanden visar Vanja att hon inte ger Filip godkänt för sitt hand-
lande gentemot SYO. Filip har inte tillräckligt tydligt positionerat sig som 
en del av teamet (Middleton, 1996). Det tycks här krävas ett tydligt ställ-
ningstagande för skolledningsgruppens gemensamt fattade beslut. Team-
medlemskap kan användas som en diskursiv resurs – här en påtryckning 
– i samtal med andra (Middleton).  

Filip försöker i slutet av samtalsutdraget redogöra för att han visst har 
klargjort för SYO att det fattats gemensamt beslut om SYO:s arbetsrum. 
Han gör detta genom att citera sig själv ”det är bestämt att vi ska försöka 
…” (rad 20-24) där ’vi’ kan tolkas som skolledningen inkluderat Filip. Cita-
tet kan, i detta sammanhang, där Vanja markerat att hon inte tar emot 
Filips förklaringar till hur han arbetat med SYO, betraktas som ett trovär-
dighetsskapande arbete för Filips egen roll som ansvarsfull skolledare. 
Han försöker där göra gällande att han visat SYO att han är del av det 
gemensamt fattade beslutet.  

Holmes & Marra (2002) använder begreppet ’doing collegiality’ i sina 
studier om humor. Begreppet att ’göra kollegialitet’ är användbart för att 
beskriva det som sker mellan Vanja och Filip. Vanja formulerar det där-
emot i en negativ bemärkelse, det vill säga vad som inte är att betrakta 
som kollegialt beteende. Implicit görs dock samtidigt gällande att det 
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finns en överenskommelse mellan skolledarna om en gemensam policy 
gentemot personalen. Om det finns en sådan överenskommelse eller ej är 
inte relevant i sammanhanget, men det framställs här som om det var 
uppgjort sedan tidigare att skolledarna skall förhålla sig som en enad 
grupp i samtal med övrig personal. Beslut som fattas i ledningsgruppen 
beskrivs som gemensamma beslut som alla ska ställa sig bakom. Ingen i 
skolledningsgruppen har därför rätt att, i samtal med lärare, skylla på att 
ett besvärligt beslut främst företrätts av andra i skolledningen. 

Att tillhöra skolledning och att vara del av ett team innebär här att del-
tagarna i gruppen bör hålla en gemensam linje i förhållande till parter 
utanför gruppen. Detta kan jämföras med något som man i svensk politik 
brukar kalla ’samförståndsanda’, där samstämmighet och överensstäm-
melse mellan förhandlande parter är föredömligt. Ett annat uttryck för 
svensk samförståndsanda är t.ex. att föräldrar inte bör uttrycka olika åsik-
ter utan framträda som en part, vilket anses minska risken att barn spelar 
ut den ena parten mot den andra.  

 
 
 

Att ställa upp för varandra 
 
I nedanstående samtalsutdrag uttrycks kollegialitet eller gemenskap med 
teamet genom att man ställer upp för någon som har ett besvärligt upp-
drag. I samtalet diskuteras idrottsläraren Karins schema, vilket i diskus-
sionerna beskrivits vara mycket fördelaktigt för henne, särskilt i jämförel-
se med hennes kollega, den andre idrottsläraren på skolan. Någon i skol-
ledningsgruppen måste därför ta upp frågan med Karin för att lösa ojäm-
likheterna mellan de båda idrottslärarna. 
 
 
Samtalsutdrag 3 
Betagymnasiet  
 1  (2.7) 
 2 Allan jaa, asså de blir ju en intressant diskussion med  
 3  Karin. 
 4  (2.3) 
 5 Vanja >tjing för o inte ta den< 
 6  (2.9) 
 7 Allan e re ja som får ta den (0.5) 
 8 Vanja ja a 
 9 Herman joo (.) ja tror [de 
10 Allan                   [ja hade räkna med de 
11 Herman  de-               
12 Vanja hehehehe 
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13 Herman de e din lärare så 
14 Herman .hhhh 
15  (1.9) 
16 David De e du som lönesätter henne 
17 Alla ((skratt 4.9)) 
18 Vanja ◦.hhja◦ 
19 Allan jaaa 
20  (1.9) 
21 David  neej, ja kan va me om du vill de 
22 Vanja hhhh.  
23  (1.7)  
24 David  ◦i så fall◦ 
25  (0.7) 
 

Att genomföra ett samtal med Karin beskrivs som ett problem som ingen 
uttalar att de vill hålla i. Vanja klargör i stället att hon inte vill utföra sam-
talet med ”tjing för o inte ta den”, där uttrycket ’tjing’ blir ett skämtsamt 
sätt att markera avstånd från uppgiften. ’Tjing’ kan kategoriseras som ett 
uttalande kopplat till barn och lek. Genom detta skämtsamma avstånds-
tagande påvisas att uppgiften inte tycks attraktiv. Ingen anmäler sig heller 
frivilligt till att samtala med Karin. Under den paus som uppstår på rad 4 
finns möjlighet att komma med förslag, vilket dock inte sker. Allan frågar 
”e re jag som får ta den?”. Vilket bekräftas av både Vanja och Herman. 
Allan tycks inte förvånad över deras svar, utan beskriver det som något 
han hade räknat med. Varför det är Allans uppgift motiveras av Herman 
med att Karin är Allans lärare och av David med att det är Allan som 
lönesätter Karin. Det formuleras som självklart att det är Allan som ska 
hålla i samtal med Karin, varför Vanjas ’tjing’ också skulle kunna ses som 
ett sätt att retas med Allan.  

Samtalet kan som helhet beskrivas som något skämtsamt, det framstår 
tydligt att de personer som talar med varandra inte träffas för första gång-
en. I stället förefaller det som om det finns gemensamma kunskaper om 
de arbetsuppgifter som skolledarna har att utföra, gemensamma kunska-
per om de lärare de talar om och att arbetsuppgifterna kan vara proble-
matiska och som ingen vill utföra. ’Tjing’ blir ett uttryck för ett mer kam-
ratligt, informellt och skämtsamt sätt att uttrycka att uppgiften inte är 
tilldragande.  

Även de skratt som följer på rad 12, 14 och 17 gör tonen i samtalsut-
draget till skämtsam. Skratten kan här, med utgångspunkt i Holmes & 
Marras (2002) analyser av hur humor används på arbetsplatser i Nya Zee-
land, beskrivas som ett sätt att dela gemensam kunskap eller karaktäris-
tiska uttalanden gjorda för en inre krets. Skratten, i samtalsutdraget ovan, 
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görs som om de visar en gemensam kännedom om tidigare erfarenhet och 
historia. De vänds här mot Allan i en positivt retsam ton.  

Analysen av skratten kan också jämföras med Osvaldssons (2004) stu-
dier av skratt i team-möten i ett ’särskilt ungdomshem’. En av de situatio-
ner som hon beskriver där skratt användes, var just när medarbetare reta-
des med varandra.  

I beslutet om vem som skall utföra uppgiften får principen om formell 
ansvarighet gentemot personalen gälla. Den som är formellt ansvarig för 
en lärare förklaras här vara den som ska hålla i svåra samtal. Men det görs 
också klart att man i denna arbetsgrupp ställer upp för varandra, att utfö-
ra de svåra arbetsuppgifterna blir något som man hjälper varandra med. 
På rad 21 ger David sitt stöd till Allan genom att föreslå att ”ja kan va me 
om du vill de”. Holmes & Marras (2002) begrepp ’doing collegiality’ kan 
även användas i detta sammanhang – i en positiv bemärkelse. Att visa 
kollegialitet och att ’göra kollegialitet’ är bra formuleringar för det som 
David gör när han säger att han kan vara med i samtalet med Karin. Att 
skämta om och retas kring ett problem och att sedan framföra att han kan 
vara med i det svåra samtalet, blir här olika sätt att visa gemenskap och 
att orientera mot kollegialitet. Det blir olika sätt att sammanföra team-
medlemmar och att skapa teamet.  
 
 
 

Problemlösande och avvikande tema 
 
Majoriteten av de samtal som studerats, har främst fokuserat problem som 
rör skolan, personalen, eleverna eller andra kategorier i skolans omgiv-
ning. Något som tydliggjort karaktären av probleminriktning, är när nå-
gon av de samtalande, vid ett fåtal tillfällen inlett en punkt på dagord-
ningen med att presentera ett avvikande tema (Hutchby & Wooffitt, 1999) 
i dessa samtal – ett positivt ärende: 
 
Samtalsutdrag 4 
Alfagymnasiet  
 1  (1.8) 
 2  Annika får jag ta en jättekort positiv sak (0.3) innan jag  
 3   avviker, som jag inte har anmält här tidigare (0.4)  
 4  Katarina skolsköterskan kom in och berättade att hon  
 5  har (.) haft (0.9) eh hälften av årskurs ettorna på  
 6  hälsoundersökning och alla har fått frågan (0.3) ”hur  
 7   mår du, hur trivs du i skolan?” (0.5) Ett par få (.)  
 8  har sagt att dom inte (.) trivs så bra, nästan alla  
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 9  är väldigt positiva 
10  Per-Arne Vad roligt 
11  Annika mm 
12  Carina kul 
13  ?? jaa 
14  Carina jätteskönt 
15  Mariann mm           
16  ?? mm 
17  Mariann ja det är bra  
18  ?? mm 
19  (1.0) 
20  Mariann då får vi fortsätta o se till att dom (.) tycker så= 
21  ?  mm 
22  Mariann =i tre år 
23  ?  mm 
24  ?  mm 
25  (0.8) 
26  ?       mm 

 
Annika säger att hon vill ta upp ”en jättekort positiv sak” som hon fått av 
skolsköterskan, nämligen att endast ”ett par få” av de tillfrågade eleverna 
har sagt att de inte trivs så bra på skolan. ”Nästan alla är väldigt positi-
va”. Annika markerar väldigt positiva, vilket tillsammans med ’ett fåtal 
som inte trivs så bra’ blir till något mycket positivt. De som är negativa är 
inte väldigt negativa. Per-Arne, Carina och Mariann uttalar sig instäm-
mande om att det är en positiv och bra nyhet. Implicit blir detta också 
uttryck för att det är godtagbart att ett fåtal elever inte trivs på skolan, och 
att man inte kan tillfredsställa alla, några kommer inte att trivas.  

Att majoriteten av samtalen kan beskrivas som problemorienterade 
kan förknippas med ett begrepp som Säwe (2004) fört fram – problemori-
enterat identitetsskapande. Säwe visade i sina studier hur kategorisering-
ar av de ’problematiska barnen’ görs i samtal mellan företrädare för sko-
lan och föräldrar. Hon identifierade olika moment i samtal mellan föräld-
rar och representanter för skolan, moment som hon beskriver som delar 
av ett problemorienterat identitetsarbete. I mitt material är samtalen i stor 
utsträckning fokuserade kring problem, och skolledarna placerar sig i 
samtalen i förhållande till de ’problematiska andra’. Skolledarna framstäl-
ler sig själva som de som ska lösa problem, se till att skolan och undervis-
ningen fungerar, diskutera med lärare, informera och leda lärare med 
mera. Skolledarnas identitetsskapande sker i förhållande till de problem-
kategorier som produceras vilket gör att skolledarna själva tillskriver sig 
kategorin ’problemlösare’, för att uttrycka det med en forskarkategorise-
ring. Identitetsarbetet i skolledarsamtalen skulle därmed, i stället för pro-
blemorienterat, snarare karaktäriseras som ’problemlösande’, där skolle-
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darna blir ’problemlösarna’ och de som står i motsatsställning till ’de pro-
blematiska’. Att fokusera mot ’de problematiska andra’ och identifiera sig 
som de som löser problemen och som annorlunda än ’de andra’ är också 
ett sätt att skapa ett ’vi’ där ’vi-et’ är de som löser problem. Jag vill hävda 
att de problemlösande samtalen blir en del av teamskapandet. Att samtala 
kring problem och de problematiska ’andra’ har i det empiriska materialet 
visat att skolledarna positionerar sig och skapar kategoritillskrivningar 
om sig själva som ’annorlunda’ än de problematiska ’andra’. Samtalen om 
problem och de problematiska ’andra’ kan därmed beskrivas som del av 
att ’göra’ skolledningsgruppen och teamet. 

 
 
 

Sammanfattande diskussion 
 
I denna studie har analyserna fokuserat hur skolledningsgruppen/teamet 
formas, upprätthålls eller ’görs’ i själva samtalandet. Studien har visat hur 
kategoriseringsarbete är del i att skapa teamet samt påvisat några olika 
retoriska resurser som används i teamskapandet.  

Genom att analysera ett samtalsutsnitt som en helhet, utan att plocka 
citat ur sitt sammanhang, kan vi bland annat se hur kategorier formas 
gemensamt och förhandlas mellan deltagarna i interaktion. Ett exempel är 
i samtalsutdrag 1a där Dag och Mariann med sina uttalanden om hur 
lärare ’är’, ger stöd åt Carinas längre monolog som tillskriver kategorin 
lärare karaktäristik som ’oansvariga’. Dag utvecklar Carinas tillskrivning-
ar med att ge ett exempel på en handling som även det kan tillskrivas 
kategorin ’oansvariga’ lärare, Mariann ger honom därefter medhåll och 
Carina utvecklar kategoritillskrivandet ytterligare. Genom att studera 
uttalanden i sitt sammanhang, i sin samtalskontext kan vi se hur uttalan-
den tas emot av övriga samtalande, om uttalanden styrks eller förkastas 
eller kanske lämnas utan kommentar och vi kan se hur mening byggs upp 
gemensamt.  

Exemplet med tillskrivningarna av de ’oansvariga lärarna’ säger dock 
något mer än att mötesdeltagarna ger lärare eller vissa lärare specifika 
benämningar. Det markerar också ett avståndstagande från gruppen ifrå-
ga och de ’oansvariga’ handlingar som gruppen representerar. Skolledar-
na framställer sig själva bland annat som en grupp som tar mer ansvar än 
andra, som ser till att skolan fungerar och som ska tala med lärare som 
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inte gör som de borde. De samtalande gör sig själva till ’problemlösarna’, 
den grupp som ska ta hand om alla problem. 

Mötessamtalen har generellt sett kretsat kring problem eller frågeställ-
ningar som ska tas om hand på något sätt, vilket det avvikande temat i 
samtalsutdrag fyra tydliggör. Jag ser dessa problemorienterade teman 
som en del i ’att göra teamet’. Genom fokuseringen på problem positione-
rar sig skolledarna från de kategorier som är förknippade med problem 
och markerar sin tillhörighet i kategorin ’problemlösarna’. Jag har pekat 
på att avståndstaganden från ’de andra’ görs med problemsamtalen och 
att samtidigt identifikation med skolledningsgruppen görs gällande. Det 
finns i mötessamtalen en orientering emot att ’vi’ i gruppen/teamet är 
annorlunda och har ett annorlunda uppdrag. Jag har visat detta i sam-
talsutdragen under rubrikerna ’berättelsen om de andra’, ’sammanhåll-
ning utåt’ och ’att ställa upp för varandra’. Rubrikerna signalerar olika 
sätt att ta avstånd ifrån de problematiska kategorier som diskuteras och 
samtidigt markera samhörighet med gruppen. I samtalsutdrag tre an-
vänds också team som en diskursiv resurs där det görs gällande att sam-
manhållning med gruppen utåt, gentemot de andra, är ett tecken på kol-
legialitet. 

Middletons (1996) beskrivning av att teammedlemskap innebär något 
mer än en byråkratisk resurs – att det också är en diskursiv resurs – har 
illustrerats med ett flertal exempel i denna artikel. Teamdeltagande inne-
bär bland annat argumenterande för eller emot kategorier, frågeställning-
ar och problem. Teammedlemmarna placeras i och placerar sig själva i 
olika positioner i förhållande till ’andra’ – i teamet och utanför teamet. 
Mötesdeltagarna ger i sina samtal uttryck för vad det är att vara en del av 
teamet, samtidigt som de med sina talhandlingar också skapar teamet. 
Teamet ’görs’, skapas och konstitueras i och genom samtalande – i inter-
aktion. 

Denna studie visar inte hur teamarbetet kan bli bättre eller hur teamet 
kan arbeta för att utföra sitt arbete mer effektivt, i stället påvisas det kom-
plexa och detaljerade arbete som teamsamtal kan vara. Studien visar det 
interaktiva detaljarbetet mellan teammedlemmarna och hur skollednings-
gruppen/teamet ’görs’ och konstituteras i mötessamtalen.  
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