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Jag har med mitt examensarbete försökt fånga in och belysa några delar av den tysta lärarkunskapen.
Det jag försökt belysa är på vilket sätt tyst kunskap kommer till uttryck hos tre erfarna lärare samt på
vilket sätt de kommunicerar med och leder sina elevgrupper. Observationerna har genomförts som en
etnografisk studie, genom sin tolkande och beskrivande ansats närmar den sig den hermeneutiska
forskartraditionen. Intervjuerna har genomförts i form av samtal där jag inte eftersträvat likriktning i
svaren utan varje lärare har fått berätta om sin vardag på sitt eget sätt. Resultatet redovisas genom att
mina observationer och lärarnas berättelser vävs samman med de teorier som varit min utgångspunkt
för undersökningen. Under rubriken ”Ledarskap” presenteras lärarnas personlighet och elevsyn samt
hur de strukturerar klassrumsarbetet. Under rubriken ”Kommunikation” presenteras hur lärarna
samtala med eleverna, bygger upp ett gott klassrumsklimatet  samt vilka normer, regler och ritualer
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tre mycket tydliga och demokratiska ledare som respekterar eleverna och uppmuntrar en öppen
kommunikation.
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Bakgrund

Lärarkunskap är så mycket mera än de akademiska, rationella och formaliserade delarna av
yrket. Ibland används begreppet konst om de handlingar en kunnig lärare utför. Begreppet
konst pekar på att det inte bara handlar om att behärska en teknik utan lika mycket om en
känsla för situationen. Allt för många gånger har jag mött lärare som sitter inne med
imponerande teoretiska kunskaper men som ändå inte lyckas fånga elevernas intresse. Många
gånger har dessa lärare också svårt för att sättas sig in i elevernas situation och förstår därför
inte deras frågeställningar. För att bli en ”bra lärare” behövs alltså andra lärarkunskaper än de
rent teoretiska. Inspirerad av Anders Magnussons avhandling Lärarkunskapens uttryck, som
jag kommit i kontakt med under min utbildning, vill jag försöka följa i hans spår ”på spaning
efter den oformulerade lärarkunskapen.”

Syfte

Jag vill med mitt examensarbete försöka fånga in och belysa några delar av den tysta
lärarkunskapen. Med tyst lärarkunskap menar jag den kunskap som lärare samlat på sig
genom erfarenhet och som internaliserats och blivit en del av personligheten som läraren själv
tar för given. Frågan vad som utmärker en ”bra lärare” är ständigt aktuell på
lärarutbildningen. Kanske kan svaret sökas i den personliga, tysta kunskap som erfarna lärare
har? Jag hoppas att vi genom mitt arbete ska komma en liten bit närmare svaret på frågan:
”Vad är det egentligen en bra lärare kan?”.

Problemformulering

• På vilket sätt kommer tyst kunskap till uttryck hos några erfarna lärare?

• På vilket sätt kommunicerar de med och leder sin elevgrupp?
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Litteraturgenomgång

I denna litteraturgenomgång presenterar jag några forskares och författares syn på de delar av
lärares verklighet som jag valt att fördjupa mig i. Jag har inte haft möjlighet att kritiskt
granska olika forskares syn utan valt att presentera den litteratur som kommit att bli
utgångspunkt för min egen efterforskning. Samtidigt som detta blir en presentation av min
egen utgångspunkt blir det också ett sätt för mig att med dessa auktoriteters hjälp definiera de
begrepp jag använder mig av i min undersökning.

Tyst Kunskap

Anders Magnusson vill i sin avhandling Lärarkunskapens uttryck  (1998), lyfta fram och
tydliggöra vilka kunskaper lärare utvecklar och använder i sitt yrkesutövande. Lärares
kunskap använder han som ett ”övergripande begrepp för det lärare gör, kan, tror och vet, och
som också omfattar kunnande, insikter och ”intelligent praktik.””.(sid 7)  Genom att göra
dessa kunskaper tydliga vill han göra det möjligt för lärarna att på ett bra sätt samtala med
varandra, och med forskare och andra intresserade, om vad som egentligen utmärker lärares
kunskap. Vad som utmärker en professionell lärare finns inte klart formulerat, utan
Magnusson ser som sin uppgift att försöka formulera den kunskap som dessa lärare utvecklat.
Han lutar sig i sin avhandling bl.a. mot de båda forskningstraditionerna som har inspirerats av
Wittgensteins respektive Polanyis teorier. Wittgenstein beskriver den professionella
kunskapen som förtrogenhetskunskap medan Polanyis talar om personlig och tyst kunskap.

Magnusson har i mer än tjugo år varit verksam som  lärare, lärarutbildare och
forskarstuderande. Med utgångspunkt från sina egna erfarenheter försöker han att med hjälp
av ett antal yrkesverksamma lärare utforska och beskriva den oformulerade lärarkunskapen.

Tio yrkesverksamma lärare i en mellansvensk större stad har intervjuats. Fyra av dessa har
djupintervjuats och dessutom observerats under arbete i sina klassrum. Samarbetet med dessa
lärare har pågått under mer än fyra år.

Magnusson kommer i sin avhandling fram till att:

• lärare ofta är mycket oklara över vilka specifika lärarkunskaper de har, utöver sina
akademiska, rationell och formaliserade kunskaper

• när de  formulerar sina personliga lärarkunskaper har de en tendens att förminska
betydelsen av dessa

• kunskapen som lärarna använder i sitt arbete är väldigt personlig och det råder en tydlig
samstämmighet mellan ord och handling.

• lärarkunskapen utvecklas i ett samspel mellan de egna intentionerna och den verklighet
lärare möter på arbetsplatsen

• lärare uttrycker sin kunskap på så varierat och personligt sätt att det blir omöjligt att
formulera en allmängiltig beskrivning av lärares kunskap

Magnusson konstaterar också att lärare inte är någon homogen grupp men att de tyvärr strävar
mot att bli lika. Istället borde lärare, enligt Magnusson, bli bättre på att använda sin
personlighet och sina livserfarenheter i sin lärargärning.
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Magnusson hänvisar i sin avhandling ofta till Bertil Rolfs bok  Profession, tradition och tyst
kunskap – en studie i Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens tysta
dimension. Polanyis menar att all vår kunskap vilar på en tyst dimension. Han vill med sina
teorier visa att ”vår personlig kunskap är en blandning av tradition och individuella bidrag”
(Rolf, 1991, s 20). Traditioner, förnuft och subjektivitet smälter samman inom individen och
bildar den personliga kunskapen, menar Polanyi. När vi människor försöker orientera oss i
verkligheten, undersöker och handlar, styrs vi av dessa våra personliga kunskaper som
fungerar i tysthet. Denna tysta kunskap fungerar som ett verktyg för oss när vi försöker ta till
oss ny kunskap.

Att kunskapen är tyst betyder inte, enligt Polanyi, att den inte skulle gå att uttrycka. Vår tysta
kunskap, som för det mesta fungerar utan att vi tänker på den, kan med fördel plockas fram
för att bli föremål för reflektion och medveten, kritisk granskning, för att därefter i förädlad
form återföras till sin tysta dimension. Att den tysta kunskapen kan uttryckas innebär dock
inte att kunskap inte kan fungera tyst utan att vi någonsin artikulerat den.

I den svenska samhällsdebatten har begreppet ”tyst kunskap” ofta använts som ett honnörsord
men det är naturligtvis inte bara det vi verkligen menar med kunskap som fungerar tyst. Även
vanföreställningar, fördomar, känslor och färdigheter har en tyst funktion som det är minst
lika viktigt att bli medveten om. Det är när språkliga reflektioner samverkar med våra tysta
kunskaper som ”kulturen tar fäste i oss och blir till personlig kunskap, menar Polanyi” (Rolf,
1991,s 35)

Inga-Lill Vernersson behandlar också tyst kunskap i sin rapport ,Vad gjorde speciallärarna
egentligen?(1998). Hon delar i rapporten in speciallärarnas kunskaper i två huvudkategorier;
kunskaper och social kompetens. Den sociala kompetensen delar hon i sin tur in i tre
undergrupper:

1. Personlighet  - egenskaper som tålamod, uthållighet och nyfikenhet
2. Tyst kunskap – kunskap som utvecklats i ett kommunikativt förhållande till elever och

kollegor och som bygger på erfarenheter från undervisningen. Denna kunskap
kännetecknas av uppmärksamhet och en känsla för situationen.

3. Erfarenhetskunskap – denna kunskap utvecklas, förändras och fördjupas genom att prövas
i praktisk undervisning.

Vernersson hänvisar i sin rapport till Benner som menar att de ”tysta kunskaperna och
personligheten utvecklas och förändras genom de erfarenheter som läraren upplever i skolan
och i livet. Erfarenheter av olika slag ger läraren en större handlingsberedskap och förmåga att
bedöma en situation eller ett problem”(Vernersson, 1998, s 33). Enligt Vernersson tillhör tyst
kunskap de kunskaper som är svårast att avgränsa.

I sin rapport redogör Vernersson för den utveckling som en reflekterande lärare genomgår och
på vilket sätt läraren utvecklar sin erfarenhetskunskap. Hon använder sig av, och hänvisar till,
de utvecklingsfaser och begrepp som myntats av Dreyfus & Dreyfus. Enligt deras
förklaringsmodell utvecklas lärares erfarenhetskunskap genom reflektion över den egna
situationen och det egna handlandet. Allt eftersom tiden går och läraren blir allt mer erfaren
vågar hon tillåta sig mera okonventionella lösningar. Från att som ”novis” låta regler och
metoder styra sitt handlande vågar läraren så småningom ta allt mer hänsyn till situationens
förutsättningar. Efter några år i yrket kan läraren planera sitt handlande utifrån ett mera
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långsiktigt perspektiv  och hennes känslighet för situation ökar. Under gynnsamma
förhållanden når läraren till slut den sista fasen i utvecklingen och kan som ”expert” handla
utifrån en djup förståelse av hela situationen och en intuitiv känsla för vilka insatser som
krävs (Vernersson, 1998, s 35-36).

Kommunikation

I sin bok Om konsten att samtala redogör Anders Engquist (1996) för hur samtalet kan
förfinas till en utvecklande dialog. Engquist menar att en professionell samtalsledares
viktigaste uppgift är att hjälpa andra att dels få namn på väsentliga företeelser i sitt liv, dels
betrakta gamla välkända fenomen på nytt sätt. Det finns inte ett rätt sätt att förhålla sig i ett
samtal, menar Engquist, utan varje samtalsledare måste komma fram till sitt bästa sätt.

Vikten av känsla, intuition och självkännedom från samtalsledarens sida är andra viktiga
fenomen som behandlas i boken. Engqvist hänvisar till forskare som Peter Felix Kellerman
och Raymond J. Corsini som menar att, vilken metod man väljer som samtalsledare samt
vilken teori man stödjer sig på, mera beror på samtalsledarens personlighet än på
metodens/teorins förträfflighet. Av dessa forskares påståenden drar Engqvist den slutsatsen att
varje samtalsledare måste sträva efter att hitta ett eget sätt att arbeta med människor. ”En bra
början kan vara att komma underfund med var jag har min talang och inom vilket område jag
brukar nå bra resultat och vad jag alltså bör undvika eller utveckla om jag så vill”
(1996,sid 18).

Engqvist uppmana den professionelle samtalsledaren att för sig själv skriftligen försöka
formulera vad hon menar med begrepp som hon ofta använder samt vilka huvudprinciper hon
har för sitt arbete. Genom att på detta sätt formulera sin filosofi eller teori får hon också ord
för sina värderingar, strategier och handlingar och kan på så sätt samtala med andra omkring
sitt sätt att arbeta.

Engqvist menar att en bra dialog har ett egenvärde. ”När människor talar, lyssnar och
respekterar varandras åsikter och själar bekräftar de varandra. Det kan ha de mest positiva
effekter på en människas utveckling framför allt därför att hon då blir någon.” ”I de bästa av
samtal blir en ny verklighet till medan man talar” (1996, s 180).

Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson konstaterar i sin bok Kommunikation – samspel
mellan människor(1994)  att ”Hat, fientlighet och avund skapas via kommunikationen, men
också acceptans, uppskattning, vänskap och kärlek”(1994, s 11). De menar också att det är
viktigt för vårt självförtroende att vi kan lyckas med vanliga okomplicerade samtal. Därför är
studiet av mänsklig kommunikation och hindren för denna av största betydelse, menar
författarna. ”Varje gång vi deltar i ett samspel med en annan människa lär vi oss saker och
ting. Vi lär oss något om den andre och om det vi pratar om, vi lär oss om yttervärlden och
dessutom om oss själva. Merparten av våra kunskaper, åsikter och attityder har vi fått via
sådana direkta samspel med andra människor – inte från TV, tidningar eller skola”
(1994, s 22). Det är genom kommunikationen som vi mognar som människor och lär oss
vilket beteende som accepteras och uppskattas av omgivningen.
Arne Maltén ansluter sig i sin bok Kommunikation och konflikthantering(1998), till den
interaktionistiska kommunikationsteorin. ”Den interaktionistiska teorin låter samtalet styras
och tolkas utifrån samspelet såväl inom en människa som mellan denna människa och hennes
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genetiska arv, barndom, föräldrasituation, skolsituation, kulturmiljö, samhällsmiljö etc”
(Maltén, 1998, s 45).

Maltén menar att en god samtalspartner måste lyssna aktivt, alltså ha ögonkontakt med den
som talar samt förmedla koncentrerad uppmärksamhet. Den aktive lyssnaren ska med hjälp av
kommentarer, tonfall, minspel och kroppshållning visa intresse för det samtalspartnern säger
och gör, samt visa denne respekt. En god lyssnare behöver ha en stor portion empati och
människokännedom men också självkännedom för att kunna tolka en annan människas
budskap. Det gäller att lyssna ”mellan raderna” och att kunna ta till sig såväl det uttalade som
det outtalade i ett budskap. En god lyssnare signalerar att han/hon förstått budskapet såväl i
sak som i handling, men gör inte samtalspartnerns problem till sina egna (Maltén, 1998).

Ledarskap

När det gäller att skapa motivation hos sina samtalspartner lägger Engqvist (1996)  stor vikt
vid samtalsledarens personlighet. ”Samtalsledarens inställning att människor är
ansvarstagande och utvecklingsbara och vill göra sitt bästa tills motsatsen är visad är kanske
den mest betydelsefulla faktorn när det gäller att bidra till ett bra samarbetsklimat. Om
entusiasmen är äkta och inte alltför överväldigande eller orealistisk och förmedlas som en
positiv grundton kan den smitta av sig hos klienten” (1996, s 116).

”Ledarskap är inte att utöva makt över andra” menar Björn Nilsson i sin bok ”Individ och
grupp”. Han menar att ledarskap snarare är att ”..utöva inflytande med gruppen, dvs. med de
andras samtycke. En ledare är en person vars uppfattningar och instruktioner åtföljs – dvs. en
person som kan utöva inflytande på andra människor utifrån deras vilja snarare än utifrån
tvång” (Nilsson 1993 s 101).

Nilsson är mycket tveksam till om det finns personliga egenskaper som kännetecknar en
effektiv ledare. Ledarskap är inte en talang som man har eller inte har, menar han, utan en
förmåga eller kompetens som man utvecklar genom kunskap, erfarenhet och reflektion.
Egenskaper som visat sig vara vanliga hos väl fungerande ledare är; ganska bra
självförtroende,  förhållandevis god balans, vilja att ta ansvar, prestationsinriktning, social
kompetens och ett lagom mått av intelligens. Lyhördhet, lojalitet, sensitivitet, ärlighet,
anpassningsförmåga, mod i beslutsfattandet och tydlig kommunikationsförmåga är andra
frekventa egenskaper. Det vanliga är dock att ingen av dessa egenskaper dominerar och att
ingen ledare besitter alla dessa kvaliteter.

En ledare som misslyckas gör inte det för att han eller hon saknar någon av dessa egenskaper
utan på grund av otillräckliga gruppfärdigheter. Det kan handla om att inte kunna ”läsa”
gruppens behov, inte kunna förstå vad som försiggår mellan medlemmarna eller feltolka
avsikter och budskap. Ledaren misslyckas också om denne inte lyckas utveckla positiva
normer i gruppen eller misslyckas med att skapa ett gott klimat. Som ledare behöver man
alltså både social kompetens och uppgiftskompetens.

”En ledare eller chef ska kunna ha både distans och närhet, sätta gränser men även vara
tillåtande, ge struktur men också lämna utrymme för nytänkande och dessutom hitta balansen
mellan uppgifts- och samspelsfunktionerna. Det är inga små krav men med mognad,
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erfarenhet och kunskaper är det inte något oöverkomligt att hitta dessa balanspunkter”
(Nilsson 1993s 104).

Nilsson delar upp ledarens uppgifter i två olika kategorier:

• Planering, igångsättning och styrning. Uppgifterna ska definieras och målen klargöras.
Normer och regler behöver uttalas och förankras. Fortlöpande kontroll av verksamheten
och dess kvalitet behöver utföras. Denna del av ledarens uppgifter handlar om att skapa
struktur i gruppen.

• Stöd och bekräftelse. Se till att gruppmedlemmarna är accepterade, blir bekräftade och får
den uppmärksamhet och uppmuntran de behöver. Neutralisera spänningar i gruppen, se till
att en laganda skapas, hantera konflikter samt dela ut beröm och kritik är andra
ledaruppgifter. Denna kategori handlar alltså om att skapa trygghet och öppenhet i
gruppen.

Man brukar dela upp ledare efter olika ledarstilar. Den vanligaste uppdelningen bygger på
berömda undersökningar som Lewin, Lippitt och White gjorde på 1940-talet. De skilde
mellan en eftergiven, auktoritär och demokratisk ledarstil. Nilsson använder samma
uppdelning men vill kalla den demokratiska ledarstilen för grupporienterad.

• Den auktoritäre ledaren frågar inte efter vad medlemmarna tycker eller vill utan
bestämmer allt själv. Denne ledare betonar sin makt, kräver lydnad och drar sig inte ens
för att hota enskilda medlemmar. Den auktoritäre ledaren bryr sig inte alls om samspelet i
gruppen eller relationerna mellan gruppmedlemmarna. En grupp kan arbeta bra med
rutinmässiga arbetsuppgifter med en sådan ledare så länge ledaren klara av att behålla
kontrollen. Om ledaren lämnar gruppen tenderar verksamheten att avstanna. Aggressiva
reaktioner är ganska vanliga och ledaren är sällan någon omtyckt person

• En eftergiven ledare är distansera och otydlig i sin roll. Denne ledare bryr sig inte särskilt
mycket om vad som händer i gruppen utan överlåter åt gruppen att utforma sina mål.
Ledaren tar inte tag i konflikter och åtgärdar inte negativa beteenden. Mobbning och
syndabocksbeteenden är vanliga i sådana grupper liksom många olösta konflikter och låg
sammanhållning. Gruppen är lågpresterande.

• En grupporienterad ledare ser till att målen och vägen dit diskuteras i gruppen. Ledaren
strävar efter delaktighet och ansvarstagande från gruppmedlemmarnas sida samt efter att
skapa ett gott klimat. Jämlikhet och öppenhet uppmuntras. Denna grupp arbetar bra även
när ledaren inte är närvarande. Även om denna grupp inte utför rutinuppgifter bättre än
den auktoritärt styrda , så är denna grupp bättre på problemlösning. Aggressivitet och
utstötningstendenser är ovanliga, andan i gruppen är god och ledaren är ofta omtyckt.

Dessa olika ledarstilar kan man praktiskt taget aldrig möta i sin renodlade form. Verkliga
ledare uppvisar oftast en blandning av alla tre stilarna och dessutom beror valet av ledarstil
ofta på den aktuella situationen.

Ingrid Carlgren (1997) redogör i sin artikel, Klassrummet som social praktik och
meningskonstituerande kultur, för några olika ledarstilar som lärare använder för att
upprätthålla kontrollen. Läraren kan antingen försöka dominera klassen genom auktoritet,
ritualer och disciplin eller försöka få eleverna att samarbeta genom att involvera deras
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intressen i skolarbetet. En tredje strategi är att försöka organisera skolarbetet så att eleverna
är sysselsatta och arbetstakten upprätthålls. Dessa olika strategier hos läraren leder till olika
slags disciplinering hos eleverna, menar Carlgren. Domineringsstrategin fostrar elever som
lyder och gör vad de är tillsagda medan samarbetsstrategin fostrar självreglerande elever.
Ingen lärare använder sig dock av enbart en strategi utan av en blandning av alla tre vid olika
tillfällen.

I klassrummet förväntas läraren ”organisera och leda arbetet så att disciplinproblem och
konflikter uppstår i så liten utsträckning som möjligt.” För att klara denna uppgift behöver
läraren ha ögon i nacken, kunna hantera flera saker samtidigt samt klara att föra arbetet
framåt, menar Carlgren i sin artikel.
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Uppläggning och genomförande

Forskningsansats

Jag har valt en forskningsansats som brukar benämnas som kvalitativ metod. Kvalitativ metod
är ett samlingsbegrepp för olika metodiska ansatser som syftar till att beskriva och
karaktärisera något. Det finns olika traditioner inom den kvalitativa forskningen såsom
etnografi, hermeneutik och fenomenologi. Eftersom jag i min undersökning försöker beskriva
och tolka det som lärare gör och säger närmar jag mig en hermeneutisk tradition (Magnusson,
1998).

”Till skillnad från positivismen, med dess intresse för lagbundenheter, söker
hermeneutiken förstå händelsens individuella ”insida” genom en process som
beskrivs som en dialog mellan forskare och material. Forskaren tar inte
”objektet” i besittning med en utvald metod, utan låter det bli ett ”subjekt” som
får tala. Genom dialogen kan en vidare värld av förståelse öppna sig”
(Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s 243).

Magnusson hänvisar i sin avhandling till den utveckling mot en mera tolkande ansats som kan
iakttas också inom den etnografiska forskningen (Magnusson,1998, s70-71).

Urval

Jag har valt att studera tre erfarna lärare som jag givit fiktiva namn i min undersökning.

• Anna, 58 år och småskollärare,  36 år i yrket.
• Britta, 56 år och mellanstadielärare,  15 år i yrket.
• Lasse, 48 år och mellanstadielärare, 25 år i yrket.

Ingen av de tre är helt obekanta för mig. Vi tillhör samma generation, våra barn är jämngamla
med varandra och vi bor i samma kommun vilket gjort att vi på olika sätt haft med varandra
att göra genom åren.  Jag har alltså ett vänskapligt och förtroligt förhållande till alla tre lärarna
vilket kan vara såväl positivt som negativt.

Till det positiva tror jag hör att ingen av de tre uppfattade mig som ett provocerande eller
störande element i klassrummet. Jag upplevde att alla tre var avslappnade och såg mig som
vänskapligt intresserad och nyfiken. Såväl i observationssituationen som i samband med
intervjuerna blev det en lättsam stämning. Min personkännedom gjorde att jag hade lättare att
förstå de händelser som inträffade i klassrummet och också att jag utan svårighet kunde följa
med i de tre lärarnas tankebanor i samband med intervjuerna.

Till de negativa konsekvenserna hör att det naturligtvis blev svårt för mig att bortse från de
sidor, av dessa tre lärare, som jag känner till från andra sammanhang. De åsikter och känslor
som jag samlat på mig, gentemot dessa personer under åren, påverkar mig naturligtvis i min
objektivitet. De tre lärarna är alltså inga oskrivna blad för mig utan jag tror mig veta att de
inte bara är mycket erfarna utan också mycket kompetenta.
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Det faktum att de tre observerade lärarna är så pass bekanta för mig kan få konsekvenser för
reliabiliteten, då det kan bli svårt för en annan observatör att hitta en observationsgrupp där
liknande relationer råder. Eftersom jag har sett min efterforskning i första hand som ett sätt att
utveckla mig själv i min lärarroll, har jag valt att bortse från denna svårighet för eventuella
efterföljare. Någon objektiv forskning där forskaren varken påverkar eller påverkas är heller
knappast möjlig.

”Forskning som genomförs i autentiska miljöer och som syftar till att studera
vardagsföreteelser innebär med nödvändighet att forskaren är med och
påverkar och påverkas av den process som skall studeras. Forskningsarbetet
kan då för forskarens del beskrivas som ett reflekterat lärande som sedan skall
artikuleras i form av forskningsresultat” (Magnusson, 1998, s 70-71).

Undersökningens utförande

Jag har delat upp min undersökning i två delar. En serie av observationer hos de tre erfarna
lärarna som sedan följdes av intervjuer med var och en. Inom de olika forskartraditionerna
finns en varierad syn på observatören roll.

”Inom ramen för en renodlad etnografisk ansats brukar man förorda att
forskaren är ”blank” i förhållandet till det utforskade fenomenet, medan man i
mer hermeneutiskt inriktade studier betonar förförståelsen som en viktig
utgångspunkt för den fortsatta tolkningen” (Magnusson, 1998, s 84).

Som varande lärarkandidat som genomför min sista utbildningstermin intar jag någon form av
mellanställning. Jag kan inte beskrivas som ”blank” i förhållande till de fenomen som jag
observerar, men min förförståelse är trots allt till största delen teoretisk.

Den kritik som riktas mot fallstudien som metod är att dess resultat inte går att generalisera.
Fallstudien blir en djupgående studie av just denna företeelse och förutsättningarna går
knappast att återskapa i sin helhet. Det som ändå gör fallstudien intressant är att den kan peka
på detaljer och omständigheter, som medlemmar av liknande grupper kan känna igen sig i och
därur dra paralleller till sin egen situation. Om fallstudien kan leda till att liknande grupper
ges alternativa lösningar på sina egna likartade problem, är fallstudien enligt sina anhängare
en giltig och angelägen form av forskning (Bell, 1993).

Som observatör kan man inte undgå att märkas, men min ambition var att vara så osynlig som
möjligt. För att eleverna inte skulle undra vem jag var, berättade jag att jag vill se hur det
fungerar i några klasser med erfarna lärare, eftersom jag själv snart var färdigutbildad. För att
situationen skulle vara så autentisk som möjligt använde jag mig heller inte av några andra
hjälpmedel än papper och penna. Jag deltog inte i klassrumsaktiviteterna utan satt tyst vid
sidan om och gjorde mina noteringar. Observationerna genomfördes under två på varandra
följande dagar hos var och en av de tre lärarna. Varje kväll renskrev jag mina anteckningar
och skrev också ner mina egna spontana reflektioner.

I valet mellan intervju och enkätundersökning var valet självklart för mig. Visserligen är
intervjusvaren svårare att analysera men det passade ändå mina syften bättre än en enkät. De
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intervjuer som jag genomförde fick mera formen av samtal. Mina frågor syftade i första hand
till att få läraren att berätta om sin vardag. Jag var inte ute efter någon likriktning av
intervjusvaren, utan varje lärare fick berätta på sitt vis. Intervjuerna genomfördes efter att alla
observationer var gjorda. Jag samtalade ungefär en timma med var och en av lärarna och
gjorde anteckningar under tiden. Intervjuerna renskrevs samma dag som de genomfördes och
jag gjorde dessutom ett sammandrag av varje intervju.

Val av litteratur

Jag har valt att läsa litteratur som behandlar ämnen som tyst kunskap, ledarskap och
kommunikation. Dels har jag i litteraturen sökt efter sådana avsnitt som behandlat företeelser
som jag blivit medveten om under observationerna men jag har också från litteraturen snappat
upp tankegångar som styrt mina iakttagelser ute på fältet. Detta har varit möjligt eftersom jag
läst litteraturen parallellt med mina fältstudier.

Efter att ha sammanställt och bearbetat mina resultat tycker jag mig kunna se hur såväl
rubriken ledarskap som rubriken kommunikation kan delas in i ett antal undergrupper. I mina
studier av ledarskap såväl i litteraturen som på fältet har jag fokuserat på företeelser som
personlighet, elevsyn och struktur.

På motsvarande sätt har jag när det gäller rubriken kommunikation fokuserat på samtal,
klassrumsklimat samt normer, regler och ritualer.

I diskussionsdelen av mitt arbete har jag valt att använda mig av dessa underrubriker när jag
presenterar mina slutsatser. Alla tre lärarna framförde dessutom intressanta tankar om sin
egen utveckling och fortbildning samt hur de upplevt att ha mig i klassrummet, dessa tankar
presenterar jag under rubriken ”Utveckling, fortbildning, handledning.”
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Resultat

Här har jag valt att presentera varje lärare för sig med iakttagelserna från observationen direkt
följd av sammanfattningen av intervjun. Genom att lärarens egna tankar från intervjutillfället
kan läsas i direkt anslutning till min beskrivning av lärarens arbete i klassen, så som jag
upplevde den under min observation, hoppas jag att en mera levande och nyanserad bild av
läraren som person träder fram.

Lågstadielärare Anna

Observation

Barnen sitter lugnt vid sina platser när Anna kommer på morgonen. Det är bara 2/3 av klassen
närvarnade, resten har slöjd. Anna småpratar med barnen i lugn samtalston. De kollar dagens
datum och om någon är sjuk. Sedan börjar de med ett mattetest som eleverna är förberedda
på. Anna småpratar hela tiden med hela gruppen. Hon ger instruktioner till alla. Testet är inte
på tid. Anna säger ofta barnens namn och ser på dem. Under testet går hon runt och ger små
uppmuntrande leenden eller också sitter hon på sin plats och läser/bläddrar i en bok.

Efter 20 minuter är första eleven färdig med testet. Hon tar fram ett annat arbete, sätter sig på
sin plats och arbetar. Undan för undan följer allt fler efter. Alla verkar veta vad de ska göra.
När eleverna undrar över något eller vill visa Anna vad de gjort, kommer de fram till henne.
Anna besvarar varje barns frågor i så tyst ton att jag inte hör vad hon säger, trots att jag bara
sitter 2-3 meter bort. Barnens frågor och svar är också i samtalston, endast avsedda för Annas
öron.

Har du kontrollerat noga, frågar Anna. Barnen arbetar med olika saker. De skriver små texter
till olika djurbilder eller räknar i sina matteböcker. Ett barn hittar inte något om hundar. Den
bok hon behöver är upptagen. Anna uppmanar henne att vänta och göra något annat under
tiden, vilket eleven utan vidare accepterar. En elev har problem med ett lästal i matte. Anna
uppmanar eleven att träna sig i att läsa och sedan komma tillbaka för mera hjälp.

Anna är mycket närvarande och tar elevernas arbete på största allvar antingen det handlar om
att skriva faktatexter eller måla bilder. Alla får en kommentar och råd om hur de kan gå
vidare: ”- Nu har du snart tagit alla rovfåglarna. Se så snyggt det blir”, ” - Klipp jättenoga och
fint efter kanten. Ta tid på dig.” Anna myser tillsammans med barnen åt små lustigheter i det
de läser eller skriver.

Efter rasten

Anna läsberättar ett tidningsurklipp som en elev har med sig. Hon förklarar innehållet,
bakgrunden och några svåra ord. Hon ger eleven beröm för att han kommit ihåg att ta med ett
aktuellt urklipp.

Anna högläser för klassen, vilket hon gör varje dag vid denna tid. Hon kollar först att alla
kommer ihåg vad som hände sist. Hon släcker ner lamporna, så att det bara lyser över hennes
eget huvud, för att skapa stämning i klassrummet. Hon avbryter då och då sin läsning för att
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förklara, ställa små frågor och binda ihop med det de läst tidigare. När ett par elever blir lite
störiga säger hon med sträng men ljus röst ”- Nej, Mikael och Rebecka!”

Efter lässtunden uppmanas eleverna att räkna i sina matteböcker. Eleverna hämtar sina böcker
och börjar arbeta. Även nu kommer de fram till Anna om de vill ha hjälp. På bara några
minuter har alla kommit igång.

Efter lunch

En boll har försvunnit. Anna påpekar att det är viktigt att de hjälps åt att hålla reda på
varandras saker. Några elever framför klagomål på Isak. Anna vill höra hans version. Han vill
inte svara just nu. Anna låter det bero så länge.

Alla övar skrivstil. Det är en jämn ström av elever fram till Anna. Hon vill se nästan varje rad
så här i början, så att inga felaktiga skrivstilar ska befästas. Hon ger råd och uppmuntran.
Anna suddar bort de bokstäver som inte håller måttet och visar hur de ska formas, sedan får
eleven göra ett nytt försök. Eleverna tar sitt arbete på fullaste allvar och skriver mycket
vackert.

Om ni känner att händerna börjar tröttna kan ni växla över till något annat, säger Anna efter
20 minuter. Ni väljer fritt. Eleverna hämtar andra arbeten. Det blir lite stimmigt några minuter
men inte så att det blir jobbigt. Anna lugnar ner och påminner om att de ska viska till varandra
när de arbetar ihop. Eleverna verkar veta precis vad de ska jobba med. Alla väljer olika. Alla
jobbar

Dag två

Denna morgon är bara 1/3 av klassen närvarande, resten har slöjd. Det visar sig att denna
tredjedel är den som har störst behov av lugn och ro. Dessa sju elever är ganska svaga och
behöver mycket hjälp.

En elev berättar att hans pappa säger, att Anna är en av de bästa lärarna i Sverige. Anna
skrattar och säger att hon blir mallig när hon hör sådant, men trots detta ska de nu få göra ett
mattetest i 30 punkter (samma som gårdagens grupp gjorde). Eleverna frågar lite om de första
uppgifterna. Anna ber dem tänka efter själva och skriva det de själva tror är rätt. Några elever
visar med ord och miner att de känner sig osäkra. Anna går runt och ger små ledtrådar.

Glöm inte att kontrollera era svar säger hon efter ett tag.

En flicka säger till Anna: ”- jag hoppar över det här talet”. Men du har kunnat sådana tal
tidigare, svarar Anna. Läs talet först så att du hör vad det frågas efter.

Anna och en elev samtalar omkring ett lästal i matteboken. När Anna förklarat uppgiften ber
hon eleven fundera lite till för att komma fram till vilket räknesätt som ska användas.

Två elever behöver en hel timma för att klara testet. Anna talar allvarligt med den flickan som
behöver mest tid. Anna menar att hon slarvar. Du kan inte gissa utan måste räkna ut svaren.
Denna flicka kommer fram gång på gång för att lämna in sitt test, men Anna hittar
konstigheter i hennes svar och ber henne titta en gång till på det ena talet efter det andra. På
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detta sätt lotsar Anna henne genom testet, samtidigt som hon uppmanar henne att vara mera
noggrann.

Efter rasten

Helklass. Alla sitter på sina platser och småpratar. Högläsningsboken ligger uppslagen vid
Annas plats, det är eleverna som har ordnat detta under rasten.

Mato talar om att Oliver retat Halil under rasten. Det kommer också fram att Halil bråkar och
fuskar när de spelar squareboll. Anna frågar hur det fungerar på rasterna och får till svar att
alla andra fungerar bra, utom fyra killar som ofta bråkar. De flesta i klassen tar hänsyn till
Johan som är lite rörelsehindrad och det  tycker Anna är bra. Hon säger dock till Johan att han
inte får utnyttja denna välvilja allt för hårt. I stort sätt måste samma regler gälla för Johan som
för de andra barnen. Även Johan måste kunna bli utslagen, utan att bli ledsen. Många elever
deltar i diskussionen.

Det blir ingen tid till högläsning eftersom så mycket tid måste läggas på diskussionen om
rastbråket och eleverna ska gå till musiklektionen.

Efter lunch

På lunchrasten har Isak gjort något dumt. Så gör han bara på rasterna berättar Simon. Här inne
säger han aldrig sådana dumma saker. Anna ber Isak tänka över sitt beteende. Det fungerar
inte att vara en sorts person i klassrummet och en annan på rasterna, sådant kommer alltid
fram.

Anna undrar om eleverna har några bra förslag på hur vi ska komma tillrätta med dessa
rastkonflikter. Det kommer fram olika förslag. Var och en uppmanas att ta ansvar för sina
egna handlingar och stå för det som de har gjort.

Någon tid för högläsning blir det inte nu heller, eftersom konflikterna tar sådan tid. Anna
uppmanar dem som bråkar att tänka på att alla drabbas, när tiden måste användas för
konflikter, i stället för högläsning eller annat trevligt.

Klassen läser högt ett kapitel i läseboken, som de först läst tyst för sig själva. Anna
kommenterar hur de läser och är noga med att de ska göra paus vid punkt.

Intervju med Anna

Anna är 58 år och småskollärare. Hon har arbetat 36 år i yrket. Hon beskriver sig själv som en
person med mycket fantasi. Hon kommer lätt in på sidospår. Hon säger att hon är känslig för
om någon behandlas illa, då är hon stenhård och inte alls så mild som annars. Hon menar att
hon har lätt att handskas med de tuffa killarna, eftersom hon är konsekvent och fordrar att de
följer reglerna. Hon är mera orolig för de blyga barnen som ofta har eftergivna mödrar. Hon
undrar om hon kanske är en alldeles för annorlunda kvinna, hon kanske blir skrämmande i sin
kraftfullhet.
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Anna försöker få eleverna att vara med och bestämma men hon tycker inte att hon riktigt
lyckas. Hon pratar med eleverna om kursen som de ska gå igenom under terminen och frågar
dem om de tror att de kommer att hinna. Några gånger under terminen tar de upp och
kontrollerar hur långt de hunnit osv. Anna känner sig lite falsk under dessa samtal. Hon vet ju
att det inte är så viktigt att de hinner, men detta är hennes sätt att få eleverna att känna sig
delaktiga i planeringen. Under klassråden väljer de ordförande och sekreterare, men Anna
känner ändå att hon måste vara med och styra för att det ska bli något av det. Hon försöker
göra det så att eleverna ändå känner sig delaktiga, vilket hon har förstått att de gör. Anna
försöker lära ut värderingar som öppenhet och tolerans. Genom att alla tillåts och vågar tala
fritt får hon tillfälle att bearbeta fördomar och missuppfattningar. Det förekommer mycket
diskussioner i klassen.

Eleverna får arbeta fritt inom vissa ramar. Eleverna vet vart de ska nå i olika avsnitt, men får
avgöra själv i vilken takt och om de behöver ta hem för att hinna. Anna vill ha lite koll hela
tiden, så även om de arbetar med olika saker vill hon att de visar upp sitt arbeta under tiden.

Anna peppar eleverna inför redovisningarna. Det måste vara bra. Ni ska öva mycket så att ni
kan se på publiken och berätta fritt. Eleverna förbereder sig genom att spela in på band eller
redovisa inför föräldrar.

För Anna är det viktigt att alla gör så gott de kan. Hon vill att eleverna ska lära sig ordentligt
från början, därför lägger hon mycket omsorg på t.ex. skrivstil. Anna har också en social sida.
Hon menar att hon från sin egen uppväxt fått med sig ett socialt patos där t.ex.
främlingsfientlighet var otänkbart.

De första veckorna i en ny klass använder Anna till att vinna elevernas förtroende. Hon vill att
de ska tycka att skolan är rolig. Denna introduktion är mycket jobbig både fysiskt och
psykiskt. Det är en anspänning, hon måste hela tiden ha initiativet och vara glad men ändå
bestämd. Men om man lyckas kan man glida fram på denna stämning sedan, menar Anna.

Man får inte börja med att fråga vad de vill göra. Första tiden har Anna hela kontrollen.
Efterhand som hon lär känna eleverna, vet hon vilka som klarar av att få mera frihet. I en etta
vill Anna ha alla ämnen själv, även idrott och musik som hon annars inte tycker sig vara
riktigt lämpad för. Hon behöver vara med eleverna under hela deras skoldag, för att skapa
denna stämning som hon vill ha. Redan i 2:an kan hon släppa ifrån sig timmar till andra
lärare, det fungerar ändå.

För sin egen utveckling har Anna läst mycket pedagogik på egen hand under sommarloven.
Efter att det nya avtalet med arbetsplatsförlagd tid har hon blivit ”lite tjurig”. Hon upplever att
arbetsgivaren vill kontrollera henne och det har resulterat i att hon inte läser arbetsrelaterad
litteratur på sin fritid längre. För övrigt nämner hon föreläsningar som ett sätt att utvecklas.
Hon är dock besviken på att det har blivit sämre klass på föreläsningarna på senare tid. Förr
var det ofta forskare som kom för att berätta om sin forskning. Numera är föreläsningarna inte
på universitetsnivå.

Datorerna har inte Anna släppt in så mycket i sin undervisning. Hon har lite dåligt samvete för
det. Samtidigt tycker hon att de flesta elever har tillgång till datorer hemma och hon vill att de
ska lära sig att använda sina händer till att skriva vackert först och främst. Eleverna sätter ihop
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ett veckobrev till föräldrarna och detta har Anna tänkt att de ska få skriva rent på dator i
fortsättningen.

Anna har som princip att hon rättar så mycket som möjligt under lektionerna, tillsammans
med eleven, för att få tillfälle att prata med var och en. Under dessa stunder kan hon också
passa på att prata med varje elev om annat som känns angeläget. På detta sätt slipper eleverna
få tillbaka böcker, där felen är markerade med rött. Det är också lättare för eleverna att lära
sig om de får respons på en gång på sina rätt/fel.

Att Anna blev lärare var mera en slump. Hon hade tänkt läsa språk utomlands men så kom
kärleken ”i vägen”. Hon började vikariera så smått och upptäckte att hon trivdes. Hon sökte
och kom in på utbildningen. Anna tycker att hon är i stort sett samma sorts lärare idag som då,
men hon har blivit mera bekväm och är inte längre lika naiv. Hennes förebild är hennes egen
småskollärare som var ovanligt varm och inspirerande, speciellt för att vara på den tiden.

Anna önskar sig mindre klasser och flera vuxna i skolan. Särskilt i vår hektiska tid behöver
barnen mera tid med vuxna, menar hon. Hon skulle gärna se en kompanjonlärare så att hon
hade någon att bolla idéer med. Föräldrasamarbetet skulle också kunna utvecklas, föräldrar är
en resurs om man lyckas få med sig dem. Förstår föräldrarna vad man vill uppnå och hur man
tänker, blir de mycket solidariska och stöttar.

Anna stördes inte alls av att ha mig i klassrummet. Ibland glömde hon bort att jag var där.

Mellanstadielärare Britta

Observation

Britta pratar med klassen om den engelska text de ska läsa. Texten är skriven i imperfekt.
Britta förvarnar eleverna om att det kommer att bli ganska svårt nu en tid, när de ska lära sig
dessa imperfektändelser. Jag kommer att behöva rätta er jättemycket i början , men ni
kommer att lära er genom att lyssna på varandra och på mig när jag rättar er. Ni får vara
beredda på att ni kommer att säga fel i början, förklarar hon.

Christoffer blir ändå irriterad när Britta rättar honom. Kan jag inte få försöka själv, säger han.
Det går inte, om du säger fel måste jag rätta dig, svarar Britta. Klassen läser stycket om och
om igen. Britta påpekar alla uttalsfel. Ni ser att det var lite svårt med de här ändelserna som
jag sa, men ni kommer att lära er och då är det inget problem, sammanfattar hon.

Martin kommer för sent, han har försovit sig och dessutom glömt sin bok. Britta ber honom
sätta sig bredvid en kompis, utan att göra någon större affär av den sena ankomsten, när hon
väl fått veta anledningen.

Klassen avnjuter en föreställning med Covenant Players. Teatergruppen lyckas engagera
eleverna och de lyckas göra sig förstådda. Eleverna blir medspelare i de små scenerna. Efteråt
samtalar Britta med eleverna om hur mycket de förstod osv. hon säger att hon tyckte de var
duktiga. Det är inte så lång tid kvar av arbetspasset. Britta läser en stund i högläsningsboken,
lamporna släcks.

Eleverna ska arbeta med arbetsboken. Erik vill arbeta med Robbin. Först vill inte Britta att de
ska flytta runt. När hon märker att det är viktigt för Erik tillåter hon alla att välja samarbets-
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partner.

Britta sitter vid sin kateder. Eleverna arbetar i par. Jobba med det här, säger hon, det är viktiga
saker. Hon går runt och ger råd och hjälp.

Efter lunch

Geografi. Britta berättar om Nederländerna, lökväxter, kanaler… kartan är neddragen. Vad
betyder monarki? Eleverna läser ett stycke i boken högt. Nu fick vi veta varför det heter
Nederländerna säger en elev. Eleverna får i uppdrag att läsa resten själva och därefter arbeta i
arbetsboken. En elev klagar att han inte kan korsordet. - Nej det är inte lätt! Britta hjälper
honom på traven. Jag tycker ni ska arbeta två och två med korsordet det blir lättare så, säger
hon.

Eleverna går fram till Britta för att få hjälp. Det är lugn och fint i klassrummet alla arbetar.

Imorgon är det elevsamråd. Vilka är det som står i tur att gå dit, undrar Britta? ”Är det ingen
som känner på sig vem som står i tur? Om jag går efter den här listan verkar det som det är
Kim och Kristoffer som ska gå denna gång. Vi måste hjälpas åt att komma ihåg elevsamrådet
imorgon 8.40.”

Eleverna diskuterar olika prick- och straffsystem som andra lärare har och som eleverna
ogillar. Britta menar att hon vill att de ska göra saker för att de vill, inte för att de är rädda för
att få prickar. ”Jag ger inga prickar det vet ni, men jag tycker inte att ni kommer för sent eller
glömmer böckerna oftare för det. Jag ska prata med de andra lärarna så hoppas jag att det blir
en ändring.”

Klassen diskuterar redovisningen av eget arbete om olika länder. Britta hade tänkt sig att
redovisningarna denna gång skulle skrivas för hand. Det visar sig att några elever fått tillåtelse
att använda datorn, av andra lärare som undervisar i klassen. Om några använt datorn för
renskrivning måste ju alla få det, men jag hade inte tänkt att datorn skulle användas i just detta
arbete, säger Britta.

Hur lång tid tror ni att ni behöver för att bli färdiga att redovisa? Olika förslag kommer fram.
Vi satsar på fredag nästa vecka, sammanfattar Britta. Ni som är färdiga får läsa på och
förbereda er. Om det är några svåra ord som ni behöver hjälp av mig för att förstå, så fråga
före redovisningen. Nu har ni 60 minuter på er. Efter halva tiden får ni växla till att läsa
bänkbok om ni vill. Vill ni fortsätta jobba med era länder går det bra. Eleverna sprider ut sig i
olika lokaler.

Medan eleverna arbetar med sina projekt går Britta runt och plockar, pysslar och kopierar.
Samling mot slutet av arbetspasset. Det visar sig att några elever misskött sig i grupprummen.

”Det värsta är när jag får höra att ni inte sköter er när ni är i andra rum. Jag är inte här för att
vara barnvakt. Jag är här för att hjälpa er med fakta och att kopiera och förklara inte för att se
till att ni sköter er”, säger Britta strängt.

Dag två
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Eleverna sitter på sina platser, de reser sig upp när Britta kommer in. Morgonhälsning.
Glosförhör. Det är lugn och tyst i rummet. Britta sitter i sin kateder och läser/rättar/plockar
medan eleverna skriver sina glosor. När de är färdiga går var och en fram med sin bok och
sätter sig sedan på sin plats för att läsa. Det är fortfarande lugnt, alla vet vad de ska göra. Om
eleverna småpratar med varandra gör de det med låg röst och vänlig ton. Britta inväntar lugnt
att alla blir färdiga.

Britta pratar engelska med eleverna och översätter om det behövs. Eleverna läser det engelska
stycke som de haft i läxa, en mening var. Britta rättar bara i undantagsfall. Hon menar att det
är skillnad på övning och läxförhör.

Arbetsboken. Britta går igenom vilka sidor. ”Vet alla då?” Eleverna går fram till Britta med
sina frågor. Britta tittar på eleverna och förklarar lugnt och med vänlig ton.

Britta har specialundervisning i matte. Eleverna kommer för att de vill ha lugn och ro eller för
att de har problem med matte. Hon förklarar bråktalen, de samtalar och resonerar. ”- Ja, det
gör man. Just det!”. När en elev kommer på sambanden blir Britta lika glad som eleven.
”Javisst!!”.  Varje elev får mycket stöd och hjälp.

Efter rasten

Det har varit bråk mellan två elever på rasten. Två killar beskyller varandra för att ljuga.
Britta frågar och lyssnar. Det är precis som i en domstol, säger hon. Jag har inte varit med och
sett vad som hänt. Jag får lita på att båda säger som det är. Jag kan inte döma. Ni får inte slåss
och ni ska inte ljuga.

Lottdragning om vem som ska vara ordförande och sekreterare i klassrådet. Britta ger
sekreteraren råd om formuleringar. Först lämnar eleverna förslag till maträtter de önskar sig i
skolmatsalen. När alla sagt sitt kollar Britta om även de som inte sagt något, är nöjda med de
förslag som kommit fram.

Eleverna klagar  på en annan lärares beteende. Britta säger att hon förstår deras synpunkter
men försöker också nyansera kritiken när den blir för grov. ”Vi måste reda upp detta med
honom. Det är ju bättre att vi förklarar så att han förstår hur ni tycker att det känns. Det blir ju
inte bättre för att vi hämnas. Vi ska ju försöka att få det att bli bra. Vi ska inte säga elaka
saker, för då är vi ju inte bättre själva. Det räcker nog med att jag pratar med honom, jag oroar
mig inte.”

Intervju med Britta

Britta är 55 år och utbildad mellanstadielärare. Hon har arbetat 15 år i yrket. Britta började sin
utbildning när hon var 37 år. Hennes dröm var att bli bibliotekarie men av hänsyn till familjen
fick hon välja en utbildning på pendlingsavstånd.

Britta berättar att hon lärt sig mycket av en klass hon hade för knappt tio år sedan. Klassen var
jobbig och det fanns många barn med mycket speciella behov i klassen. Klassen var så pass
speciell att det var svårt att få någon kollega att ställa upp som vikarie. Eleverna var inte i
första hand bråkiga utan mera krävande. Det fanns en ledargrupp i klassen som ställde krav på
rättvis behandling av alla. Alla skulle få möjlighet att uttala sig, att säga sin mening, att svara
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på frågor och visa att de gjort läxorna osv.  Trots att detta var en krävande klass var det ändå
så att Britta och klassen passade bra ihop på något sätt.

Britta fick under dessa år ta många konflikter med elever, föräldrar och elevvårdspersonal.
Det var under dessa år som Britta lärde sig att låta alla som vill, svara på frågor osv. Tidigare
hade hon som hon säger ”kört över” eleverna, genom att när hon fått ett riktigt svar på en
fråga gå vidare till nästa fråga. Den här klassen gjorde klart för Britta att de kände sig kränkta
av detta. Var och en som hade något att säga ville få möjlighet att säga detta, även om det tog
tid. Åren med denna klass har förändrat Brittas människosyn och hon har haft nytta av dessa
kunskaper sedan dess.

När Britta ska beskriva vilken sorts lärare hon är, beskriver hon vilken sorts lärare hon i alla
fall försöker att vara och hoppas att hon är. Hon är vänlig och rättvis. Hon lyssnar bra, men är
lite oorganiserad. Hon vet att hon är bra på att berätta och brukar kunna fängsla eleverna. Hon
tycker att hon brister i att få eleverna att genomföra det som var tänkt. Hon kan ibland nöja sig
med at det blir som det blir.
Brittas drivkrafter i arbetet är engagemanget för eleverna. Hon tycker verkligen om eleverna,
vilket hon menar är en förutsättning, men hon är samtidigt noga med att inte släppa dem allt
för nära sig. Hon anser också att hon har ett viktigt arbete.

Det hon vill åstadkomma är att eleverna ska få en moral och känna solidaritet för varandra.
Hon vill forma dem till demokratiskt tänkande människor som lyssnar på varandras åsikter
och visar varandra respekt. Det är klart att hon dessutom vill lära dem ämnena ”men det är ju
så självklart att det behöver man inte säga”. Britta använder sig mycket av litteraturen i
undervisningen. Genom litteraturen  kan hon undervisa i såväl svenska och so som
demokratiskt tänkande och solidaritet.

Britta straffar aldrig barnen, även om hon kan vara sträng. Hon tar eleverna på allvar och visar
tydligt vad hon tycker är viktigt. Genom att vara tydlig, och med hela kroppen visa vilka
beteenden man inte accepterar, och vilka värderingar som är viktiga för en själv, får man med
sig eleverna. Det fungerar, säger Britta. Hon försöker vara rak och hederlig. Hon ”försöker
helt enkelt behandla eleverna som folk”.

När Britta får en ny grupp, pratar hon mycket med dem om vad hon själv tycker om eller
tycker illa om. Hon brukar tidigt göra klart för eleverna att hon avskyr när någon ljuger. Hon
förklarar för dem att de alltid kan säga sannigen, vad de än har gjort. Om de ångrar sig
kommer de alltid att bli förlåtna. Enligt Britta fungerar detta. Eleverna talar alltid sanning,
även om de ibland kan ha olika uppfattningar om vad som har hänt. De berättar alltid det de
uppfattat som sanning. Britta moraliserar aldrig över elevernas beteenden, utan samtalar om
hur de vill att det ska fungera i klassen. Eleverna får också möjlighet att berätta vad de tycker
om / inte tycker om. Ingen får skratta åt någon annan när denne svara,  läser högt  eller
redovisar. Det är något som hon håller stenhårt på.

Britta skulle önska sig flera vuxna i skolan, alltså mindre klasser. Med mindre klasser skulle
skolan bli mindre beroende av specialresurser. Britta tycker också att det är viktigt att de
svåraste fallen får den vård de behöver. Det finns elever, menar Britta, som varken för sin
egen skull eller av hänsyn till de andra eleverna, ska vistas i vanlig klass. Britta är starkt
kritisk till den tendens som varit på senare år att så gott som alla elever, oavsett problem, ska
vara i klasser på 25-30 elever.



22

Mellanstadielärare Lasse

Observation

Eleverna ställer upp sig vid sina bänkar och Lasse hälsar god morgon. Det är tyst och lugn i
klassrummet. Klassen får rösta om vilken av två högläsningsböcker de vill höra. Det blir stor
majoritet för den ena av böckerna. Lasse börjar läsa första kapitlet. Alla lyssnar koncentrerat
på högläsningen i 20 minuter, utan att avbryta.

Lasse använder vanlig samtalston när han pratar till klassen. Han samtalar med eleverna om
hur deras redovisning av Östersjön ska gå till. Han skämtar med dem. De kommer överens om
att de ska använda sig av sina stödord, och försöka berätta om sitt avsnitt utan att läsa
innantill. De ska också visa upp sina bilder som de målat till temat. Lasse delar upp klassen i
tre grupper. Inom varje grupp ska de komma överens om vem som ska redovisa vilket
område. Var och en ska dessutom göra tre frågor om sitt delområde , frågorna ska användas i
provet nästa vecka.

Förstår ni vad ni ska göra om jag delar in er, frågar Lasse?

En elev är inte klar med sitt redovisningshäfte, eftersom han har glömt att spara dokumentet i
datorn sist. Hur ska vi lösa detta, undrar Lasse? Eleven får detta arbetspass på sig för att
skriva om det förlorade dokumentet.

Lasse går runt i de tre grupperna för att se hur de kommer igång. I två av grupperna vet
killarna direkt vilken underavdelning de vill redovisa och flickorna finner sig i att ta de
områden som blir över. Lasse frågar flera gånger om de är nöjda på detta sätt. Flickorna
verkar inte bry sig om vilket område de får.

”Är ni överens?”, frågar Lasse. ”Vad skulle ni göra sedan? Läsa på inför redovisningen kan ni
ju göra hemma. Ni skulle göra något mera. ” (Göra tre frågor var på ert avsnitt och lämna in.)
Lasse kollar av att alla grupper kommer igång och vet vad de ska göra. I den tredje gruppen är
flickorna inte nöjda med att få det som blir över. De bestämmer sig för att dra lott om
avsnitten.

Lasse går mellan grupperna och småpratar. När han pratar med en elev vill han inte bli
avbruten. ”Nu är jag upptagen, du får vänta.” Lasse är noga med att prata färdigt med varje
elev. Han svarar ibland på elevernas frågor med en egen fråga.

När eleverna gjort färdigt sina förberedelser inför redovisningen, börjar de med matte.
Klassen arbetar nu i fyra olika rum, klassrummet, biblioteket, datasalen och grupprummet.
När arbetspasset närmar sig sitt slut, plockar alla ihop sina saker. Det blir för första gången
idag lite stökigt, men inte så det stör. Gruppen som varit i grupprummet ombeds kontrollera så
att ordningen där är återställd.

Eleven som inte var färdig pga. datakrångel är fortfarande inte färdig. Då får du jobba hemma,
säger Lasse. Han väntar tills alla är lugna och tysta innan de släpps iväg på rast.
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Efter rasten

Idrott. Många elever springer runt i den stora salen och klättrar i ribbstolarna. När Lasse
kommer sätter sig alla på sina platser på golvet och det blir alldeles tyst. Lasse kan prata i
vanlig samtalston trots den stora hallen. Han ger tydliga instruktioner som åtföljs utan
protester. Efter bara några minuter sitter eleverna uppdelade på 4 grupper på bänkar
utplacerade i hallen. De ska göra ett par uppvärmningsövningar.

”–Bra. Sätt tillbaka bänkarna så samlas vi på era vanliga platser. Rappa på Erik och Patrik!”

Det blir tyst igen. Lasse går igenom nya instruktioner. Alla verkar lyssna koncentrerat. Lasse
delegerar ut olika uppgifter och talar om vilka olika redskap som ska plockas fram. De ska
bygga upp åtta olika stationer. Han samtalar med eleverna om vilka saker de behöver tänka
på. Alla sitter stilla och lyssnar tills han är klar med alla instruktioner, därefter utför var och
en de uppgifter som de fått sig tilldelade. De som inte fått någon speciell uppgift, sitter kvar
på golvet och småpratar med varandra. Om någon elev glömt någon av sina uppgifter blir de
påminda av sina kamrater. Lasse går runt och småpratar. Han ger råd och tillrättavisningar
med vänlig röst i lugn samtalston.

Lasse går igenom varje station. En elev får visa hur övningen ska göras. Han ställer hela tiden
små frågor till gruppen, för att se om de uppfattat hur de ska göra. Vid denna demonstrations-
runda finslipas reglerna efterhand. Det blir också ett sätt för Lasse att kolla om de olika
övningarna fungerar. Lasse delar in klassen i sex grupper, på så vis finns alltid någon ledig
station. Varje grupp ska byta station när hela gruppen är färdig.

Alla grupper jobbar intensivt, utan att ljudnivån blir irriterande. Gruppmedlemmarna pratar
med varandra utan att skrika. Lasse går lugnt runt och kommenterar, uppmuntrar och
intresserar sig. Han pratar tyst. När ett litet bråk startar mellan två killar tittar han bara på och
låter dem lösa det själva.

Att reglerna efterföljs behöver inte Lasse kontrollera, eftersom eleverna kollar varandra.
Sista gruppen vid en station börjar plocka ihop redskapen, under tiden som andra grupper
arbetar på andra stationer. Hopplockningen går lugnt och stillsamt tillväga, så att ingen störs.
När tiden går mot sitt slut får de som är färdiga börja duscha. De som har övningar kvar,
fullföljer sitt utan stress. Direkt när de är färdiga plockar de självklart ihop redskapen. Till slut
har alla lämnat idrottshallen, utan att någon kalabalik uppstod. Alla redskap är på sina platser.

Dag två

Uppställning utanför klassrummet. Uppställning vid bänkarna. Morgonhälsning. Koll av
frånvaron. Högläsning.

Matte. ”Hur många är här idag? 22 av 24, hur kan man skriva det i bråktal?” Lasse lägger en
cirkel på OH, den symboliserar den hela. Klipper i olika delar. Tredjedelar, fjärddelar osv. han
småpratar och skämtar.

”Hur tänkte du då? Hänger ni andra med på hennes resonemang? Alla hänger med? Eller är
det bara de som hänger med som svarar?”
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En pojke sparkar på sitt fotstöd. Det vore bra om ni inte smällde med fotstödet, säger Lasse
med lugn röst. Är vi överens om det? Eleven svarar genast ja. Lasse fortsätter övningen om
olika delar och drar paralleller till pengar. ”Är 300:- mycket att köpa godis för? Om vi är 10
som ska dela, hur mycket får då var och en? Vad kostar ett hekto lösgodis? Hur många hekto
blir det då för 30:-?”

Detta handlar nästa kapitel om. Det blir lite surrigt när alla plockar upp matteböckerna och
börjar arbeta. Lasse påminner om koncentrationen. Han skriver på tavlan vilka uppgifter som
ska göras och i vilken ordning. Det är åter lugn och tyst i klassen. Eleverna räcker upp handen
när de vill ha hjälp. Lasse går runt och resonerar med dem.

Flera elever har problem med samma mattetal. Lasse tar med dem ut i grupprummet för en
genomgång. Det blir lite mer surr och prat när Lasse lämnat rummet, men inte störande. De
flesta fortsätter jobba. Vi skulle inte ha något snack eller hur Isak säger Lasse med något
högre röst, genast blir ljudnivån normal igen.

Lasse går igenom terminologin. ”Vad är skillnaden på ”hur många ..” och ”hur stor del av..”
försök tänka efter och läs talet noga. Fråga inte på en gång. Försök tänka själva först.”

Lasse stoppar klassens arbete. Han märker att de har kört huvudet i väggen. Han räknar och
förklarar på tavlan. Han ber eleverna lägga ifrån sig pennorna och bara tänka. ”Läs talet en
gång till Isak. Det bästa är att rita. Ett dygn är en hel cirkel. Hur många timmar är ett helt
dygn? Tror ni att ni kan bli hjälpta av att rita bilder? Jag blir det. Använd både penna och
huvud när ni försöker tänka ut lösningen.”

”Hur stor del av ett dygn är 16 timmar? Då vill de ha ett bråktal som svar eller hur? Då ritar
jag en ny cirkel. Jag delar in den i 24 timmar och markera 16 av dessa. Svaret blir då 16/24,
men så har de inte svarat i facit. Det är det som ställer till problem för er.” Lasse fortsätter
prata matte en stund. Han ger eleverna en ”omöjlig uppgift” 1/3 + ½ vad blir det? ”Tänk på
det på rasten.”

Efter rasten

Lasse går igenom hur man räknar ut talet ovan. Men detta är överkurs.

Vad var det vi skulle göra idag, frågar Lasse? (redovisning av Östersjön)
”Hur skulle det gå till?”
”Ta fram de grejor ni behöver.” De tre grupperna får olika platser att vara på. Lasse går runt
till grupperna. ”Hur ska ni lösa detta? Var ska de sitta som inte redovisar?”

Lasse kommer tillbaka till gruppen i klassrummet. ”Är ni redan färdiga?” Han frågar var och
en om de hade förberett sig väl. En kille som inte hunnit läsa på, får i uppgift att läsa på till
imorgon och redovisa inför hela klassen. När redovisningarna börjar bli klara får eleverna läsa
i sina bänkböcker eller måla. Många flickor samlas runt en av flickorna som målar extra fint.
Ett par killa går och smågruffar, de andra blir irriterade och ber dem jobba istället för att slåss.
Det blir svårare och svårare med koncentrationen ju längre den här gruppen får vara utan
Lasse.

Efter rasten
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Halvklass. Eleverna läser ett nytt stycke på engelska. Lasse pratar engelska med klassen. Om
han använder ett nytt ord förklarar han det direkt. Han går runt och småpratar med eleverna,
för att få en koll på hur läsningen avlöper. Alla lyssnar på den inspelade texten. Lasse går
igenom varje mening och de förklarar orden tillsammans. Därefter läser alla texten en gång
till, högt för sig själva. Det blir lite surrigt men inte outhärdligt. ”– Är ni trötta på engelska
nu?”

Svenska. ”- Kan du göra en bra förklaring på vad det är för skillnad på verb i engelskan och
svenskan?” Lasse pratar grammatik och drar olika paralleller. Det blir som en liten berättelse.

Alla arbetar i sina arbetsböcker. De går fram till Lasse om de behöver hjälp. ”– Jag vill inte ha
någon kö. Jag vill hjälpa en i taget,” säger han. Lasse rätter tillsammans med eleven det som
blivit gjort. På detta sätt får eleverna en stunds kvalitetstid med honom.

Intervju med Lasse

Lasse är 48 år och mellanstadielärare. Han har arbetat 25 år i yrket. Lasse känner igen sig i
min beskrivning av tyst kunskap och menar att det är sådan kunskap som man inte kan plugga
sig till. Det är den kunskapen man samlar på sig med åren. Som lärare blir man aldrig fullärd,
menar Lasse, och det är det som är tjusningen med jobbet. Det vore ju hemskt tråkigt om man
bara skulle tugga på och aldrig ändra sig.

Att Lasse blev lärare berodde mycket på slumpen. Han var själv hemskt skoltrött efter
realskolan, men drömde om att bli idrottslärare eller sjukgymnast. Att man vill bli lärare tror
Lasse kan bero på att man antingen vill ändra på något i skolan, som man inte tyckte om från
sin egen skoltid eller att man haft en lärare som man tyckt om och som lyckats entusiasmera.
Båda förklaringarna stämmer in på Lasse. Han minns särskilt en idrottslärare. Läraren var
reservofficer och ganska auktoritär, som lärare ofta var på den tiden, men ändå lyckades han
stimulera Lasse. Läraren var själv mycket duktig och Lasse som var mycket idrottsintresserad
blev stimulerad till egen utveckling. Han minns att de lärare han tyckte om som elev hade
struktur och ordning på undervisningen, och det är faktorer som Lasse själv också tycker är
viktiga i sitt lärararbete.

Lasse fick en ganska tuff början på sin lärarkarriär. Han fick ta över en 6:a där den ordinarie
läraren ”hoppat av”. Det var en mycket jobbig klass och Lasse minns sig själv som något av
en domptör. Det var tufft att få en sådan svår klass när man var så ung, menar han. Hans förra
klass var också en besvärlig grupp, även föräldrarna var svåra att få kontakt med. Men det är
skillnad, när man har mera rutin och erfarenhet. Idag har Lasse så stort självförtroende att han
kan hålla känslan av misslyckande mera på avstånd.

När Lasse jämför sig själv med den han var för 25 år sedan, menar han att han har fått
betydligt ökat självförtroende med åren. Idag använder han delvis andra metoder för att få
med sig eleverna. I början var han mera sträng och auktoritär. Han var rädd för att tappa
ansiktet. Han ställer fortfarande stora krav på eleverna, men behöver inte vara sträng längre,
det fungerar ändå.

Största skillnaden mot tidigare är att lärarjobbet inte är lika mycket ensamjobb längre, även
om inte lärarlagen arbeta ihop som det är tänkt. Det är lättare idag att få stöd av kollegor och
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man känner sig inte lika ensam med problemen i klassen. Man kan i alla fall prata om dem
med kollegorna.

För att utveckla sig själv i sin lärarroll har Lasse alltid tagit till sig all fortbildning som han
erbjudits. Han har dessutom arbetat mycket fackligt och varit på många fackliga kurser genom
åren. Han tycker att den fortbildning som ordnades förr var betydligt bättre än dagens. Nu när
den enskilda skolan har ansvaret för fortbildningen har kvaliteten sjunkit, tycker Lasse. Förr
kunde vissa lärare, som var särskilt intresserade, erbjudas påkostade högskoleutbildningar.
Lasse har t.ex. varit på en sådan kurs i England. Idag erbjuds lärarlaget olika föreläsningar
som är mer eller mindre suspekta, menar han. Lasse saknar en debatt på skolan om vilken
fortbildning var och en behöver. Det borde göras en inventering av utbildningsbehovet. Det
finns en fortbildningsgrupp men det förekommer inte någon verklig diskussion om mål och
behov i den gruppen, enligt Lasse.

För att bygga upp en god stämning pratar Lasse mycket med eleverna om en gemensam
värdegrund. Han försöker också diskutera detta med föräldrarna men det är ju inte så ofta man
träffar dem.

Lasse tycker det är svårt att beskriva sin egen ledarstil. Han menar att han är tydlig och
demokratisk. Han tycker det är viktigt att försöka vara rättvis och behandla eleverna med
respekt samt att inte favorisera någon.

Lasses drivkrafter i jobbet är att han känner att han utvecklas hela tiden som person. Det är
det som gör jobbet stimulerande, ”trots all skit man får ta från media”. Det jobbigaste är om
man hamnar i konflikt med någon förälder, eftersom det då är nästan omöjligt att få en bra
relation till eleven. Lasse försöker ge sina elever positiv uppbackning så ofta han kan, men
han säger också ifrån när han är missnöjd.

På frågan hur han lyckats skapa en sådan trevlig stämning i den klass han har nu, svara Lasse
att gruppen var positiv från början. Han tror inte att han gjort något särskilt. ”Det är viktigt att
veta vart man vill komma, och att man planerar sitt arbete. Detta är sådant som vuxit fram.
Hur man t.ex. samlar ihop barn, är något som man lär sig, det går inte att förklara. Man lär sig
också av sina misstag.” Lasse har en känsla av att han stressade eleverna och sig själv mera
förr.

Lasse skulle vilja att arbetssituationen förändrades. Idealet vore om 2-3 lärare samarbetade
om en grupp elever. Då skulle man kunna ha de ämnen som man själv är mest intresserad av.
Det är inte rättvist mot eleverna att varje lärare nu tvingas undervisa i så gott som alla ämnen.
Man kan inte vara lika engagerad i ett ämne man inte själv är intresserad av. Lasse skulle
också vilja ha mera kontakt med universitetet, och tycker idén om forskartjänster för lärare är
intressant.

Att jag funnits i klassen under ett par dagar, tyckte inte Lasse hade varit besvärande på något
sätt. Men visst påverkas man och även barnen, menar han. Att samtala om sin egen situation
och försöka föra mera vetenskapliga diskussioner är något som Lasse saknar, därför tyckte
han att vår lilla pratstund var trevlig.
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Diskussion

Genom att observera och intervjua tre erfarna lärare har jag försökt närma mig svaret på
följande frågor:

På vilket sätt kommer tyst kunskap till uttryck hos några erfarna lärare?
På vilket sätt kommunicerar de med och leder sin elevgrupp?

Det har varit oerhört spännande att få tillbringa så mycket tid tillsammans med dessa skickliga
pedagoger och jag känner att jag har dragit mycket lärdom av deras sätt att arbeta. Jag hoppas
att det framgår av min redovisning att det handlar om tre lärare med mycket olika
personligheter. Personligheter som de aktivt använder sig av i sitt arbete. I min diskussion ska
jag försöka knyta ihop det jag observerat och det som lärarna själva sagt under intervjuerna,
med det jag funnit i min litteraturgenomgång. Jag har fokuserat på lärarnas ledarskap och
deras sätt att kommunicera och inom båda dessa områden delat in mitt material i flera
underkategorier.

Ledarskap

Personlighet

Jag upplever att Anna är mycket närvarande i klassrummet. Hon har fullständig uppsikt utan
att behöva höja rösten. Hon behärskar rummet med sin personliga utstrålning. Trots sitt milda
sätt ställer hon stora krav på eleverna och accepterar inget slarv. Hon har ett sätt som får varje
elev att känna sig sedd och unik utan att hon på något vis blir daltig eller överbeskyddande.

Anna beskriver sig själv som en person med mycket fantasi och säger att hon lätt kommer in
på sidospår. Hon är konsekvent, krävande och kraftfull. Sitt sociala patos menar hon att hon
fått med sig från sin uppväxt.

Britta är den av dessa tre lärare som jag upplever att eleverna kan förhandla med. Inte så att
hon är eftergiven på något sätt, men hon kan ändra sig om elevernas argument är tillräckligt
tunga. Hon är tålmodig och lugn. Hon visar tydligt att hon har höga förväntningar på eleverna.
Om de inte lever upp till hennes förväntningar eller missbrukar hennes förtroende, reagerar
hon omedelbart.

Britta beskriver sig som en vänlig och rättvis lärare. Hon är bra på att lyssna och en god
berättare. Hon har ett stort engagemang för eleverna och tycker verkligen om dem, samtidigt
som hon är noga med att hålla en viss distans. Britta försöker vara rak och hederlig och
behandla eleverna som folk.

Lasse upplever jag som en lugn och tydlig ledare. Han har full uppsikt och visar tydligt att
han tar sitt ansvar, vilket får eleverna att slappna av. Han vill ha ordning och struktur på sitt
arbete och ställer stora krav på eleverna.

Lasse beskriver sig som tydlig och demokratisk. Han försöker vara rättvis och behandla
eleverna med respekt samt är noga med att inte favorisera någon. Han säger att han idag har
så pass stort självförtroende att han kan hålla känslan av misslyckande på avstånd.
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Magnusson menar i sin avhandling att lärare inte är någon homogen grupp och inte heller bör
sträva efter att bli det. Istället tycker han att lärare borde sträva efter att bli bättre på att
använda sin personlighet och sina livserfarenheter i sin lärargärning (Magnusson, 1998). Jag
menar att ”mina” tre lärare verkligen använder sig av sina personligheter som ett verktyg i
undervisningen. De är mycket olika som personer men alla tre lyckas skapa ett gott
arbetsklimat i klassrummet. Eleverna verkar uppskatta att de är sig själva.

Polanyi vill med sina teorier visa att ”vår personliga kunskap är en blandning av tradition och
individuella bidrag” (Rolf, s20). Anna beskriver hur hon fostrats till ett socialt patos som hon
naturligtvis finslipat genom åren, men den grund hon haft med sig från barndomshemmet
utgör en viktig tyst kunskap, känner hon.

Uppmärksamhet och en känsla för situationen är egenskaper som lärare utvecklar i ett
kommunikativt förhållande till elever och kollegor, menar Vernersson. Dessa kunskaper
bygger på erfarenheter från undervisningen och internaliseras i lärarens personlighet till tyst
kunskap. En erfaren och reflekterande lärare utvecklas i bästa fall till att få en djup förståelse
av hela klassrumssituationen och en intuitiv känsla för vilka insatser som krävs
(Vernersson,1998, s35-36). Britta berättar hur en krävande klass fått henne att tänka om och
förändra sin undervisning. Hon menar till och med att diskussionerna i denna klass fått henne
att förändra sin människosyn. Dessa förändringar är nu en del av hennes tysta kunskap som
hon använder sig av.

Att vara ledare innebär enligt Nilsson att man utövar inflytande med gruppens samtycke och
att man är en person vars uppfattningar och instruktioner följs utan att man använder
tvångsmedel. En bra ledare är inte något man föds till, enligt Nilsson, utan en förmåga eller
kompetens som man utvecklar genom kunskap, erfarenheter och reflektion. Självförtroende,
vilja att ta ansvar samt tydlig kommunikationsförmåga är egenskaper som ofta kännetecknar
goda ledare, enligt Nilsson (1993). De tre lärare som jag har observerat är mycket själklara
och tydliga i sin ledarroll. Jag får känslan att eleverna inte ens kommit på tanken att
ifrågasätta deras ledarskap. Lasse beskriver hur han som ung var betydligt mera auktoritär och
rädd att förlora ansiktet. Idag behöver han inte vara sträng för att kunna leda gruppen.

En grupporienterad ledare ser till att målen och vägen dit diskuteras, strävar efter elevernas
delaktighet och ansvarstagande, skapar ett gott klassrumsklimat, uppmuntrar öppenhet och är
själv omtyckt, enligt Nilsson (1993). Jag menar att det är just denna ledarstil som
kännetecknar de tre observerade lärarna. De har också alla tre drag från den auktoritäre
ledaren på så sätt att de är medvetna om sin makt och kräver lydnad, men de missbrukar inte
sin makt och de vill inte ha blind lydnad. Några drag från den eftergivne ledaren såg jag inte
under mina observationer.

Elevsyn

En viktig del av lärarens arbetsuppgifter handlar, enligt Nilsson, om att ge eleverna stöd och
bekräftelse(Nilsson,1993). Denna del av lärarens arbetsuppgifter handlar om att bry sig om
hur eleverna mår och hur gruppen fungerar. Eleverna har rätt att få känna sig accepterade i
gruppen och de ska få det stöd och den uppmärksamhet de behöver från sin lärare. För att
detta ska fungera måste läraren klara av att dela ut såväl beröm som kritik men också klara av
att skapa den öppenhet och trygghet i gruppen som behövs för ett behagligt och positivt
klassrumsklimat. Här blir lärarens människosyn avgörande.
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Engqvist menar att den mest betydelsefulla faktorn för ett bra samarbetsklimat är om läraren
har inställningen att människor och då även elever, är ”ansvarstagande och utvecklingsbara
och vill göra sitt bästa tills motsatsen är visad”( Engqvist, 1996, s 116). Jag menar att Anna,
Britta och Lasse tydligt visar att de alla tre har en elevsyn som bygger på liknande värderingar
som dem Nilsson och Engqvist beskriver.

Jag lägger märke till att Anna ofta säger barnens namn och ser på dem med ett vänligt och
uppmuntrande leende. Hon visar stor respekt för deras arbete oavsett om det handlar om
skrivstil, matematik eller bilduppgifter. Hon myser och visar tydligt att hon trivs tillsammans
med eleverna. Hon ger eleverna beröm när de uppför sig väl eller kommer ihåg olika
uppgifter som hon givit dem. Hon accepterar inget slarv utan ger befogad kritik, tillsammans
med råd och uppmuntran för att de ska kunna gå vidare. Märker hon att någon har svårt att
förstå försöker hon flika in små ledtrådar i sitt samtal med eleven. När konflikter uppstår
mellan eleverna är hon noga med att höra alla inblandades versioner av vad som hänt.

Anna säger själv att hon gärna vill att eleverna ska vara med och bestämma men att hon
tycker att det är svårt att få dem riktigt delaktiga. Det hon tycker att hon lyckats med är att få
alla att delta i diskussionerna i klassen. Hon vill genom att vänja barnen vid att alla kan prata
öppet, få tillfälle att bearbeta fördomar och lära ut värderingar.

När det gäller Britta lägger jag märke till hennes stora förtroende för eleverna. Hon gör ingen
stor affär av eleven som kommer för sent, utan accepterar hans förklaring. Hon säger ofta att
hon tycker eleverna är duktiga och försöker få med dem i ansvarstagandet genom att säga ”vi
måste hjälpas åt att komma ihåg…” osv. Britta tar ansvar för att även de tystlåtna barnen får
en chans att säga sin mening under klassrådet, något som inte eleverna själva klarar av att
tänka på.

Britta berätta hur hon blivit påverkad i sitt innersta av en mycket krävande klass som hon haft
för 10 år sedan. Jag förstår av det Britta berättar att det handlade om många och långa
diskussioner i den klassen. Britta menar att dessa elever gjorde henne medveten om hur
eleverna kan känna det när lärare är allt för effektiva. Det ärr mycket tydligt för mig som
observatör att denna insikt fortfarande är vägledande för Britta. Hon är mycket noga med att
låta alla som vill svara på frågor och liknande.

Jag lägger märke till att Lasse ofta frågar eleverna ”Är vi överens?” eller på annat sätt
kontrollerar att alla känner sig nöjda med besluten. Han har ett mycket respektfullt sätt att
prata med barnen och det märks att de uppskattar att han behandlar dem som insiktsfulla
människor. Lasse är noga med att inte servera lösningar och svar till eleverna utan uppmuntrar
dem att tänka efter själva först.

Lasse berättar att han försöker ge sina elever positiv uppbackning så ofta han kan.

Struktur

En annan viktig del av lärarens arbetsuppgifter handlar, enligt Nilsson, om att skapa struktur i
gruppen. Elevernas arbetsuppgifter måste förklaras och målen göras tydliga. De normer och
regler som ska gälla i klassen måste uttalas och förankras och verksamheten måste
fortlöpande kontrolleras. (Nilsson, 1993). Carlgren talar i sin artikel om att lärare försöker
organisera skolarbetet så att eleverna är sysselsatta och arbetstakten upprätthålls. Enligt
Carlgren är detta en strategi som lärare använder för att upprätthålla kontrollen. (1997).



30

Något som jag lägger märke till hos alla tre lärare som jag observerar är att de ofta sitter vid
sitt skrivbord och låter eleverna komma fram när de behöver hjälp eller råd. Alla tre utnyttjar
dessa stunder till att verkligen se och bekräfta den enskilde eleven. Det är också mycket
påtagligt hur alla tre lyckats organisera arbetet så att eleverna så gott som alltid verkar veta
vad de ska fortsätta arbeta med, när den första uppgiften är avklarad. I alla tre klasserna har
eleverna olika projekt på gång som de kan arbeta med när de får tid över. Även om eleverna
får arbeta fritt inom givna ramar är alla tre lärarna noga med att hela tiden ha viss kontroll.

Allra tydligas är detta hos Anna på ”lågstadiet”. Hon vill stämma av ofta för att inte några
felaktigheter ska smyga sig in i de grundläggande färdigheterna.  Hon säger själv att hon
tycker det är viktigt att alla gör så gott de kan och hon vill att eleverna ska lära sig ordentligt
från början. Anna lägger ner mycket omsorg om den första tiden med en ny klass. Hon
beskriver denna tid som mycket ansträngande såväl fysiskt som psykiskt. Under denna första
tid vill hon ha fullständig kontroll och vill därför också ha alla ämnen själv. Det förtroende
och det intresse för skolan som hon lyckas grundlägga under denna första tid menar hon att
hon sedan har nytta av längre fram.

Anna berättar också att hon försöker rätta så mycket som möjligt i klassrummet tillsammans
med eleverna för att de ska få snabb respons och slippa få tillbaka böcker med flera sidor att
rätta i efterhand.

Något som imponerade på mig hos alla tre lärarna var deras förmåga att skapa lugn och ro i
klassen. Ingen av dem behövde höja rösten. Mest påtaglig blev detta då Lasse hade idrott med
sin klass. I en stor idrottshall är det nästan omöjligt att göra sig hörd. Det räcker med att
eleverna småpratar med varandra på ett i vanliga fall acceptabelt sätt för att lärarens röst ska
drunkna i sorlet. Lasse behövde bara uppenbara sig så blev eleverna knäpp tysta och de
klarade av att vara tysta under hela hans genomgång. Lasse förklarar att detta är ”något som
man lär sig, det går inte att förklara”.

Kommunikation

Samtal
Jag ser hur Britta pratar med eleverna och förklarar vad de ska göra och varför. Hon förvarnar
eleverna om att det kommer att bli jobbigt en tid framöver, när de ska lära sig
imperfektändelserna i engelskan. Britta berättar om Nederländerna och försöker på så sätt
skapa intresse för ämnesområdet. Om någon elev kör fast försöker hon genom samtal att
hjälpa honom på traven.

Britta berättar att hon då hon får en ny grupp brukar prata mycket med dem om vad hon
tycker om och vad hon inte tycker om. Hon brukar också samtala med eleverna om hur de ska
vara mot varandra i klassen.

Lasse småpratar och skämtar mycket med eleverna. Ofta ställer han frågor för att kontrollera
att alla förstått. När han pratar med en elev är han mycket noga med att han inte vill bli
avbruten av någon annan. När eleverna arbetar i olika grupper går han runt och småpratar med
dem. Han ger råd och tillrättavisningar med vänlig röst. Han kommenterar och uppmuntrar
eleverna och intresserar sig för vad de gör.
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Anna förklarar, ställer små frågor och hjälper eleverna att binda ihop berättelsen som hon
läser högt för dem. Den elev som har det allra svåras med mattetesten lotsar hon framåt med
hjälp av små rådgivande samtal. Hon småpratar ofta med hela gruppen.

Engqvist beskriver i sin bok hur samtal kan förfinas till en utvecklande dialog och jag
upplever att det är just så som de tre observerade lärarna använder samtalet i klassrummet. De
hjälper eleverna att sätta ord på viktiga företeelser i sina liv. ”När människor talar, lyssnar och
respekterar varandras åsikter och själar bekräftar de varandra. Det kan ha de mest positiva
effekter på en människas utveckling …” (Engqvist, 1996, s 180).

Nilsson och Waldemarsson betonar hur viktigt det är för människors självförtroende att vi kan
lyckas med de okomplicerade samtalen. Det är alltså en viktig uppgift för lärare att träna
elever i samtalets ädla konst. Det är genom kommunikation och samspel med andra
människor som vi lär oss saker och mognar som människor menar Nilsson och Waldemarsson
(1994).

Klassrumsklimat

Att skapa ett gott klassrumsklimat är en av lärarens uppgifter. I alla de observerade
klassrummen är just den lugna och harmoniska arbetsron något som man som iakttagare slås
av. Tempot är behagligt. Eleverna arbetar på utan att verka stressade. Lärarna utstrålar en lugn
förvissning om att de har läget under kontroll, och de klarar att lugnt vänta in de elever som
behöver mera tid.

Alla tre lärarna använder en vänlig samtalston när de pratar med eleverna. Ingen av dem
behöver ens höja rösten under de dagar jag är med i klasserna, det räcker att de ibland skärper
tonen för att eleverna ska förstå att de menar allvar. När någonting behöver förklaras använder
alla tre lärarna en lugn och tålmodig röst. Elevernas frågor besvaras med stor omsorg. De tre
lärarna visar över huvud taget stor respekt för sina elever vilket leder till att eleverna visar
respekt för sina lärare.

Anna lugnar ofta ner eleverna och påminner dem om att prata tyst och ge varandra arbetsro.
Hon reagerar tidigt på minsta tendens till hög ljudnivå. När kritik framförs mot någon elev av
de andra barnen ber hon den kritiserade eleven att tänka över sitt beteende. Hon menar att det
inte är trevligt om han är på ett sätt i klassrummet och på något annat sätt på skolgården.

Britta här mycket lyhörd för elevernas önskemål. Märker hon att det inte blir rättvist så som
hon tänkt från början, har hon inte någon svårighet att ändra sina beslut. På detta vis märker
eleverna att hon hela tiden har deras bästa för ögonen och detta bidrar säkert till den trevliga
stämningen.

Lasse är en mästare på att ge tydliga instruktioner. Eleverna lyssnar uppmärksamt på vad han
säger och behöver sällan fråga om igen. Även om Lasse säger att han inte gjort något särskilt
för att få denna stämning i klassen, tror jag absolut att han arbetat intensivt för att få eleverna
så koncentrerade och samarbetsvilliga. Idrottslektionen var verkligen imponerande, det är
verkligen en konst att på ett bra sätt leda en grupp elever i en sporthall.

I alla tre klassrummen har lärarna organiserat arbetet så att eleverna kommer fram till
katedern när de behöver hjälp, istället för att läraren ska försöka vara överallt samtidigt. Jag
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tror att detta bidrar till ett lugnare tempo. Eleverna har ju dessutom större behov av att röra på
sig än vad läraren har.

Normer, regler och ritualer

En strategi som lärare använder för att ha kontroll i klassrummet, enligt Carlgren, är att
försöka dominera klassen genom auktoritet, ritualer och disciplin (Carlgren, 1997). De tre
lärare som jag observerat är naturliga auktoriteter utan att vara auktoritära. I klassrummen
råder en god disciplin som jag upplever att eleverna själva lägger på sig. Ingen av de tre
lärarna använder någon form av bestraffningssystem, som jag kan upptäcka. Britta tar direkt
avstånd från sådana metoder och uttalar att hon upplever att eleverna följer de överenskomna
reglerna, utan att de behöver hotas med straff.

I alla tre klasserna har man inarbetade hälsningsritualer på morgonen då eleverna står upp vid
sina platser. När någon ny vuxen kommer in i klassrummet under dagen reser sig eleverna
upp och hälsar, utan att läraren behöver påminna dem.

Högläsningsstunden är viktig i alla tre klasserna och återkommer varje dag. I Annas och
Brittas klassrum släcks lamporna ner under högläsningen, för att ytterligare förstärka
stämningen.

De tre lärarna visar tydligt att de förväntar sig att eleverna följer de överenskomna reglerna.
Britta är den som allra tydligast markerar sin bestörtning över att eleverna missbrukat sin
frihet att få arbeta i olika grupprum. Hon poängterar att hon inte är i skolan för att vara
barnvakt utan för att hjälp dem att söka kunskap.

Britta säger i intervjun att hon vill fostra eleverna till demokratiskt tänkande människor som
känner solidaritet för varandra. Ett led i denna fostran är att det är absolut förbjudet att skratta
åt en kamrat som svarar på en fråga, läser högt eller redovisar.

Lasse berättar att han pratar mycket med eleverna för att bygga upp en gemensam värdegrund,
eftersom det är en förutsättning för en god stämning i klassen. Han försöker också ta upp
sådana frågor med föräldrar de gånger han träfar dem.

Fortbildning, utveckling, handledning

Det är intressant att notera att alla tre lärarna valt sin yrkesbana mera av en slump. Läraryrket
var inte förstahandsval för någon av dem.

Anna säger att hon i stort sett är samma sorts lärare idag, som då hon var nyutbildad, med den
skillnaden att hon blivit mera bekväm och mindre naiv. Lasse beskriver att han förändrats från
auktoritär och sträng till tydlig och demokratisk. Britta i sin tur har blivit medveten om att hon
tidigare ”körde över” elever och att hon numera tar mera hänsyn.

Både Anna och Lasse uttrycker att de är besvikna på den fortbildning som de erbjudits på
senare år. Båda menar att "det var bättre förr". Lasse säger sig sakna en debatt på skolan om
vilken fortbildning var och en behöver. Anna upplever att hon numera blir mera kontrollerad
av arbetsgivaren något som lett till att hon tappat lusten att läsa arbetsplatsrelaterad litteratur
på sin fritid.
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Alla tre upplevde min närvaro i klassen samt mina frågor som stimulerande. Jag kände att de
alla tre uppskattade att jag intresserade mig för deras situation. Det finns tyvärr ingen tid
avsatt för lärare att få prata om sin egen situation. Arbetslagen har så många praktiska
problem som ska lösas att det oftast inte blir någon tid över för reflektion. Jag menar att
professionell handledning borde vara självskriven för en så utsatt yrkesgrupp som lärarens.

Slutord

Det har varit en stor förmån att få tillbringa så här mycket tid tillsammans med Anna, Britta
och Lasse. Arbetet har varit mycket lärorikt och inspirerande för mig. Under observationerna
kunde jag ibland tvivla på att jag verkligen observerade något intressant, allting verkade så
självklart när man var mitt i verksamheten. Genom att renskriva och därefter analysera mina
observationer och intervjusammanfattningar blev det jag observerat mera tydligt. Fram växte
en spännande och många gånger överraskande bild fram. Jag vill här passa på att tacka Anna,
Britta och Lasse för att de på ett sådant generöst sätt delade med sig av sin verklighet.

”Frågan om vad lärare egentligen kan har inte fått ett entydigt svar genom denna studie.” Så
skriver Magnusson i sin slutreflektion (1998). Jag är alltså i gott sällskap när också jag tvingas
konstatera att den oformulerade lärarkunskapen fortfarande är oformulerad. Min egen
lärarkunskap måste byggas upp av egna erfarenheter och reflektioner, som blir till mina tysta
kunskaper. Jag kan alltså inte överta den tysta kunskap som Anna, Britta och Lasse samlat på
sig, men jag tror att jag genom denna studie är bättre förberedd och mera medveten om vad
som kännetecknar god lärarkunskap.
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