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Förord

Att skriva en avhandling är inte en individuell prestation även om slutresulta-
tet presenteras i sådan form. Det är således många som på olika sätt har bidra-
git, medverkat och möjliggjort för mig att åstadkomma detta arbete. Under
drygt fyra år har jag innehaft en doktorandtjänst vid Pedagogiska institutionen,
finansierad via samhällsvetenskapliga fakultetsanslaget.

Mitt varmaste och innerligaste tack vill jag först framföra till min handle-
dare, Ingrid Carlgren, som på alla tänkbara sätt påverkat mig och som samti-
digt varit ett ovärderligt stöd. Speciellt har hon utmanat mitt tänkande med
sina ständigt återkommande frågor: Varför gör du detta? Vilket är ditt feno-
men? Vilket är ditt problem? Vilket är ditt egentliga resultat?

Det finns förstås många andra som hjälpt och stöttat mig, både direkt och
indirekt. Min bästa vän och arbetskamrat, Viveca Lindberg, har haft en mycket
speciell roll som ständig diskussionspart, kritiker och uppmuntrare. Utan hen-
ne skulle detta arbete varit mycket svårare. Mezzo-seminariet med de trognas-
te deltagarna Eva Forsberg, Britt-Mari Gustavsson, Pia-Maria Ivarsson, Bir-
gitta Lidholt och Eva Österlind har erbjudit ett unikt forum för mitt lärande –
där har det alltid varit möjligt att med hjälp av andras kompetenser komma
längre och där har man alltid kunna diskutera halvtänkta tankar. Mezzo har
också inneburit en vänskap som jag värdesätter och skall försöka bevara. Vid
institutionen vill jag framför allt tacka Dag Kyndel och Ingegerd Öfverstedt.
På Åland har vännerna Diana Berthén, Yana Granholm och Catharina Matts-
son hjälpt mig med ivriga diskussioner och genomläsningar.

Jag vill även tacka min äldsta vän Camilla Elggren som på olika sätt hjälpt
mig med arbetet att förvandla mina buntar med papper till ett tryckbart manus.
På hemmaplan har jag främst mina barn, Jesper och Jessica, att tacka för att de
under alla år visat ett sunt och tämligen svalt intresse för mina studier och med
detta hjälpt mig att stanna kvar i vardagen. Många gånger har de fått ge sig till
tåls medan jag har slutfört något ”som bara måste göras just nu”. Slutligen vill
jag tacka min älskade pappa som alltid trott på mig och som dessutom hjälpt
mig med många vardagsbekymmer under den här tiden.

Lagneskär, 14 augusti 1999

Inger Eriksson



10



11

Del 1
Vägen till syftet



12



13

KAPITEL 1

Lärarforskning – den goda läraren

Det här arbetet handlar om innebörder av att vara pedagogisk och anknyter
därmed till den så kallade lärarforskningen.

Under 1950–70-talet dominerades lärarforskningen av vad som vanligen
kallas Teacher Effectiveness-forskning. Forskningsuppdraget inom denna tra-
dition kan kortfattat sägas handla om att hitta vad som kännetecknar den goda/
effektiva läraren1. Effektiviteten i undervisningen bedöms vanligen som en re-
lation mellan lärarens agerande/beteende och elevernas observerbara presta-
tioner, även kallad process–produkt forskning. Resultaten förväntades leda till
generaliserbara teorier om hur undervisningen skulle kunna göras effektivare.
Under 1960–70-talet började ett flertal forskare kritisera Teacher Effective-
ness-forskningen för att den, trots omfattande studier, inte kunde producera de
säkra och generaliserbara resultat som eftersträvades. Resultaten som erhölls
var istället vanligen motstridiga, varför det goda lärarskapet inte kunde fast-
ställas på basen av dem (jfr. Arfwedson, 1994, Clark, 1995, Olson, 1992, Slee
m.fl., 1998 och Tom, 1984). Utöver den kritik som riktades mot resultaten,
bidrog Teacher Effectiveness-forskningen också till att lärarna kom att fram-
ställas som okunniga och ovilliga att ta till sig forskningsresultat (Arfwedson,
1994 och Tom, 1984). Jackson (1968/1990) var en av de forskare som tidigt
kritiserade Teacher Effectiveness-forskningen för att den i så hög grad riktar in
sig på lärares egenskaper och undervisningsmetoder. Han betonade vikten av
att ställa andra forskningsfrågor och använda andra metoder för att inte be-
gränsa forskningen till vad lärare gör utan att också för att kunna förstå hur de
tänker om det de gör (jfr. även Arfwedson, 1994, Clark & Peterson, 1986, Day,
Pope & Denicolo, 1990 och Magnusson, 1998).

Den delvis alternativa och kompletterande forskning som tog sig an upp-
draget att försöka studera hur lärare tänker fick benämningen Teacher Thin-
king. I början sågs Teacher Thinking-forskningen således som ett komplement

1. TE-forskningen har fortfarande stor genomslagskraft och nya projekt genomförs och publiceras.
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till Teacher Effectiveness-forskningen men med tiden kom forskningen dock
att utvecklas till en fristående tradition och år 1983 hade idéerna om att studera
lärares tänkande fått sådant genomslag att en internationell förening grunda-
des: The International Study Association on Teacher Thinking – ISATT2.

Olika perspektiv och fokus inom lärarforskningen
I förordet till den första ISATT-rapporten förklarar Halkes och Olson (1984) att
Teacher Thinking-forskningens intresse är att förstå och förklara det komplexa
i lärares arbete så som det är. Vidare betonar de att det som är avgörande för
vad som sker i klassrummet är ”teacher’s subjective school related knowled-
ge” (a.a. 1984: 1). Teacher Thinking-forskningen uppfattade till en början lära-
ren som

a diagnostician: observing, categorizing and acting in response to a complex
array of cues and situations that described self, students and learning
environment (Clark, 1995: 11).

Det övergripande intresset för Teacher Thinking-forskningen stämde således
överens med Teacher Effectiveness-forskningen, d.v.s. att hitta det som kan
beskriva den gode läraren (Clandinin, 1986). Men man betonade lärarnas tan-
keprocesser och beslutsfattande och inte enbart deras beteende och synliga
undervisning. Läraren kom att betraktas som en reflektiv, professionell yrkes-
utövare.

Även om traditionens fokus kan beskrivas i relativt enkla ordalag är det
värt att notera att Teacher Thinking-forskningen redan från början var – och
fortfarande är – mycket divergerande, både vad gäller teoretiska och metodo-
logiska ansatser. Forskningsmetoderna har dock i ökande grad blivit mera kva-
litativa (Day, Pope & Denicolo, 1990). Denna divergens har lett till återkom-
mande analyser och internt kritiska diskussioner om traditionens fokus och
metoder. Jag skall här lyfta fram två tydliga skiljaktigheter – den ena belyst av
Clandinin 1986 och den andra aktualiserad av Olson 1988.

Clandinins (1986) kritiska diskussion berör frågan om forskningens utgångs-
punkt. Hon säger att Teacher Thinking-forskningen kan indelas i två huvud-
grupper beroende på om forskningen tar sin utgångspunkt i teorier eller efter-
strävar att anta ett lärarperspektiv. Hon uttalar kritik till lärarforskning som tar
sin utgångspunkt i teorier, bl.a. genom att ifrågasätta hur valet av teorier sker,
med andra ord vad är det som fokuseras och vad är det som utelämnas? Vidare

2. ISATT står ursprungligen för The International Study Association on Teacher Thinking. I samband
med konferensen 1997 i Kiel ändrades namnet till The International Study Association on Teachers
and Teaching. Organisationen har sedan starten 1983 manifesterat sig på i huvudsak tre sätt utöver
medlemskap:

- Vart annat år hålls en internationell konferens
- I anslutning till konferenserna utges en rapport
- Sedan 1995 har organisationen en egen tidskrift, Teachers and Teaching: theory and practice
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konstaterar hon att forskning som tar sin utgångspunkt i teorier ofta får resultat
som framställer lärare som otillräckliga, även om endast en begränsad del av
deras arbete har belysts, resultat som många gånger också leder till att lärarna
betraktar sig själva som otillräckliga. Forskningen har på det sättet kvar idén
om att teorier skall ligga till grund för lärares tänkande och handlande. Clandi-
nin förespråkar en forskning som istället eftersträvar ett lärarperspektiv för att
kunna betrakta lärare som meningsskapande och interagerande med sin miljö.
Lärarnas agerande skall förstås i relation till den verklighet arbetet i skolan
utgörs av. Hon förordar en förståelse av lärares erfarenheter så som de tar sig
uttryck i lärares föreställningar (images) och som en del av deras personliga
praktiska kunskap. Den typ av forskning som Clandinin efterfrågar har blivit
allt vanligare inom Teacher Thinking-forskningen. Samtidigt utvecklades oli-
ka metoder för att kunna bedriva kollaborativa studier mellan forskare och
lärare. Sålunda kom en hel del forskning att bygga på etnografiska studier av
lärares liv. Ett annat exempel utgörs av att stora delar av Teacher Thinking-
forskningen fokuserar lärares reflektioner med utgångspunkt i bl.a. Schön (jfr.
t.ex. Day, Pope & Denicolo, 1990 och Day, Calderhead & Denicolo, 1993).

Olson (1988) för också en internkritisk diskussion om Teacher Thinking-
forskningens utgångspunkter. Han identifierar, som Clandinin (1986), två hu-
vudlinjer inom traditionen: ”The psychological stream pays attention to how
teachers process information while the epistemological stream asks what teach-
ers know and how they know it” (Olson, 1988: 167). Den kritik Olson för fram
går dock utöver Clandinins tidigare refererade kritik i och med att han säger att
båda huvudlinjerna är baserade i en kognitivistisk tradition. Forskning som har
en kognitivistisk utgångspunkt ser det som tillräckligt att förklara lärares un-
dervisning med hjälp av individens kognitiva förmåga. Olson argumenterar
istället för en lärarforskning som tar sin utgångspunkt i att undervisning är en
kulturellt formad verksamhet och att lärares tänkande och handlande måste
förstås som interpersonellt och kontextuellt bundet (jfr. även Freeman, 1999
och Jackson, 1968/1990). För att exemplifiera sin diskussion väljer Olson att
likna undervisningen vid ett spel som fungerar utgående från specifika regler.
Detta betyder att tolkningen av en enskild lärares handlingar och resonemang
måste ske mot bakgrund av de kontextuella och situationsmässiga faktorer (≈
regler och normer) som präglar verksamheten. Det är med andra ord först när
vi förstår det spel som spelas i olika skolor och i olika klasser som vi också kan
förstå en enskild lärares handlingar och tankar. Diskussionen om kognitivis-
tiskt versus kontextuellt baserad forskning som Olson förde fram 1988 var inte
ny inom traditionen. Clark (1986) förde en liknande självkritisk diskussion om
Teacher Thinking-forskningen. Uppdelningen diskuterades också bl.a. i föror-
den till publikationerna från ISATT-konferenserna 1984 och 1986 (Ben-Pe-
retz, Bromme & Halkes, 1986 och Lowyck & Clark, 1989).

Diskussionerna om vikten av att bedriva en kontextuellt anknuten lärar-



16

forskning präglade ISATT-konferensen 1993 i Göteborg. Arrangörerna valde
att med hjälp av konferensens tema ”Research on teachers’ thinking and prac-
tice” och med hjälp av urvalet av gästföreläsare, försöka få deltagarna att i
högre utsträckning beakta sådana kontextuella faktorer som inverkar på lära-
res tänkande och handlande. Carlgren, Handal och Vaage, som står som redak-
törer för ISATT-publikationen 1994, säger att ”we have seen within cognitive-
ly oriented research on learning and teaching that the idea of ’situated cogni-
tion’ or context-bound learning has gained impetus” (1994: 2). Den kanske
tydligaste markeringen i enlighet med detta är valet av Engeström som en av
gästföreläsarna.

Engeström (1994) lyfter fram Teacher Thinking-forskningens individua-
listiska, och som han säger, Cartesianska prägel. Han vänder sig mot bilden av
den ensamma läraren och ger exempel på hur traditionen skulle kunna anta en
hållning som studerar ”teacher thinking as collaborative, distributed cognition
and mediated action” (1994: 44). Med hänvisning till Vygotsky säger Engest-
röm att tänkandet är inbäddat i sociala och historiskt organiserade verksamhe-
ter3. Tänkandet ses därmed som interaktivt, kollektivt och socialt. Vidare säger
Engeström att hur en verksamhet är utformad, såväl fysiskt som organisato-
riskt samt vilka redskap/artefakter som används, påverkar vad vi kan och inte
kan4. Tänkandet byggs inte enbart upp av människans deltagande i ett kollektiv
utan också i relation till hennes artefakter. Engeström ser undervisning som en
verksamhet som förändras i ett historiskt perspektiv. Sålunda, säger han, kom-
mer förändringar inom verksamheten även att förändra lärarnas tänkande. En
verksamhet konstrueras och rekonstrueras följaktligen hela tiden av dem som
är involverade.

En annan fråga som Carlgren, Handal och Vaage (1994) tar upp till diskus-
sion är frågan om vems intresse Teacher Thinking-forskningen tjänar. De kon-
staterar att forskningen producerar resultat som erbjuder kunskaper om lärar-
kunskapernas karaktär och organisation samt om hur sådana kunskaper kan
utvecklas, d.v.s. frågor av intresse för i första hand lärarutbildare (jfr. även
Arfwedson, 1994). Endast en liten del av forskningen handlar om kunskap om
hur man undervisar, hur man väljer innehåll, hur man bedömer elever o.s.v.
Redaktörerna framhåller att

”[t]eachers’ fundamental interest undoubtedly is teaching per se, including
such questions as learning, ways of working, and selection of subject mat-
ter, whereas teacher educators’ fundamental interest is teachers and their
knowledge and work” (1994: 3).

3. Med inspiration av Vygotsky har två forskningsgrenar inom det socio-historiska perspektivet
utvecklats: den ena går under benämningen activity-theory vilket kan översättas till verksamhetsteori
(muntlig källa Roger Säljö). Inom pedagogisk forskning ses Engeström som en av företrädarna för
denna gren. Den andra grenen betonar framför allt de språkliga aktiviteterna (se t.ex. Säljö, 1997).
4. Med redskap avses inom det socio-historiska perspektivet både intellektuella och manuella redskap.
Språket och olika moderna hjälpmedel är bärare av specifika kunskaper (Vygotsky 1986/1996).
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Utforskandet av lärares kunskaper innebär med andra ord inte automatiskt att
man utforskar vad dessa kunskaper handlar om. Å andra sidan säger redaktö-
rerna att denna distinktion kan uppfattas som onödig eftersom Teacher Thin-
king-forskningen till så stora delar handlar om kooperativa forskningsarbeten
och kooperativa konstruktioner av lärares kunskaper. Men diskussionen om i
vems intresse man utför forskning behöver vara ständigt återkommande och
kan också behöva nyanseras.

Även om redaktörerna Carlgren, Handal och Vaage (1994) självkritiskt sä-
ger att deras strävan att få in mera kontextrelaterade bidrag till konferensen
1993 inte lyckades nämnvärt kan man konstatera att kontextuella faktorer i
högre grad beaktas inom Teacher Thinking-traditionen. Flera av bidragen till
ISATT-konferensen 1995 i Canada utgör exempel på en ökad kontextualise-
ring av forskningen (Kompf, Bond, Dworet & Boak, 1996). I samma publika-
tion kan man också finna en del arbeten som handlar om undervisning som
sådan (se t.ex. Martin & Kompf, 1996). Under ISATT-konferensen 1997 pre-
senterades också en del arbeten som kan förstås som kontextualiserad forsk-
ning.

Med denna kortfattade överblick har jag velat skissa framväxten av en allt
mer varierad syn på lärare och deras verksamhet inom Teacher Thinking-forsk-
ningen. Till denna forskningstradition hör också frågor som handlar om det
normativa och det moraliska i lärarbetet – det goda lärarskapet (jfr. t.ex. Clark,
1995, Jackson, 1999 och Tom, 1984 & 1987). ”Att vara pedagogisk”, som är
temat för föreliggande arbete, är ett exempel på ett sådant fenomen som under-
förstår det goda. Van Manen (1986, 1990, 1991a, 1991b, 1993 & 1995) har
genom införandet av uttrycken being pedagogical, pedagogical tact och peda-
gogical thoughtfulness hittat ett sätt att hantera denna typ av tyst lärarkunskap
(jfr. t.ex. Magnusson, 1998). Fortsättningsvis kommer jag, så långt det språk-
ligt är rimligt, att använda de översatta uttrycken: att vara pedagogisk, peda-
gogisk takt och pedagogisk eftertänksamhet.

Pedagogisk takt
Van Manen (1986, 1990, 1991a, 1991b, 1993, & 1995) erbjuder med pedago-
gisk takt ett sätt att prata om det normativa och det moraliska i lärararbetet.
Därtill vill han föra in den tyska och holländska förståelsen av uttrycken att
vara pedagogisk, pedagogisk takt och pedagogisk eftertänksamhet i den ang-
losaxiska debatten eftersom uttrycket pedagogisk har en negativ konnotation i
det engelska språket5. Det är inte bara konnotativt som ”pedagog” uppfattas
som negativt utan även i direkta ordförklaringar framkommer den negativa
betydelsen: Longman dictionary of contemporary English (1987) anger att ”pe-

5. Muntlig källa: prof. Ann Edwards och prof. Pam Denicolo.
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dagogue” innebär ”a teacher who is too concerned with rules” (1987: 758).
Även andra forskare inom den anglosaxiska världen försöker införa en vidare
och mera positiv betydelse av uttryck som pedagogy och pedagogical (jfr. t.ex.
Smyth, 1987). I Norden använder vi sannolikt uttrycket att vara pedagogisk
med i princip samma positiva konnotation som van Manen menar att man gör
i Tyskland och i Holland. Det är inte ovanligt att föräldrar talar om lärare som
pedagogiska eller opedagogiska och det förekommer till och med att politiker
använder uttrycken pedagogisk/opedagogisk för att förklara varför de lyckats
eller inte lyckats med olika politiska åtgärder. I vårt språkbruk kan man därtill
konstatera att lärararbetet å ena sidan vanligen definieras som ett pedagogiskt
arbete utan att det behöver förstås normativt, d.v.s. mera som en kategorisering
av yrkesområdet, och å andra sidan att det goda lärarskapet kan beskrivas som
att vara pedagogisk i en normativ mening.

Van Manen (1993) hävdar att begreppen takt och eftertänksamhet fångar
det praktiska och situationsbundna handlandet hos skickliga/goda lärare sam-
tidigt som det berör lärarskapets moraliska och normativa dimensioner. Efter-
som begreppen representerar en sådan form av kunskap som är normativ, per-
sonlig, intuitiv och förkroppsligad och därmed svår att uttrycka på en begreppslig
nivå använder han sig av olika berättelser. För att ge en inledande bild av van
Manens sätt att resonera har jag valt att återge delar av en historia av en ano-
nym student som han använder för att beskriva pedagogisk takt:

’Okay’, sa min nya lärare vänligt, ’idag skall vi skriva en uppsats om någon
spännande händelse som ni har varit med om. Om ungefär tjugo minuter
kommer några av er att få läsa upp uppsatsen för klassen.’

’Å nej, hur skall jag klara mig igenom detta?’ undrade jag för mig själv. /…/
Jag kände mig så dum att jag inte kunde komma på något att skriva. /…/

’Alice,’ sa läraren, ’låt oss höra din berättelse.’

Mina ben kändes tunga när jag gick upp och ställde mig framför klassen.
En stund stirrade jag på mitt nästan blanka papper.

’Sätt igång, Alice,’ uppmanade läraren.

Jag började läsa upp min enda mening. /…/ Plötsligt, utan att jag egentligen
hade tänkt mig det, bara fortsatte jag. Jag läste upp min imaginära berättel-
se från det blanka pappret, samtidigt som jag förstås hoppades på att min
lärare inte skulle märka att det var något jag bara hittade på. När jag var
färdig kände jag mig mycket lättad, jag gick tillbaka och satte mig så lugnt
jag kunde.

’Alice,’ sa läraren, ’ kan jag få se din uppsats?’

Jag blev alldeles kall i hela kroppen. Motvilligt och generad gick jag tillba-
ka upp till katedern och räckte över min icke existerande uppsats.
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Till en början kunde jag knappast se läraren i ögonen. Sedan märkte jag
att hon tittade på mig med ett varmt leende: ’Jag tycker om din berättel-
se, Alice… … Den är mycket fantasifull,’ tillade hon med en menings-
full blinkning. ’För många av oss är det lättare att först berätta en histo-
ria för någon innan vi sätter oss ner för att skriva den /…/’.

 Hon hade fått mig att känna mig smart istället för korkad. (Van Manen,
1993: 3–4, min översättning)

Enligt van Manen är det lärarens omedelbara och mer eller mindre intuitiva
förbiseende av Alices icke existerande uppsats som visar hur pedagogisk
takt kan ta sig uttryck i lärares praktiska handlande. Lite längre fram i arti-
keln tillkännager van Manen att han har redigerat berättelsen för att kunna
exemplifiera ett positivt taktfullt/pedagogiskt handlande. Han återger där-
efter den korrekta versionen av berättelsen och för läsaren framstår inne-
börden av pedagogisk takt ännu tydligare genom den möjlighet till jämfö-
relse van Manen därmed erbjuder:

’Alice,’ sa läraren, ’ kan jag få se din uppsats?’

Jag blev alldeles kall i hela kroppen. Motvilligt och generad gick jag
tillbaka upp till katedern och räckte över min icke existerande uppsats.
Till en början kunde jag knappast se läraren i ögonen. Hon läste upp
min konstiga mening med en förvånad fnysning.

’Alice, vad sysslar du med? Det här är ju inte ens en mening!’ sa läraren
högt inför klassen. Jag tittade upp på henne med tårar i ögonen. Sedan
tittade jag hastigt ut över klassen där alla satt och skrattade. Jag tittade
återigen på läraren. Jag gissar att hon just då måste ha förstått att hon
måste dras med en som mig – en riktig korkskalle. (a.a. 1993: 5, min
översättning)

Utgångspunkten för van Manens diskussioner är att pedagogisk takt har en
klar och entydigt positiv, normativ intentionell riktning. Han betonar att
det är pedagogiska intentioner som skall styra lärarens arbete. Intentioner-
na skall riktas mot elevens/barnets möjligheter, växt och mognad. Pedago-
gik handlar, enligt honom, således per definition om förmågan att avgöra
vad som är bra för eleven/barnet i olika situationer och att genomföra detta
på ett taktfullt sätt. Van Manen anser i korthet att den skicklige läraren
förverkligar sina (och läroplanens) intentioner dels genom att skapa peda-
gogiska situationer och dels med hjälp av pedagogiska handlingar.

Pedagogiska handlingar kan således enligt van Manen beskrivas som:

– situationsbundna – d.v.s. de skapas i den konkreta situationen

– intentionella
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6. Med filosofisk grundsyn avser van Manen t.ex. Montessori pedagogik.

– medveten (eller omedveten) påverkan. Därmed har handlingarna en rikt-
ning och ett värde

– riktade mot eleven och mer eller mindre goda/lyckade

– något som kommer till uttryck i ord, gester och ageranden

– något som sker på basen av befintliga kunskaper – både ämnesmässiga
och yrkesmässiga

– något som sker med hjälp av metoder och didaktiskt kunnande

Van Manen anger vidare ett flertal exempel på kvaliteter som en god lärare bör
ha: känsla för yrket, känsla av kärlek och omsorg (empati) för barn/ungdomar,
ansvarskänsla, självkritisk öppenhet, eftertänksam mognad, taktfull känsla för
barnet som person, förmåga till tolkning, pedagogisk förståelse för barns be-
hov o.s.v. Utöver detta skall läraren förstås ha kunskaper i vad de skall lära
barnen och om vilka traditioner som är av betydelse för barnets möjlighet att
växa in i samhället. På detta sätt beskriver han lärares pedagogiska handlande
som ”multifaceted and complex mindfulness toward children” (a.a. 1991a: 8).

En av de viktigaste faktorerna för ett lyckat lärarskap anser van Manen vara
förmågan att skapa pedagogiska situationer. Med en pedagogisk situation av-
ser han tillfällen då något är ”transpired” (≈ sker/händer) i mötet mellan en
vuxen (lärare) och ett barn (elev), d.v.s. när barnen lär sig något i en speciell
situation. Varje pedagogisk situation avser således en påverkan i riktning mot
det som antas vara bra för barnet (nu eller i framtiden). Sådana situationer kan
skapas i den interaktion som uppstår mellan läraren och barnen. För att skapa
pedagogiska situationer krävs att läraren är medveten om sina intentioner. Van
Manen hävdar att pedagogiska intentioner är uttryck för lärarens teoretiska
filosofi men de påverkas också av lärarens personlighet och av hur hon/han
reflekterar över och tar ställning till omvärlden.

En pedagogisk situation förutsätter ett praktiskt handlande. Van Manen dis-
kuterar utgående från frågan: Vad är det som styr en lärares handling och vad
är det som gör att en handling blir pedagogisk? Viktiga faktorer anser han vara

– faktuella/empiriska kunskaper t.ex. om vad barnen kan

– normer och värderingar t.ex. om vad de borde kunna – i förhållande till
sin ålder/mognad eller i förhållande till läroplanen.

– metoder

– filosofisk grundsyn

Varken empiriska kunskaper, normer, värderingar, metoder eller filosofisk grund-
syn6 kan uteslutas ur definitionen av pedagogiska handlingar men kan inte hel-
ler, var för sig eller sammantagna, förklara de pedagogiska situationsbundna
handlingarna – de anger inte i sig vad läraren skall göra i en specifik situation.
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Tilltron till metoder för att lösa olika pedagogiska problem kan antas vara
ganska stor hos många lärare och utgjorde under en lång tid även fokus för den
pedagogiska forskningen. Vissa metoder kan fungera rätt tillfredsställande även
om de används som rena tekniker. Van Manen hävdar dock att det kan vara
möjligt för en lärare att behärska många olika slag av metoder och utan att vara
en bra lärare i pedagogiskt hänseende. Varken empiriska kunskaper, normer
och värderingar, metoder eller ideologier utgör således det essentiella i peda-
gogiska handlingar. Det essentiella i det pedagogiska manifesterar sig i de prak-
tiska handlingar läraren utför i en konkret situation (jfr. även den tidigare förda
diskussionen om TE-forskningen).

Van Manen (1991a, 1991b) anger också att lärarens förhållande till elever-
na bör vara in loco parentis, vilket innebär att lärare skall anta en föräldralik
relation till sina elever, en relation som läraren som en representant för vuxen-
världen skall ansvara för. Även Clark (1995) använder uttrycket in loco paren-
tis för att förklara lärarens (önskvärda) förhållande till eleven.
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KAPITEL 2

Syfte

Under 1980–90-talet pågick i Norden en livlig diskussion om lärares profes-
sionella kunskaper. Debatten gällde både frågan om professionalitet ur ett
sociologiskt perspektiv och frågan om vilket yrkeskunnande som känneteck-
nar ett professionellt handlande (jfr. t.ex. Klette, 1997a & 1997b). Speciellt
kraftfulla var diskussionerna om den didaktiskt skickliga läraren (jfr. t.ex. Carl-
gren, & Englund, 1996/1998, Englund, 1991 & 1992). Englund hävdade att
det inte är professionella lärare (i sociologisk mening) som behövs utan skick-
liga didaktiker. De dominerande didaktiska frågorna var, för Englunds del, fram-
för allt relaterade till undervisningsstoffet och stoffurvalsfrågor. Didaktiska
frågor var också i övrigt mycket dominerande inom skandinavisk forskning
under den här tiden (jfr. t.ex.  Laursen, 1994 och Uljens, 1995). Utgående från
mina erfarenheter som lärare upplevde jag fokuseringen på de didaktiska as-
pekterna av lärares yrkesskicklighet som begränsande medan t.ex. van Manen
(1991a) och Clark (1995) förefaller att fånga något av de normativa aspekterna
av lärararbetet som inte ryms inom didaktiken. Både van Manen och Clark kan
sägas diskutera andra aspekter av lärares yrkeskunnande, d.v.s. innebörden av
att vara pedagogisk.

Van Manen erbjuder således ett sätt att beskriva de tysta och intuitiva as-
pekterna av det goda handlandet. Även om hans arbete är belysande kan man
dock konstatera att han intar en i många avseenden icke problematiserande
hållning. Att ta förgivet de normer ett normativt handlande bygger på kan, som
Colnerud (1997) uttrycker det, leda till en idealiserande hållning samtidigt som
vissa delar av praktiken inte beaktas. Enligt Colnerud undviker van Manen att
hantera frågor som berör maktrelationer mellan lärare och elev, något som
kommer till uttryck i t.ex. arbetets utvärderande och bedömande inslag. Vidare
diskuterar van Manen inte hur det goda handlandet skall förstås i situationer
med konflikterande intressen. Sådana skrivs bort i och med att omsorgen om
individens växt och integritet ses som det främsta intresset för den pedagogiskt
handlande vuxne.
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Clark (1995 & 1997), som också engagerat sig i frågan om de moraliska
aspekterna av lärararbetet och det goda lärarskapet uttrycker sig i många avse-
enden i överensstämmelse med van Manen. Clark använder uttrycken thoughtful
teaching och ethical intuition, uttryck som i många avseenden sammanfaller
med pedagogical tact. Vissa skillnader mellan Clark och van Manen kan dock
utläsas. Clark konstaterar att thoughtful teaching måste utvecklas med beak-
tande av de motstridiga krav som finns inbyggda i skolan medan van Manen
som sagt förefaller bortse från intressemotsättningar. Clark betonar vidare att
det goda lärarskapet måste omfatta såväl det intellektuella uppdraget och det
som handlar om omsorgen av barnen medan van Manens takt i princip inte
berör det förstnämnda uppdraget (jfr. även Sugrue, 1997a). Formandet av det
goda lärarskapet beskriver Clark som ett arbete där alla lärare tillsammans,
inom respektive skola, aktivt för diskussioner om vad som skall utgöra över-
ordnade värden. I likhet med van Manen eftersträvar Clark att teckna en ideal-
bild av den gode läraren men antyder samtidigt en förskjutning av frågan från
att gälla den gode läraren till att gälla den goda undervisningen.

Tom (1984 & 1987) betonar, i samma anda som Clark, att lärararbetet är
moraliskt i två avseenden: dels med avseende på elevernas beroendeställning i
förhållande till läraren och dels med avseende på lärarens tolkningsföreträde
vad gäller undervisningens innehåll. Det goda kan således ses som ett mora-
liskt uppdrag, där de grupper av barn man arbetar med (och för) måste bemötas
utgående från det tidsmässiga, lokala och kulturella sammanhang barnen lever
i (jfr. även Toulmin 1990/1995).

En av de grundläggande frågorna som har format detta arbete är om van
Manen har lyckats beskriva vad det innebär att vara pedagogisk på ett fullgott
sätt och om beskrivningen är lika giltig oavsett kultur och tradition (kontext).
Frågan rymmer ett underliggande antagande om att van Manens sätt att beskri-
va det normativt goda kan vara för begränsat och därmed endast giltigt i rela-
tion till en specifik kontext (jfr. även Jacob, 1997). Uttrycket att vara pedago-
gisk borde kanske snarare förstås situationellt och utgående från att olika lära-
re tillskriver uttrycket innebörder som är beroende av situationerna, erfarenhe-
terna och kulturen (jfr. t.ex. Freeman, 1999 och Trost & Levin, 1996). Ett så-
dant tänkande betyder att lärares föreställningar om vad det innebär att vara
pedagogisk är kontextuellt konstruerade och baserade på egna erfarenheter av
att t.ex. vara elev respektive lärare (jfr. t.ex. Engeström, 1994 och Uljens, 1994a).
Genom att studera vad det innebär att vara pedagogisk ur ett lärarperspektiv
kan man anta att betydelsen av kontexten kan komma att framträda, särskilt
om man kan anknyta studien till lärares konkreta arbete.

Mitt syfte med föreliggande arbete är att utveckla innebörder av att vara
pedagogisk i ett lärarperspektiv, d.v.s. att försöka fånga uppfattningar av att
vara pedagogisk i klassrumsarbetet.

Med ett vagt formulerat problem och ett öppet syfte kan ansatsen ses som
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intuitiv eller antropologisk eftersom det inte på förhand är givet vilken typ av
resultat som är möjligt att få fram (jfr. t.ex. Jackson, 1968/1990 och Olson,
1992). Att studera lärares arbete med en antropologisk utgångspunkt kan ses
som omöjligt eftersom skolan representerar en värld som var och en av oss har
erfarenheter av. Jackson förklarar att en antropologisk hållning är svår att inta
när vi ska studera fenomen som är välkända eftersom det är mindre som så att
säga ”catches the eye” (Jackson, 1968/1990: xiii). För att kunna inta en antro-
pologisk hållning måste man enligt Olson försöka bortse från våra förvänt-
ningar och istället försöka se det som sker i klassrummet med andra ögon. Det
är således vad jag hoppas kunna genomföra med hjälp av fenomenografisk
analys av ett antal intervjuer genomförda med så kallade stimulated-recall-
interviews.
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KAPITEL 3

Fenomenografi

När det gäller empiriska arbeten finns det ett idealt antagande om att valet av
ansats/metod skall utgå från problem och syfte. Få diskuterar det faktum att
förtrogenhet med en viss metod, en viss forskningsinriktning, även påverkar
formuleringen av problem och frågeställningar. Man skolas mer eller mindre
medvetet in i en given forskningstradition där frågeställningar formuleras i
samklang med forskningstraditionen (jfr. t.ex. Kuhn, 1968).

Av det tidigare presenterade syftet framgår att det är lärares uppfattningar
av fenomenet att vara pedagogisk som utgör fokus för arbetet. Att syftet är
formulerat på detta sätt är således ett resultat både av mitt intresse för hur
fenomenet kan förstås och min övertygelse rörande fenomenografins kvalite-
ter. Med andra ord, utvecklingen av forskningsproblemet och valet av metod
har löpt parallellt och ömsesidigt påverkat varandra och det är svårt att i efter-
hand avgöra vad som föregått vad (jfr. t.ex. Larsson, 1994).

I det här kapitlet har jag för avsikt att först ge en kort introducerande be-
skrivning av fenomenografin, främst utgående från texter om fenomenografin
som Marton publicerat under 1990-talet. Det finns idag mycket skrivet om
fenomenografin som ansats och metod som det inte finns någon anledning för
mig att upprepa eller ytterligare diskutera. Däremot finns det en del kritik gen-
temot fenomenografin som inte har diskuterats närmare, speciellt gällande det
fenomenografiska analysförfarandet. Denna kritik avser jag att diskutera i ka-
pitlets andra avsnitt. I det tredje avsnittet för jag fram ett alternativt sätt att
förstå analysarbetet på.

Fenomenografin är ett exempel på en tradition som formulerar vissa typer
av frågeställningar samtidigt som andra blir mindre intressanta. Utgångspunk-
ten för fenomenografiska studier utgörs av en idé om människors sätt att upp-
fatta eller erfara olika fenomen (jfr. även Husén, 1988 och Larsson, 1986a).
Marton ses som en av upphovsmännen till fenomenografin och väljer man att
anknyta till hans senare texter säger han att världen endast kan förstås så som
vi erfar den, d.v.s. världen bör ses som den komplexitet som utgörs av möjliga
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erfarenheter (Marton, 1995 och Marton & Booth, 1997). Detta innebär en syn
på världen där det inte går att separera den som beskriver världen från den
värld som beskrivs. Det mänskliga erfarandet förändras, vidgas eller fördjupas
beroende av de kontexter (kulturella, politiska, sociala, ekonomiska o.s.v.) män-
niskan ingår i. Samtidigt som vi erfar världen på kvalitativt olika sätt utvecklas
också mera generellt gemensamma sätt att tolka och beskriva våra erfarenheter
på. Om vi uppfattade världen på totalt olika sätt skulle vi inte i något avseende
kunna nå samförstånd. Det måste således, av nödvändighet, bli ett begränsat
antal kvalitativt olika sätt att uppfatta ett fenomen som kan urskiljas i en speci-
fik tid och kultur. Utgående från att människor inom en given kultur har ett
begränsat antal sätt att uppfatta världen framstår fenomenografin som menings-
full (Marton, 1995).

I fenomenografiska studier utgör vanligen transkriberade intervjuer under-
lag för analyser som eftersträvar kvalitativt olika uppfattningar av det studera-
de fenomenet. Analysarbetet brukar beskrivas som ett upprepat komparativt
läsande där uppfattningarna slutligen ”faller ut” (jfr. t.ex. Carlgren, 1986, Has-
selgren, 1993, Lindblad, 1983, Marton, 1995 och Svensson, 1997).

Fenomenografin skiljer sig enligt Marton och Booth, (1997) från andra kva-
litativa ansatser och metoder främst i hur kunskapsintresset är formulerat och/
eller hur analysarbetet genomförs. Exempelvis fenomenologin och fenomeno-
grafin kan beskrivas stå för liknande filosofiska tankar om hur verkligheten
konstituerar sig och därmed kan kunskapsintresset förstås som likartat (jfr. även
Alexandersson, 1994). Däremot skiljer de sig åt vad gäller synen på forskar-
rollen och det resultat som eftersträvas. Inom fenomenologisk analys förvän-
tas forskaren klara av att, så att säga, ställa sig inom parentes för att kunna
studera det valda fenomenet i sig. Resultatet som fenomenologin eftersträvar
avser att fånga essensen av en persons uppfattning av ett givet fenomen. Inom
fenomenografin har inte forskarens påverkan på analysarbetet diskuterats på
samma sätt och resultatet förväntas, som nämnts, utgöras av kvalitativt olika
uppfattningar som, när de relateras till varandra, gestaltar fenomenet ifråga
(Marton, 1994 & 1995 och Marton & Booth, 1997).

Fenomenografin utgår således från att människans sätt att erfara världen
”sätter spår” i hennes sätt att uttala sig om fenomenet ifråga (jfr. t.ex. Larsson,
1986a & 1988). Det är inte intervjupersonernas uttalade åsikter om olika feno-
men som är av intresse. Forskaren skall istället försöka klarlägga vilka – ofta
omedvetna och/eller oartikulerade – uppfattningar intervjuutsagorna vilar på.
En persons åsikter antas, med andra ord, till stor del basera sig på djupliggande
erfarenhetsstrukturer – uppfattningar – vilka utgör individens socialt konstru-
erade omvärldsuppfattning. Vidare konstaterar Marton (1994) att vi som indi-
vider sällan har uppfattningar som är konsistenta, vilket motiverar att man inom
fenomenografin inte primärt är intresserad av den enskilda individen.
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Kritik rörande fenomenografisk analys
Även om fenomenografin idag, i Sverige, betraktas som en vedertagen forsk-
ningsmetod inom pedagogik när det gäller att beskriva människors uppfatt-
ningar av omvärlden är den långtifrån oproblematisk. Belysande exempel på
artiklar som problematiserar fenomenografin är Lindblads (1983) kritiska
granskning av Larssons tillämpning av den fenomenografiska metoden och
Hasselgrens (1993) artikel i Nordisk Pedagogik7. De problem som lyfts fram
berör fenomenografins centrala delar, d.v.s. val av fenomen och analysarbetet.

Beträffande valet av fenomen gäller problematiken främst huruvida feno-
menet är av sådant slag att det går att fånga och/eller hur det kan låta sig fång-
as. Lindblad (1983) visar att det finns problem med att studera fenomen som är
av oklar natur. Genom att inte reflektera över fenomenets art hävdar han att
man riskerar att väsentliga validitetsfrågor glöms bort eller döljs (jfr. diskus-
sionen på sid. 39).

Hasselgren (1993) å sin sida lägger stor vikt vid den problematik som lig-
ger i datainsamlandet och analysarbetet. När det t.ex. gäller studier av lärares
uppfattningar påpekar han (a.a. 1993:151) att man inte får utelämna betydel-
sen av ”vad mötet mellan fenomenografen och läraren betyder” för det erhåll-
na resultatet (jfr. även Kvale 1996 & 1997, Lather, 1991 och Lindblad, 1991).
Likaså påtalar han att det finns ett möte mellan de utskrivna intervjuerna och
den som analyserar dem som är av liknande betydelse (jfr. även diskussionen
på sid. 35). Genom att bortse från sådana typer av möten riskerar resultatet att
bli enbart en artefakt, ett konstlat resultat, som säger mera om forskaren själv
än om lärarnas uppfattningar. Hasselgren ställer sig också kritisk till det veder-
tagna i att intervjuerna skall vara både genomförda och transkriberade av fors-
karen själv eftersom han ser det som begränsande för fenomenografins möjlig-
heter att betraktas som en ansats. Datamaterialet borde inte behäftas med såda-
na begränsningar.

Att fenomenografin vanligen arbetar med transkriberade intervjuer är väl i
sig mindre problematiskt eftersom metoden förutsätter ett datamaterial att ana-
lysera. Däremot kan man konstatera att varje intervjusituation innehåller osäk-
ra moment av det slag som både Lindblad och Hasselgren för fram.

En annan fråga som Lindblad (1983) diskuterar är intervjufrågornas bety-
delse för resultatets kvalitet. De frågor som används är vanligen öppna och
indirekta. Det förekommer även studier där förfarandet bygger på direkta frå-
gor (jfr. t.ex. Lindblad, 1983 och Hasselgren, 1993). Ett centralt problem för
varje datainsamling är hur man kan veta när någon i en intervjusituation talar
tillräckligt öppenhjärtligt och ingående om ett fenomen för att uppfattningar
om fenomenet skall kunna utläsas. Samtidigt behöver man beakta huruvida de
intervjuade har en möjlighet att tala om det fenomen man avser. Med indirekta
7. Hasselgrens artikel i Nordisk Pedagogik utgjorde upptakten till en debatt om fenomenografin som
avslutades 1995 med en artikel av Marton.
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frågor och långa diskussioner gäller osäkerheten främst om fenomenet som
eftersträvas kan fångas. Om man istället använder sig av direkta frågor gäller
osäkerheten huruvida uppfattningarna kan komma till uttryck, d.v.s. om sam-
talen kan nå utöver det som handlar om de intervjuades åsikter om fenomenet.
Den här anförda diskussionen skulle kunna förstås som paradoxal. Å ena sidan
anges att uppfattningarna är det som ”ligger i botten” och påverkar de åsikter
som de intervjuade har om ett givet fenomen och å andra sidan skall man få de
intervjuade att prata på ett mera fördjupat sätt än vad de kan komma att göra
om de blir tillfrågade vilka uppfattningar de har av fenomenet. Längden på
intervjuerna är uppenbarligen inte en tillräcklig faktor, även om en lång inter-
vju kan ge ökade möjligheter. Inte heller kan typen av frågor/frågeställningar
avgöra möjligheten att fånga uppfattningarna av fenomenet (jfr. även Kvale
1989, 1996 & 1997, Larsson, 1988, Lather, 1991 och Lindblad, 1991).

Vilka andra möjligheter finns att nå ökad tillförlitlighet i intervjumaterialet,
d.v.s. hur får man rikliga utsagor som kan antas handla om fenomenet? Hassel-
gren (1993) diskuterar möjligheten att å ena sidan använda datamaterial som
är framtaget av andra och kanske i annat syfte och å andra sidan använda data-
material av annat slag, t.ex. filmer. Marton (1995) ställer sig inte främmande
till andra datamaterial än transkriberade intervjuer men betonar vikten av att
fokusera på uppfattningar av ett fenomen. Trots diskussioner om alternativa
datamaterial är det intervjuer som utgör det vanligaste underlaget för feno-
menografiska studier. Marton (1994) diskuterar möjligheten att använda spe-
cifika situationer, texter och problem som utgångspunkt för intervjuer för att
på detta sätt fokusera fenomenet i en mera konkret form. Alexandersson (1994)
t.ex. valde att använda sig av så kallad stimulated-recall-interviews i sin av-
handling för att möjliggöra för lärarna att prata om den konkreta klassrums-
situationen. Det är således inte endast frågan om frågornas art som är intres-
sant. Lindblad (1991) hävdar vikten av att förhålla sig kritisk till vad de inter-
vjuade uppfattar att intervjuaren ställer för frågor. Säljö, m.fl. (1999) visar på
vikten av att ta fasta på de intervjuades vilja att svara i relation till den fråga de
uppfattar har ställts dem. Med en sådan utgångspunkt kan man förstå vikten av
att genomföra intervjuerna i relation till ett konkret underlag, t.ex. videofilmer.

Såväl Lindblad (1983) som Hasselgren (1993) strävar efter en ökad medve-
tenhet rörande fenomenografins möjligheter och svårigheter att spegla olika
individers uppfattningar av ett givet fenomen som kan förstås som en beskriv-
ning vilken är representativ för de personer som intervjuats. Detta resonemang
kan å ena sidan tolkas som om vetenskapen har ett avbildande uppdrag och å
andra sidan att det är individens mentala strukturer som eftersträvas. I båda
fallen bortser man från att fenomenografin eftersträvar att beskriva icke per-
sonbundna och därmed konstruerade uppfattningar så som de kommer till ut-
tryck i transkriberade intervjuer. Fenomenografin är således en metod som
gestaltar uppfattningar på basen av olika individers sätt att uttrycka sig i ett
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givet kontext och tolkade av en person. Utsagorna i intervjuerna är formulera-
de i en given situation och tolkningen är genomförd på basen av forskarens
förförståelse, d.v.s. praktiska och intellektuella erfarenheter (jfr. Larsson, 1998).
Validitetsproblem av detta slag har ofta hanterats med hjälp av medbedömare
(jfr. t.ex. Uljens, 1994b). Detta system innebär dock att medbedömaren får ta
ställning till en färdig konstruktion vilket också det medför en påverkan av
forskaren på medbedömaren. Lindblads och Hasselgrens diskussioner är dock
av intresse eftersom de tydliggör den bas fenomenografin står på. Utan ett
kritiskt förhållningssätt riskerar dock vilken forskningsinriktning som helst att
bli självuppfyllande istället för ett redskap för kunskapsutveckling. Det är så-
ledes av betydelse att diskutera problem av ovannämnda slag, men man bör
även diskutera vilken typ av kunskap som eftersträvas och hur den bäst kan
nås.

Utgående från att verkligheten inte kan beskrivas så som den är avsäger sig
fenomenografin också möjligheten att avbilda verkligheten och den borde där-
med också avsäga sig möjligheten att avtäcka individers tankestrukturer (jfr.
även Marton, 1994). Om man inte eftersträvar en avbildande vetenskap kan
man i enlighet med Asplund (1970/1996) istället prata om att skapa möjliga
(andra) sätt att se på världen. Genom att fokusera på det möjliga kan vi kanske
komma från gamla föreställningar och istället hitta nya. Därmed kan vi också
få en möjlighet att hitta alternativa handlingsstrategier (jfr. även Morse, 1994).
Asplund betonar att ”det möjliga” inte behöver vara ”det sanna”. För att vi
skall kunna uppskatta värdet av fenomenografiska studier vill jag hävda vikten
av att diskutera vilken typ av kunskap som eftersträvas. Eftersträvas ett resul-
tat där uppfattningarna antas vara reella utan påverkan från den interaktion
som uppstår mellan forskaren och de intervjuade eller mellan forskaren och de
transkriberade texterna, kan fenomenografin ses som olämplig. Väljer man is-
tället att betona vikten av att på basen av intervjuerna skapa alternativa/vidga-
de sätt att förstå ett fenomen kan fenomenografins svagheter och problem dis-
kuteras på ett annat sätt. I sådana fall blir det viktigare att diskutera om inter-
vjumaterialet är tillräckligt brett och innehållsrikt för att hitta möjliga uppfatt-
ningar. Vidare måste större fokus läggas vid analysarbetet och på vem det är
som utför analysen. Ser man analysarbete som en process där forskarens kun-
skapsbas och erfarenheter påverkar resultatet är forskarens bakgrund inte helt
oviktig (jfr. Freeman, 1996, Lather, 1991, Lindblad, 1991,  Morse, 1994 och
Säljö, m.fl., 1999 ). Hasselgrens antagande om att resultatet riskerar att säga
mera om fenomenografen än om de i intervjuerna dolda uppfattningarna kan
således omformuleras till att gälla fenomenografens möjlighet att på basen av
de egna erfarenheterna och de varierande intervjuerna hitta nya eller alternati-
va sätt att förstå fenomenet. Forskarens inverkan på analysresultatet kan kan-
ske vara lättare att acceptera om resultatet förväntas vara en beskrivning av
möjliga sätt att uppfatta fenomenet. Resultaten av fenomenografiska studier
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8. Peirces arbete rörande abduktion sträcker sig över många år och är inte alltid entydigt skrivet. I  detta
arbete utgår jag främst från hans senare period. Fram till 1890-talet ser det ut som om Peirce beskriver
abduktionslogiken som nästintill synonym med induktion medan han i början av 1900-talet skriver fram
att abduktionslogiken som en alldeles speciell sorts logik som utgör forskningsprocessens första steg.

kan därför betraktas som artefakter som, om de är välgjorda, säger något om
både forskaren och de intervjuade (jfr. även Larsson, 1986a). Ett fenomeno-
grafiskt arbete skall således sträva efter att inte gå utöver det datamaterialet
erbjuder utan endast utnyttja de möjligheter materialet erbjuder. Den verkliga
utmaningen för fenomenografin, som jag ser det, skulle vara att analysarbetet
genomfördes kooperativt med två eller flera forskare men även i ett sådant fall
är det resultat som produceras färgat av erfarenheter och kulturella faktorer.

Fenomenografisk analys som en abduktiv process
Analysprocessen i en fenomenografisk studie framställs, som sagt, vanligen
som ett upprepat komparativt läsande tills uppfattningarna ”faller ut”. Hassel-
gren (1993) kritiserar fenomenografin för att man inte anger mera precisa till-
vägagångssätt för analysarbetet. I enlighet med Hasselgren kan man konstate-
ra att metodbeskrivningarna visavi analysarbetet är relativt vaga och hans mar-
kering av problemet är väsentlig. Dock fanns det redan vid tiden för hans arti-
kel försök till redogörelser för hur analysarbetet går till. Larsson (1986b) t.ex.
beskriver processen:

läsning och reflektion, läsning och reflektion /…/ Processen innebär, att
man låter sin förståelse av materialet fördjupas alltmer genom att låta re-
flektioner och material konfronteras mot varandra /…/ Kärnan i analysen,
det fungerande verktyget – är jämförelsen mellan olika svar. Man söker
ständigt efter likheter och skillnader. Det är genom att jämföra skillnader
som en uppfattning får gestalt – genom kontrasten till andra uppfattningar
ser man det karaktäristiska för en uppfattning. (Larsson, 1986b:3)

Analysprocessen kan tydliggöras ytterligare om man väljer att beskriva det
som ett arbete bestående av fyra faser enligt schemat på omstående sida
(fig. 1). Jag vill betona att schemat inte skall läsas som om det finns klart
urskiljbara steg i processen (jfr. även Morse, 1994). Analysarbetet är i princip
kännetecknande av samtidighet och består av ständiga omtolkningar och för-
nyade prövningar av olika försök till kategorier och utfallsrum. För att kunna
utveckla diskussionerna om analysarbetet har jag valt att utgå från Peirces (1990)
tankar om hypotesskapandet som en abduktiv process8. Att tala om hypotes-
skapande i samband med fenomenografi är inte självklart men jag anser att
Peirce med sina diskussioner erbjuder ett sätt att förstå vad som möjliggör att
uppfattningarna ”faller ut” i det upprepade läsandet. Först vill jag närmare
diskutera respektive fas i figuren.
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Figur 1. Schematisk bild över faser i en fenomenografisk analysprocess.

Utgående från den schematiska bilden ovan handlar det således under den för-
sta fasen om att hantera alla intervjuer som en samlad text. För att förstå vad en
enskild intervjuperson säger måste man dock läsa olika utsagor relativt den
enskilda intervjun. Det krävs således att man både kan hantera innehållet i
intervjuerna som kontextbundna utsagor samtidigt som man strävar till att se
alla intervjuer som en helhet – en text (jfr. t.ex. Giddens, 1993/1998, Larsson,
1986b, Marton, 1995 och Mishler, 1986).

Lindblad (1983 & 1984) lyfter fram en annan aspekt som har en avgörande
betydelse för hur den ”magiska” läsningen kan tydliggöras. Han säger att ”fe-
nomenografen [kan] förledas till att blanda samman frågan om hur de intervju-
ade uppfattar något med frågan om vad de uppfattar” (Lindblad, 1983: 36).
Det är hur de intervjuade uppfattar – och som kommer till uttryck i hur de talar
om – fenomenet som skall utgöra fokus men det är lätt hänt att man istället
fokuserar sig på vad de talar om, d.v.s. innehållsmässigt. Lindblad ser att detta
problem blir speciellt accentuerat om fenomenet är diffust och komplicerat
och om frågorna är vaga och oprecisa (jfr. även Alexandersson, 1994, Carl-
gren, 1986 och Marton, 1994).

Det upprepade läsandet – analysarbetet – bör därför vara av två slag, en
sorterande och en tolkande läsning. I schemat över det fenomenografiska arbe-
tet (fig. 1) representeras detta läsande av den andra och den tredje fasen. Under
den andra fasen måste man med andra ord försöka få en blick för vad den
samlade textmassan innehåller för typ av utsagor för att kunna urskilja eventu-
ella aspekter/delfenomen men också för att kunna sålla bort sådant som inte
kan kopplas samman med fenomenet (jfr. Marton, 1994). Den andra fasen hand-
lar således om att analysera vad de intervjuade talar om eller mera exakt: vad
det talas om i den samlade intervjumassan. Även här finns det en inbyggd
samtidighet, d.v.s. även om fokus ligger på vad lärarna talar om kan man inte
undvika att också reflektera över hur de talar om det de talar om.
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vara av två slag, en sorte-
rande och en tolkande läs-
ning. I schemat över det fe-
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Den tredje fasen utgörs av arbetet med att hitta det som kan ses som upp-
fattningar – att förstå innebörder i intervjuerna. Det är detta läsande som jag
uppfattar kan förklaras som en hypotesskapande process där man söker efter
möjliga sätt att förstå fenomenet (jfr. även Eco, 1983, Ginzburg, 1983, Kirk &
Miller, 1986 och Sandström, 1993). Peirce (1990) hävdar att man, utgående
från de traditionella logiska modellerna deduktion och induktion, inte kan för-
klara hypotesskapandet. Både deduktion och induktion är begränsade efter-
som de inte kan gå utöver en redan uppställd hypotes eller utöver de fakta som
erbjuds. Med hjälp av deduktion kan man forma förutsägelser och med hjälp
av induktion kan man bevisa eller lyfta fram det sannolika. Däremot kan själva
hypotesskapandet förklaras med hjälp av abduktionslogik (Fann, 1969/1993,
Peirce, 1990 och Yu, 1994). För att förklara abduktionsprocessen som hypo-
tesskapande fokuserar Peirce diskussionen kring det mänskliga varseblivan-
det. Peirce (1990: 231–232 redigerat citat) beskriver vad han kallar tre tankes-
lipande satser:

– ingenting finnes i intellektet som icke dessförinnan har varit i sinnet,
d.v.s. varseblivningen

– perceptuella omdömen innehåller generella element, såtillvida att man
kan härleda universella satser från dem

– abduktiv slutledning övergår mjukt i perceptuellt omdöme utan någon
skarp demarkationslinje däremellan.

Trots den närhet mellan varseblivning och abduktion som Peirce talar om bör
man skilja dem åt. Varseblivningen av fakta innehåller på ett naturligt sätt in-
slag av tolkningar som övergår i abduktiva slutledningar, d.v.s. fakta som i ett
skede ter sig som oviktiga kan i kombination med andra fakta framstå som
betydelsebärande och viktiga (jfr. även Olson, 1992). Peirce jämför den ab-
duktiva processen med detektivens arbete med att på basen av olika spår utfor-
ma en förklarande intrig.

I en fenomenografisk analys kan två olika utsagor uppvisa stora skillnader
när det gäller ordvalet men när man jämför vad utsagorna står för kan de vara
av samma/liknande art (Marton, 1994). Detta innebär att utsagor som i ett ske-
de förefaller intetsägande kan få betydelse genom att de relateras till andra
utsagor av liknande slag. Följaktligen kan olika mönster urskiljas ur den sam-
lade texten. Den abduktiva processen innebär någon form av erfarenhetsbase-
rad tolkning av varseblivna fakta som gör det möjligt att formulera hypoteser.
Det är dock av avgörande betydelse att man som forskare undviker att försöka
pressa in utsagorna i redan på förhand uppgjorda kategorier. Man måste alltså
vara på sin vakt mot sina egna förutfattade idéer (Marton, 1994).

Såväl fenomenografisk analys som andra analyser eftersträvar ett resultat
som innehåller något nytt och meningsfullt, något som kan hjälpa oss att förstå
vår värld på ett förnyat sätt. För att utveckla nya sätt att förstå lärares uppfatt-
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ningar av fenomenet att vara pedagogisk behöver man således arbeta med att
hitta innebörder som i något avseende är meningsfulla. Likväl är det forska-
rens erfarenheter som kommer att vara avgörande för vad som är möjligt att se.
På detta sätt kan man förstå Peirce som att man dels måste upptäcka möjliga
(rimliga) slutledningar (hypoteser) och dels välja den slutledning (hypotes)
som är mest meningsfull (bäst) och som har potential att förklara alla data.

Kvaliteten på fenomenografiska studier borde därmed kunna diskuteras i
förhållande till hur väl de abduktivt framtagna hypoteserna kan förklara alla
fakta eller centrala delar av fakta (Peirce, 1990). Å andra sidan kan man disku-
tera i hur hög utsträckning hypotesen är förklarande. Detta resonemang kan,
som tidigare nämnts, kopplas samman med Asplunds (1970/1996) strävan ef-
ter möjliga sätt att förstå samhället.

Den abduktiva processen ger en grund för att förstå fenomenografens upp-
repade och komparativa läsande där kategorier slutligen ”faller ut”. Det är gi-
vetvis inte ett komparativt läsande som är frigjort från tolkarens erfarenheter
utan erfarenheterna utgör snarare den bas som möjliggör tolkning och ett alter-
nativt varseblivande. Det som kritiseras av Hasselgren (jfr. sid. 29) kan således
ses som det som möjliggör en abduktiv process. Abduktionsprocessen kan med
andra ord erbjuda ett sätt att förstå vad det är som sker i interaktionen mellan
fenomenografen och intervjuutskrifterna. Genom att intervjuerna läses kom-
parativt och olika utsagor ställs i relation till varandra ges ökade möjligheter
för att alternativa strukturer eller innebörder i ett abduktivt ögonblick träder
fram som meningsfulla. När slutligen ett resultat föreligger kan det vara sådant
att det kan förefalla som en självklarhet. Det är dock nödvändigt att granska
om fenomenet har förståtts på ett förändrat sätt. I det här skedet av analysarbe-
tet föreligger kluster av uppfattningar vilka ännu inte (eller endast skissartat)
har benämnts och relaterats till varandra.

För att återknyta till den schematiska bilden av det fenomenografiska arbe-
tet (fig. 1) kvarstår således den fjärde och sista fasen, nämligen den som lyfter
arbetet till en mera abstrakt nivå och gör det möjligt att kommunicera. Detta
innebär att de kluster av uppfattningar som tagit form i den abduktiva proces-
sen, slutligen gestaltas i form av beskrivningskategorier, vilka namnges och
relateras till varandra på ett sådant sätt att ett så kallat utfallsrum uppstår (jfr.
t.ex. Alexandersson, 1994, Carlgren, 1986, Larsson, 1986b, Lindblad, 1983
och Marton, 1994 & 1995).

Beskrivningskategorierna formas genom att man, som Marton (1994) för-
klarar det, omsorgsfullt beskriver respektive uppfattning med sikte på att lyfta
fram det karakteristiska och det särskiljande. Gestaltandet och benämnandet
av beskrivningskategorierna måste ske samtidigt som utformandet av det sam-
mantagna utfallsrummet. Detta innebär att arbetet med att teckna det karakte-
ristiska – beskrivningskategorierna – måste ske med beaktande av hur olika
uppfattningar kan relateras till varandra samtidigt som man arbetar med att
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forma en betydelsebärande helhet – ett utfallsrum. Resultatet kan således ses
som giltigt när beskrivningskategorierna kan ses som en helhet, oavsett om
relationen är jämbördig och/eller om den är hierarkisk. Om relationen mellan
beskrivningskategorierna är jämbördig kan ingen uppfattning ses som över-
lägsen den andra men om relationen är hierarkisk måste det finnas acceptabla
yttre kriterier gentemot vilket värderingen kan ske. Oavsett hurdan relationen
är bör den vara komplementär samtidigt som ingen överlappning framstår (jfr.
t.ex. Alexandersson, 1994 och Uljens, 1989). Detta innebär att en fenomeno-
grafisk uppfattning tar gestalt i belysning av de andra kategorierna.

För att möjliggöra det gestaltande arbetet måste beskrivningskategorierna
namnges vilket också innebär ett komplext och svårbeskrivbart arbete. De namn
man väljer måste säga något om respektive kategori på ett sätt som har sin
grund i de intervjuades utsagor samtidigt som de olika kategorinamnen måste
förhålla sig logiskt till varandra för att tydliggöra utfallsrummet. Benämnan-
det skall således inte överskrida datamaterialet samtidigt som det bör ansluta
till det kunskapsintresse som forskningsarbetet i sin helhet fokuserar (jfr. t.ex.
Glaser & Strauss, 1967)9.

Jag vill återigen upprepa att arbetet med att hitta uppfattningar, att namnge
och relatera beskrivningskategorierna till varandra för att forma ett utfallsrum
i många avseenden pågår simultant även om jag här har beskrivit det schema-
tiskt. Ett sådant simultant analysarbete kan beskrivas med hjälp av Glaser och
Strauss (1967) tankar om ”the constant comparative method”:

Although this method of generating theory is a continuously growing pro-
cess–each stage after a time is transformed into the next–earlier stages do
remain in operation simultaneously throughout the analysis and each prov-
ides continuous development to its successive stage until the analysis is
terminated. (1967:105)

I och med att ett utfallsrum föreligger har man egentligen också nått fram till
ett resultat som kan betraktas som ett fenomenografiskt resultat. Med beaktan-
de av fenomenografins problem och möjligheter skall jag i det följande beskri-
va hur intervjumaterialet för denna studie har tagits fram.

9. Grounded theory är, som fenomenografin, en kvalitativ ansats som avser att producera ett resultat
utan att det på förhand finns någon egentlig hypotes att pröva. De tydligaste skillnaderna syns i
uppläggningen av datainsamlingen och när (var i processen) analysarbetet startar. Medan man inom
fenomenografin utgår från ett samlat intervjumaterial som läses som en hel text väljer man inom
grounded theory att starta med en tentativ analys redan när en liten del av datamaterialet är insamlat.
Fortsatt datainsamling sker därefter utgående från vad den första analysen ger för öppningar (Glaser &
Strauss, 1967).
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KAPITEL 4

Datainsamlingen

Att ”skapa” ett intervjumaterial som kan ligga till grund för det fenomenogra-
fiska analysarbetet är inte en enkel sak. Man måste fatta beslut om urval –
vilka skall intervjuas – och hur intervjuerna skall genomföras och transkribe-
ras. I samband med genomförandet krävs också att man tar ställning till olika
etiska frågeställningar. De etiska överväganden som förknippas med detta ar-
bete gäller inte enbart skyddet av de intervjuades personliga integritet utan
berör stora delar av forskningsprocessen. För att kunna föra en sammanhållen
etisk diskussion har jag valt att göra det i ett skilt avsnitt.

Urval
Datamaterialet omfattar intervjuer med 21 lärare från sex skolor. Femton av
lärarna är verksamma på Åland och sex arbetar i Sverige. Att jag valt att inter-
vjua lärare från både Åland och Sverige har flera orsaker, den första och kan-
ske naturligaste, är att jag bor på Åland. Den andra, och kanske för arbetet
mest relevanta orsaken, är att med lärare från både Åland och Sverige kan det
empiriska underlaget bli mera varierande än vad som är möjligt med lärare
från endast en kultur. Jag analyserar dock alla intervjuer utan att hålla isär dem
som kommer från Åland respektive Sverige. Urvalet av de i projektet ingående
lärarna är främst strategiskt.

Som jag tidigare diskuterat är det vanligt med strategiska urval i fenomeno-
grafiska studier emedan man antar att möjligheterna att ”komma åt” kvalitativt
olika uppfattningar ökar om intervjupersonerna har olika erfarenheter och bak-
grund (jfr. även Cohen & Manion, 1980 och Larsson, 1986b). Parallellt med
strävan efter heterogenitet ville jag att lärarna skulle känna intresse för projek-
tet och att de självmant skulle välja att delta. Det strategiska urvalet innebar att
jag valde ut skolorna för att de skulle vara olika med avseende på t.ex. storlek
och geografisk placering men också att de skulle vara olika med avseende på
hur undervisningen var organiserad. I ett första skede kontaktade jag de berör-
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da skolledarna, både muntligt och skriftligt, med en fråga riktad till lärarkolle-
giet om att få presentera projektet. Detta möjliggjorde att lärarna redan i ett
inledande skede kunde ta ställning till eventuell medverkan genom att bestäm-
ma om de skulle närvara vid mötet eller inte. Gällande tre av skolorna hade jag
inte möjlighet att besöka dem på förhand. Istället tog jag kontakt per telefon
och brev med någon av lärarna i respektive skola med en förfrågan om vilka
som var intresserade av att delta i studien. I samband med intervjuerna visade
det sig att en del av lärararna inte upplevde sig helt välinformerade om det
projekt de valde att delta i och jag tror att en eller ett par av lärarna kanske hade
valt att inte delta om de haft tydligare information i ett tidigare skede. Visserli-
gen diskuterade jag studiens syfte med alla lärare när jag kom till den aktuella
skolan men i en sådan situation är det troligen inte lika lätt att dra sig ur. Sam-
mantaget kan jag konstatera att alla deltagande lärare utom två visade tydligt
intresse från början av att delta.

De som inom den kontaktade skolan var intresserade av projektet fick såle-
des delta. Därmed kan man konstatera att det strategiska urvalet endast omfat-
tade valet av skolor eftersom när en skola väl var kontaktad var det lärarna som
avgjorde om de ville delta eller inte. I en av skolorna valde endast en lärare att
delta och i de andra skolorna deltog två till sju lärare.

Min önskan om att lärarna skulle variera vad beträffar, kön, ålder, yrkeser-
farenheter och bakgrund måste sägas ha slagit väl in. De 21 lärarna, 16 kvinnor
och 5 män fördelar sig åldersmässigt från 24–56 år. Vad gäller arbetserfarenhet
har de två lärare som har den kortaste erfarenheten tjänstgjort drygt 2 år vid
intervjutillfället. Den ena av dem gick sin lärarutbildning direkt efter gymna-
siet medan den andra hade ett annat yrke innan hon omskolade sig till lärare.
Längst lärarerfarenhet har de som utbildat sig på 1960-talet. Av de lärare som
arbetar på Åland är åtta utbildade i Sverige och tre av dem har tidigare även
arbetat som lärare i Sverige. De övriga sju åländska lärarna är utbildade i Fin-
land. De lärare som arbetar i Sverige är alla utbildade i Sverige. 20 av de 21
intervjuade lärarna har lärarbehörighet medan en har ofullständig lära-
rutbildning. En av lärarna är speciallärare och arbetar vanligen individuellt
med enskilda barn. Fyra av de intervjuade lärarna har skoladministrativa upp-
gifter vid sidan om undervisningen och två av de intervjuade har ibland fung-
erat som föreläsare för andra lärare. De lärare som ingår i denna studie är med
andra ord vanliga lärare med varierande bakgrund och erfarenheter (jfr. Har-
greaves, 1996 & 1998).

Intervjuerna
På basen av den tidigare förda diskussionen om fenomenografiska intervjuer
och problemen med intervjuer baserade på indirekta eller direkta frågor före-
föll det viktigt att möjliggöra för lärarna att intervjuas i relation till det konkreta
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arbetet (jfr. Lindblad, 1983 och Marton, 1994 & 1995). Inom den tidiga Teach-
er Thinking-forskningen var så kallade stimulated-recall-interviews (baserat
på ljudbandsupptagningar) rätt vanliga (Clark & Peterson, 1986). Senare bör-
jade man även använda videoupptagningar som bas för intervjuer – video-
stimulated-recall-interviews. En av orsakerna till att tekniken användes inom
Teacher Thinking-forskningen angavs vara att ”stimulate the recall of thought
processes” (McNair, 1978-79: 26–42). Även om tekniken användes i syfte att
”avtäcka” hur lärarna tänkte medan de arbetade och mitt intresse är fokuserat
på hur de resonerar när de ser sig själva i arbete föreföll metoden intressant (jfr.
även Anning, 1988, Busher m.fl., 1988, Keith, 1988, Lander, m.fl., 1995 och
Walkwitz & Lee, 1992). För att undersöka hur en sådan intervjustrategi skulle
fungera genomförde jag 1994–95 en pilotstudie med en lärare10. Jag valde att
samarbeta med en lärare med lång lärarerfarenhet och med intresse för att dis-
kutera lärararbetet. Hon fick välja ut en lektion till vilken jag inbjöds att kom-
ma och filma. Med videofilmen som bas genomförde jag två olika intervjuer,
det första intervjutillfället var cirka fyra timmar efter det att hon hållit lektio-
nen och det andra nästan ett år senare. Inför intervjun bad jag henne att stanna
filmen varje gång hon uppfattade sitt handlande som pedagogiskt för att däref-
ter berätta hur hon tänkte i förhållande till det hon såg. Totalt stoppade läraren
den 45 minuter långa filmen 29 gånger. Det var uppenbart att videofilmen
erbjöd henne en konkret möjlighet att prata om sitt eget agerande. Pilotstudien
gav med andra ord indikationer om att metoden skulle kunna vara framkomlig
och att intervjuerna kunde få andra kvaliteter än vanliga intervjuer där den
intervjuade måste försöka föreställa sig och/eller minnas konkreta situationer.
Den kanske största skillnaden mellan sedvanliga intervjuer och videostimule-
rade intervjuer består i den möjlighet lärarna erbjuds att prata om det egna
agerandet med det egna klassrumsarbetet som underlag. Samtidigt som jag
genomförde pilotsstudien lade Alexandersson (1994) fram sin avhandling där
han använder tekniken i samband med fenomenografisk analys. Hans arbete
bekräftade min uppfattning om teknikens möjligheter (jfr. även Löthman, 1992).

Fenomenografiska intervjuer omnämns ofta som djupintervjuer där man
strävar efter att respondenten skall delge sina innersta tankar (Marton, 1995).
Att nå ”djupt” ställer stora krav på relationen mellan den som utför intervjun
och den som intervjuas (Holstein & Gubrium, 1995, Kvale, 1997 och Lather,
1991). Intervjuer genomförda efter en kortare kontakt och under cirka en tim-
me möjliggör knappast att ett ömsesidigt förtroende kan utvecklas. Eftersom
fenomenet att vara pedagogisk är av vardaglig karaktär och då intervjuerna
baseras på filmade lektioner kan man anta att möjligheter att hålla fenomenet i
fokus ökar (jfr. sid. 18 och 29). Holstein och Gubrium diskuterar utgående från
Douglas11, behovet av att skapa ett gemensamt intresse för att få en viss fråga

11. Douglas, 1985: Creative inteviewing.
10. Pilotstudien ingår inte i detta arbete.
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ventilerad. De hävdar att om ett intresse kan skapas och om intervjuerna känns
meningsfulla finns det en ökad möjlighet för att de intervjuade är villiga att
prata öppet och att mera djupliggande uppfattningar kan skönjas ur utsagorna.
Att flertalet av lärarna uppgav att intervjuerna gett dem en unik chans att re-
flektera över det egna arbetet kan ses som ett belägg för att det kändes me-
ningsfullt att delta.

När det gäller stimulated-recall-interviews anges vanligen en rätt passiv
roll för intervjuaren. Det handlar främst om att hjälpa den intervjuade att ut-
veckla påbörjade tankar samt att ställa frågor som är klargörande (jfr. t.ex.
Holstein & Gubrium, 1995, Kvale, 1989, 1996 & 1997, Larsson, 1986b, Lat-
her, 1991, Mishler, 1986 och Repstad, 1987/1988). I praktiken varierade min
roll som intervjuare beroende på lärarnas responser. Tillsammans med de lära-
re som har varit relativt tystlåtna och/eller som främst kommenterat filmen har
min roll varit mera påverkande, jag har t.ex. bett dem berätta om de tänker på
något speciellt om de skrattat till eller liknande. Intervjuerna var spontana till
sin natur vilket i några fall ledde till att jag fällde kommentarer och/eller ställ-
de frågor som var ledande till sin karaktär. I några fall framkommer det också
att jag tog initiativ till diskussioner. Av de 21 intervjuade lärarna var det två
eller tre som pratade mindre och som under längre perioder lät filmen gå utan
kommentarer (jfr. även sid. 42). Sammantaget förstår jag intervjusituationen
som ett tillfälle där intervjuare och intervjuad tillsammans konstruerar inter-
vjun – den text som sedan utgör underlag för analysarbetet (jfr. även Freeman,
1996, Lindblad, 1991 och Säljö, m.fl. 1999).

Lärarna filmades således under en valfri lektion. Motivet till att lärarna fritt
fick välja vilken lektion handlade främst om trygghet. Flera av lärarna uppgav
att det kändes obehagligt att bli filmad under pågående arbete. Det känslomäs-
siga motståndet att delta i undersökningen kunde således ha blivit större om
jag hade försökt styra valet av lektion. Vidare utgick jag ifrån att sådant som
lärarna kan uppfatta som pedagogiskt rimligen bör förekomma under alla lek-
tioner oavsett ämne eller arbetssätt.

Flertalet av de i läroplanen ingående ämnena är representerade i materialet.
Även när det gäller fördelningen över årskurserna är variationen rätt stor. Av-
sikten var att enbart filma lärare som arbetar i grundskolans lägre klasser, d.v.s.
årskurserna 1–6. En lärare hade valt att bli filmad under en lektion med elever
från årskurs nio (intervju 12). Detta antyder att informationen från min sida
inte var tillräckligt tydlig. Intervjun är dock medtagen i materialet med moti-
veringen att denna lärare normalt även har lektioner i årskurserna 4–6 i samma
skola. Av eleverna i den sammansatta klassen med elever i årskurserna 3–9
fanns det också en elev som gick i högstadiet (intervju 14). Av tabellen (fig. 2)
kan utläsas vilken typ av lektioner som videofilmades och vilken årskurs/vilka
årskurser lärarna undervisade i.
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Figur 2. Information om vilken årskurs och lektionstyp som filmades.

Videofilmerna, som utgjorde basen för intervjuerna, var av varierande kvalitet.
Det är svårt att med en vanlig VHS-videokamera, utan extra belysning och
rörlig mikrofon, få filmer av riktigt hög kvalitet. Speciellt ljudet från en del av
eleverna var svårt att höra ibland. Även min filmteknik var begränsad. Med en
mera avancerad anläggning och större skicklighet hade underlaget sannolikt
tekniskt sett blivit bättre. Det som däremot troligen var en fördel med denna
mera diskreta utrustning var att barnen inte reagerade speciellt på kamerans
närvaro i klassen. Flera av barnen föreföll dessutom vana vid att bli filmade.
Det var endast två elever i två olika klasser som synbarligen reagerade på att
jag filmade och som flera gånger försökte ”komma i bild”. Det var heller inte
någon märkbar skillnad mellan eleverna i de klasser där jag hade haft möjlig-
het att på förhand presentera mig och eleverna i de klasser som träffade mig
strax före. Alexandersson (1994) problematiserar filmtekniska frågor som t.ex.
att göra vissa smärre ommöbleringar i klassen för att öka rörligheten för kame-
ran. Jag ansåg det viktigt att göra så minimala ingrepp i klassen som möjligt,
vilket ledde till att jag valde en lätt videokamera med stativ.

Jag hade två principer för vad jag skulle filma. Å ena sidan försökte jag
följa läraren så att hon/han så långt som möjligt skulle kunna se sitt eget age-
rande. Å andra sidan försökte jag även filma sådant som jag uppfattade att

Intervjunr. Årskurs Lektion

1 5 oä/eget arbete
2 2 musik
3 1-3 åldersint. svenska, matte/eget arbete
4 1-3 åldersint. svenska, matte/eget arbete
5 speciallärare svenska
6 1-2 matematik/eget arbete 
7 1-2 bildkonst
8 4 textilslöjd (halvklass)  
9 3-4 musik

10 3-4 svenska
11 1-2 svenska
12 9 datakunskap
13 3-4 engelska
14 3-9 textilslöjd
15 3 svenska (halvklass)
16 4-5 åldersint. oä, historia
17 4-5 åldersint. oä, historia
18 4-5 åldersint. oä, fysik
19 1-3 åldersint. oä, adventsfirande
20 2    åldersint. svenska (två parallella klasser)
21 1-3 åldersint. oä, fysik
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läraren inte såg – antingen för att hon/han var skymd eller för att det av annan
orsak undgick henne/honom. Genom att arbeta med zoomen var det möjligt att
både skapa överblicksbilder och närbilder. I vissa klasser var det större pro-
blem med ljusförhållandena. Intervju nr. 19 baserar sig på en lektion där hu-
vudtemat var första advent och under en ganska lång tid är det endast levande
ljus i små lyktor som utgör belysningen i klassrummet vilket medförde att
filmen blev mycket mörk och grynig. Filmerna omfattar normalt 40–60 minu-
ter men i två fall filmades en dubbellektion, ca. 90 minuter.

Några av lärarna ville se videofilmen före intervjutillfället. I övrigt inter-
vjuades lärarna cirka en vecka efter filmtillfället. Syftet för studien presentera-
des för lärarna vid flera tillfällen: skriftligt och muntligt före filmtillfället och
muntligt före och i samband med intervjun. Jag startade varje intervju med att
uppmana dem att stanna filmen när de såg något intressant. Flera av lärarna
stannade dock aldrig filmen under intervjun utan pratade medan filmen på-
gick. I samband med att jag berättade om syftet och tillvägagångssättet var det
flera lärare som bad mig ställa frågor eftersom de trodde att det skulle vara
svårt att komma på något att säga. De flesta lärare hade dock inte några svårig-
heter att prata när de väl kommit igång. Längden på intervjuerna varierar dock
och filmens längd har av naturliga orsaker påverkat intervjuernas längd. Det är
svårt att avgöra hur långa intervjuerna var i minuter räknat eftersom varje in-
tervju innehåller varierande antal pauser när läraren endast tittar på filmen och
även beroende av om läraren valde att stoppa filmen eller ej. Lärarna fick
behålla videofilmerna eftersom filmerna inte utgjorde en del av datamaterialet
utan enbart fungerade som hjälpmedel för intervjuerna.

I utskrivet format varierar längden på intervjuerna från 10–32 sidor, snittet
ligger vid 19 sidor. Hela intervjumaterialet omfattar 412 sidor utskriven text,
med normal textstorlek (12 punkter) och radavståndet 1,5. Transkriberingen
av intervjuerna har följt följande principer: Allt som sägs är nedskrivet men
inte fonetiskt utan med motsvarande ord (t.ex. e = är, int´= inte). Alla humman-
den är inte medtagna speciellt inte i de fall jag som intervjuare hummat för att
uppmuntra den intervjuade även om samtalet löper. Den typ av transkribering
slår sönder texten för mycket. Slentrianmässiga ord som t.ex. va´ är inte heller
utskrivna om de inte använts för att förstärka något (jfr. även Kvale, 1997 och
Repstad, 1987/1988).

Utöver allmänna frågor, som ålder och lärarutbildning, frågade jag också
om deras vana att tala om sitt arbete i termer av det pedagogiska. De inledande
diskussionerna hade främst funktionen av ingång till den egentliga intervjun.
Nedan ges utdrag ur en av intervjuerna för att exemplifiera hur introduktionen
kunde gå till. Varje enskild introduktion blev lite olik de andra, dels beroende
på att jag inte hade något manuskript och dels beroende på hur jag uppfattade
att läraren förstod idén. Utdraget nedan får fungera som exempel på hur inled-
ningen till en intervju kunde se ut.
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Intervju nr. 4. [Jag ber läraren berätta om lärarutbildningen]

IP: Att det är ungarna som är det viktiga för mig. Att jag brukar säga att jag
är mer vårdare än vad jag är pedagog. Men det… vårdare är kanske inte rätt
ord men i alla fall, det… dom…

I: Då lägger du in en viss innebörd i både vårdare och i pedagog?

IP: Jo, jo…

I: Vad… Kan du säga…?

IP: Om det här… vårdare då, att jag… Det är viktigt för mig, att dom trivs
och att man ser dom, barnen. Kanske ibland viktigare än att fundera på hur
är pedagogens roll då. Att jag… stakar ut den rätta vägen eller hittar dom
lämpliga stegen att gå vidare.

I: mm. Tänker du inlärningsmässigt

IP: Inlärningsmässigt för pedagogen, jo.

I: mm… Har du, har ni under utbildningen och i din… när du har jobbat
som lärare… tycker du att ordet… det här… pedagogiskt. Det här uttrycket
som jag frågar efter tycker du att det är nånting som man använder. Brukar
du prata om att nånting är pedagogiskt eller om det inte är pedagogiskt?

IP: Jo, det tycker jag nog. Både i yrket och så här/…/

I: Så det är inte ett begrepp som du inte använder?

IP: Nej, jag använder det nog, men hur ofta jag använder det, det kan jag inte
säga, men… /…/ Jo, att nånting är pedagogiskt alltså inne… som är positivt…

I: Då så, då är det kanske också lättare för dig att göra det här. Eftersom,
för en del blir det svårt eftersom det är ett begrepp som dom, många inte
alls använder. Eller ett uttryck. /…/ när vi sätter på filmen, så vill jag att
du… väljer att stanna… Jag, alltså, bryr mig inte så mycket om varför du
väljer att stanna och så vidare. Men det som jag vill är, jag vill att du under
den här intervjun försöker ge en bild av – i förhållande till ditt eget arbete
– vad du uppfattar att är pedagogiskt, eller vad är inte pedagogiskt lika
gärna som för att för att belysa från andra hållet… men för att se vilken
innebörd du lägger i det här uttrycket. Och om du tittar på handlingar,
problem eller situationer och så här. Och det är alltså jätt–, jätteviktigt att
du vet att det är din uppfattning som jag är ute efter. Alltså för att det finns
ingen, det finns inga definitioner. Om du slår upp att vara pedagogisk i nån
bok så, så hittar du det ingenstans och så här. Och därför, jag vill hitta så
många olika innebörder som möjligt alltså. Så därför är det viktigt att du
inte försöker… svara efter vad du tror att jag är ute efter. För jag är inte ute
efter nånting speciellt.
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IP: Nej, precis. Det förstås, dom uppfattningar jag har så har jag ju fått
någonstans ifrån.

I: Jo, jo, men det har kanske inte så stor betydelse, utan det är vilka /…/

IP: /…/ Nu säger jag då att jag använder det här ordet nu när du säger att
man skall analysera utgående från det så blir man lite så här osäker, för det
är ju ändå nånting som antagligen finns det nånstans men det,… nå… hur
mycket jag kan… Men vi kan ju se det kan ju hända att det också är sånt här
som man… Ja, mer eller mindre omedvetet…

I: Ja, det tror jag /…/

IP: För att inte går jag ju… Inte analyserar jag dagligen… funderar att…är
det pedagogiskt…

Etiska aspekter på arbetet

För att bedöma kvaliteten på ett forskningsarbete bör det även granskas ur ett
etiskt perspektiv. Petersson (1994) säger att det finns olika normer som styr
forskarens verksamhet och att en del normer är etiska till sin karaktär. För att
synliggöra möjliga etiska problem skiljer han på fyra olika parter som berörs
eller kan beröras av forskningen (a.a. s. 108):

– forskarsamhället

– uppdragsgivare/finansiär

– deltagande part

– samhället/”tredje man”/”tredje part”

Gällande en etisk granskning av föreliggande arbete är det framförallt forskar-
samhället och deltagande part som är centrala intressentgrupper. Visserligen är
samhället som tredje part också en intressent, speciellt som studien berör sko-
lan. Eftersom arbetet är en avhandling för akademisk grad måste man dock se
samhället som uppdragsgivare och finansiär. I det följande skall jag diskutera
några etiska frågeställningar rörande forskningsarbetet som å ena sidan kan
relateras till forskarsamhället och å andra sidan till deltagande part.

Forskarsamhället

Forskarsamhället är berörd part främst vad gäller ämnesvalets relevans och
huruvida olika inomvetenskapliga krav beaktas. Eftersom arbetet är ett led i en
formell utbildning bär forskarsamhället ett medansvar för att ämnesvalet, forsk-
ningsprocessen och publiceringen är etiskt försvarbar. Den forskningsetiska
kvaliteten torde också kunna försvaras genom avhandlingens uppläggning och
genomförande, d.v.s. framförallt ämnesval och process borde vara tillräckligt
motiverade i arbetets inledande del.
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Deltagande part

I relation till deltagande part har forskaren etiskt ansvar när det gäller deltagar-
nas rättigheter och intressen såsom 1) inflytande 2) skydd av integritet 3) pu-
blicering.

Vad gäller den första punkten anger Petersson (1994) att man bör beakta
deltagarnas inflytande i relation till studien, i det här fallet möjlighet att bedö-
ma konsekvenserna av ett deltagande och möjlighet att avstå från deltagande.
Petersson säger att det handlar om hur man informerar om projektet och hur
man får deltagarnas samtycke. Deltagarna bör ha en reell möjlighet att välja att
inte delta. För att göra det möjligt för lärarna att bedöma konsekvenserna av ett
deltagande bemödade jag mig om att informera om projektets syfte och metod.
Med hänvisning till diskussionerna som fördes i samband med mitt urval fram-
gick det att två lärare till en början var tveksamt inställda till att delta. De fick
tillfälle att backa ur men valde trots allt att delta. Totalt sett har intresset för
projektet från lärarnas sida varit uppenbart.

En annan frågeställning som är viktig att beakta är om, och i så fall på vilket
sätt, lärarna skulle komma att påverkas av att jag tidigare har arbetet med läro-
plansfrågor inom den åländska grundskolan och därmed kände många av de
åländska lärarna. För att minska risken valde jag skolor med vilka jag har haft
endast liten kontakt. Ingen av de intervjuade lärarna gav några kommentarer
som skulle ha gett en antydan om att detta var ett problem. Stämningen i sko-
lorna och vid intervjutillfällena var öppen och inbjudande.

Ämnesvalet är lätt att försvara ur ett deltagarperspektiv eftersom avsikten
med arbetet är att studera ett fenomen som handlar om lärarnas konkreta arbe-
te. Flera av lärarna har också sagt att de uppfattar projektet som intressant.
Dessutom har flera sagt att det varit värdefullt att delta eftersom det innebar en
rätt unik chans att reflektera över sitt eget arbete.

För att ge lärarna tillfälle att granska intervjuutskrifterna innan analysarbe-
tet påbörjades returnerades de till respektive lärare för komplettering och/eller
korrigering. Få lärare valde att göra annat än smärre ändringar och främst hand-
lade det om tydliggörande av vissa uttalanden eller smärre korrigeringar där
jag inte kunnat tyda vad som sagts på bandet. En lärare gjorde ett flertal stryk-
ningar i texten och önskade även att jag skulle korrigera texten från dess tal-
språkliga form till en mera skriftspråklig form. Strykningarna accepterades
men inte språkformen. Jag förklarade dock att alla intervjuer var skrivna på
samma sätt. Sammanfattningsvis kan jag säga att jag strävat efter att deltagan-
de lärare skulle ha ett reellt inflytande, både gällande deltagande och intervju-
ernas innehåll.

Den andra punkten – skydd av integritet – gäller skydd av såväl lärarnas
som barnens identiteter. För det första finns det ett inbyggt naturligt skydd i
den fenomenografiska metoden eftersom den inte förutsätter analys på indi-
vidnivå, d.v.s. uppfattningarna relateras inte till personerna. Visserligen illus-
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treras analysresultatet med hjälp av citat och om många citat används från en
och samma intervju skulle en nitisk läsare kunna sammanfoga olika citat till en
större intervjuhelhet. Det är dock inte mängden citat som avgör hur väl resulta-
tet beskrivs. För det andra har jag valt att vara sparsam med information om
skolorna. De enda medhjälpare som har ingått i studien är de tre personer som
skrivit ut fyra av intervjuerna. De intervjuade lärarna var i detta fall från Sverige
och de som hjälpte mig från Åland. Det är således endast jag som haft möjlig-
het att se både videofilmerna och lyssna på bandupptagningarna på samma
gång. Däremot är det rimligt att anta att deltagande lärare inom en och samma
skola kan identifiera egna och kollegers uttalande. Denna typ av insyn skall
förhoppningsvis inte utgöra ett etiskt problem eftersom deltagandet bygger på
frivillighet.

Ett problem som alltid finns oavsett om det gäller videofilmningar eller
klassrumsobservationer hör samman med att i princip alla på den berörda sko-
lan har kännedom om projektet. Det är således omöjligt att garantera att bar-
nen inte pratar om projektet med sina föräldrar och andra personer. Sådana
diskussioner utanför skolan kan medföra att en större grupp människor kan
känna till vilka lärare som ingår i studien.

Sett ur barnens perspektiv måste man även komma ihåg att lärarna under
intervjun pratar om dem. Eftersom citat används för att belysa och förtydliga
uppfattningarna kan det finnas textavsnitt där barnens identitet kan riskeras. I
de fall jag misstänker att ett barn (eller någon annan) blir för tydligt tecknad är
citatet speciellt redigerat. Alla namn är naturligtvis utbytta mot pseudonymer,
detta gäller både personnamn och ortnamn som nämns på ljudbandet.

Den tredje punkten – publicering – berör frågor om de ingående lärarna
och/eller lärarna som yrkeskår kan ta skada av att detta arbete publiceras och
rönen tillämpas, d.v.s. diskuteras. Även om någon kan tycka att sådana diskus-
sioner är obekväma borde arbetet inte kunna betraktas som kränkande eller på
annat sätt etiskt oförsvarlig. Jag har bemödat mig om att beakta olika etiska
aspekter främst i relation till de i studien ingående lärarna och deras elever.
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Del 3

Uppfattningarna
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KAPITEL 5

Vad talar lärarna om?

Som tidigare anförts är det av central betydelse att i analysens första skede
skapa sig en bild av vad lärarna talar om innehållsmässigt. Först därefter kan
analysarbetet fokuseras på hur lärarna pratar om det de pratar om.

I och med att intervjuerna utgörs av så kallade video-stimulated-recall-in-
terviews finns det inget egentligt fråga–svar mönster att utgå från. I stället
består materialet principiellt av olika samtalshelheter som den intervjuade lä-
raren initierar med utgångspunkt i vad hon/han såg på videofilmen (jfr. t.ex.
Alexandersson, 1994). Det vanligaste mönstret för intervjun var att läraren
reagerade på något som hände alternativt på något som läraren eller något av
barnen gjorde. De initiativ läraren tog utgjorde därefter utgångspunkten för
längre eller kortare dialoger. Dialogerna hade mest formen av samtal mellan
mig och den intervjuade. Ibland var det naturligt att lärarens uttalanden fick
”stå för sig självt” utan ytterligare uppföljning. Min uppgift var främst att för-
söka förstå vad läraren pratade om genom att interagera med läraren (jfr. t.ex.
Kvale, 1996 & 1997, Lather, 1991, Lindblad, 1991 och Mishler, 1986). Vid
några tillfällen när läraren lät filmen pågå längre stunder utan att kommentera
något tog jag initiativ genom att ställa frågor som: Berätta vad du tänker nu?
Intervjuerna består därmed av flertalet mer eller mindre avgränsade samtals-
helheter.

Det kan tyckas som om analysarbetet av vad lärarna talade om innehålls-
mässigt vore enkelt. Denna studies intervjumaterial är dock komplext och till
stora delar disparat vilket å ena sidan kan förklaras med att lärarna fritt fick
välja vilka lektioner som skulle filmas och vad diskussionerna skulle handla
om och å andra sidan av att fenomenet är komplext. Även om Lindblad (jfr.
diskussionen på sid. 29) ställer sig skeptisk till fenomenografiska studier av
fenomen som är oklara till sin natur, är det min erfarenhet efter den här studien
att fenomenografin kan hjälpa till att öka förståelsen av sådana fenomen, åt-
minstone om fenomenet är av vardaglig karaktär.
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Under den första analysfasen (se figur 1 på sid. 33) handlade det således om
att hantera alla intervjuer som en text. Därefter, i den andra fasen, arbetade jag
med att försöka förstå vad lärarna pratade om när de pratade om att vara peda-
gogisk. För att överhuvudtaget kunna avgöra huruvida det lärarna pratar om
kan anses handla om att vara pedagogisk valde jag en strategi med positiv
tolkning. Det innebär att alla diskussioner som ger uttryck för att något är bra,
positivt och/eller önskvärt har tagits med. Jag har med andra ord valt att utgå
från att lärarna var på det klara med att intervjun skulle fokusera vad de uppfat-
tade som pedagogiskt i deras handlande. Även i sådana utsagor där läraren
pratar om vad hon/han uppfattar är ett mindre lämpligt agerande har räknats
handla om fenomenet ifråga.

De utsagor som handlar om att vara pedagogisk kan indelas i fyra olika
grupper utgående från innehållet. Den minsta gruppen av utsagor, ca. 10 pro-
cent, handlar om vilken typ av relation läraren eftersträvar. Den nästminsta
gruppen av utsagor, ca. 15 procent handlar om hur läraren anser att ordningen
i klassen bör upprättas/upprätthållas. Den tredje gruppen, som omfattar ca. 30
procent av alla utsagor, berör själva undervisningen. Den fjärde gruppen, slut-
ligen, omfattar ca. 45 procent av alla utsagor och handlar om lärarens
dilemmahantering. Att det finns såpass stora skillnader i antalet utsagor inom
respektive grupp kan vara beroende av tillvägagångssättet för intervjustudiens
genomförande eftersom intervjuerna är genomförda utan något frågeschema.

De fyra grupperna av utsagor kan förstås som olika aspekter (delfenomen)
av fenomenet att vara pedagogisk. Varje aspekt är i sig tillräckligt komplext
för att vara värd en egen studie och för att underlätta för läsaren har jag valt att
presentera de olika aspekterna var för sig. Aspekterna har fått följande benäm-
ningar:

– Den pedagogiska relationen

– Den pedagogiska ordningen

– Den pedagogiska undervisningen

– Den pedagogiska dilemmahanteringen

De tre första aspekterna innehåller utsagor med mer eller mindre oproblemati-
serat innehåll d.v.s. lärarna pratar med en viss självklarhet om det som händer
på filmen. De utsagor som grupperats som ”dilemmahanteringen” innehåller
däremot diskussioner som är kvalitativt annorlunda genom att lärarna proble-
matiserar både det som händer på filmen och sådant som de associerar till.

Ytterligare två grupper av utsagor har urskiljts men inte medtagits i analy-
sen. Dels är det sådana där lärarna talar om enskilda barn i mera allmänna
ordalag och dels sådana som, av naturliga skäl, innehåller diskussioner och
kommentarer som inte har med den övergripande frågeställningen att göra.
Andra utsagor som också har lämnats bort har t.ex. bedömts vara för kortfatta-
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de för att kunna utgöra underlag för analys.
I följande fyra kapitel presenteras resultatet av den fenomenografiska ana-

lysen. Jag har försökt göra presentationerna mera överskådliga med hjälp av
schematiska bilder och vägledande texter inför varje citat12. De här fyra aspek-
terna förstår jag som skilda aspekter och analyserar dem därför var för sig. Ett
problem som är förknippat med presentationen av kvalitativa intervjustudier
handlar om att kunna balansera antalet exemplifierande citat. Vanligen efter-
strävar man att citaten kan visa både på ”det typiska” och på ”bredden”. Cita-
ten skall också hjälpa läsaren att göra en egen bedömning av hur väl grundade
kategorierna är. I fenomenografiska studier skall urvalet av citat framför allt
tydliggöra hur de olika kategorierna kvalitativt skiljer sig åt. I det här arbetet
måste tydligheten balanseras gentemot en bedömning av den totala resultatre-
dovisningens omfång. Varje beskrivningskategori illustreras därför med två–
tre citat vardera. Begränsningen är inte liktydig med att det inte förekommer
utsagor som är mångtydiga och/eller otydliga och därmed svåra att kategorise-
ra. Sådana utsagor skulle kunna tolkas utgående från olika innehåll och på det
sättet skulle ett och samma citat kunna hänföras till flera kategorier. Av prak-
tiska orsaker har jag valt att endast använda ett citat en gång. Citaten är också
till vissa delar redigerade för att öka läsbarheten (Kvale, 1997 och Repstad,
1987/1988). Redigeringen har främst handlat om att ta bort sådant som gör det
svårt att följa lärarens huvudsakliga uttalande: t.ex. utvikningar och stödjande
hm-anden som förekommer insprängt i ett i övrigt löpande samtal. I vissa fall,
när lärarna pratar om samma saker vid olika tillfällen, har utsagorna samman-
fogats till ett enda citat. Redigering av citaten är markerade med /…/ och alla
namn och orter är fingerade. För varje utvalt citat anges intervjunummer.

12. Läsguide för de illustrerande citaten: kursiverad stil = intervjuare; rak stil = läraren och tre punkter
anger pauser eller ett uttalande som så att säga blir hängande i luften. Kraftigt betonade ord är
understrukna. Ibland har det varit nödvändigt att sätta in ord eller förklaringar för att öka läsbarheten,
sådana tillägg är markerade med [ ].
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KAPITEL 6

Den pedagogiska relationen

Van Manen (1991a) talar om relationen som en av de viktigare inslagen i be-
skrivningen av pedagogisk takt och en del av utsagorna i intervjuerna berör på
ett eller annat sätt denna aspekt. Utsagorna som kan förstås handla om denna
aspekt handlar om hur man som lärare relaterar eller anser att man bör relatera
sig till barnen och ibland också hur barnen bör relatera till läraren. Av de utsa-
gor som förts till detta utfallsrum kan man utläsa att relationen ses som viktig
för att arbetet i sin helhet skall fungera bra/bättre. Att vara pedagogisk innebär
med andra ord att man relaterar sig till barnen på ett sådant sätt att man under-
lättar för arbetet i klassen. Den pedagogiska relationen kan också vara avgö-
rande för hur enskilda barn upplever arbetet i klassen. I ett vidare sammanhang
kan den pedagogiska relationen också handla om fostransaspekter som finns
inbakade i läraruppgifterna.

Fyra olika uppfattningar rörande relationen har urskiljts: föräldralik, chef-
lik, kompislik och kompanjonlik. Sambandet mellan de fyra uppfattningarna
kan illustreras genom att de placeras in i nedanstående fyrfältstablå.

en fråga om
spelregler

Privat

Yrkesmässig

JämbördigÖver-/underordnad
Hållningens 
dimensioner

föräldralik kompislik

cheflik kompanjonlik

Med en föräldralik relation förhåller sig läraren som en vuxen gentemot bar-
nen samtidigt som relationen är av privat karaktär. Även den cheflika relatio-
nen kännetecknas av en överordning av typen barn–vuxen men i och med att
relationen är mera yrkesmässig till sin karaktär blir uppfattningen kvalitativt
annorlunda. Den första är personlig och omhändertagande medan den senare,
på grund av den mera yrkesmässiga karaktären, snarare kan ses som ”affärs-
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mässig” och uppgiftsfokuserad. Den kompislika relationen är jämbördig och
samtidigt privat till sin karaktär och handlar främst om ett samspel på lika
villkor – ett socialt umgänge på likartade villkor. Även den kompanjonlika
relationen är jämbördig till sin karaktär men har också en dimension som är
yrkesmässig, vilket ger en relation som fokuserar uppgifterna och som samti-
digt bygger på en strävan av att se arbetet som ett gemensamt projekt.

Föräldralik
Att sträva efter en föräldralik relation gentemot barnen kan förstås som att
läraren ser barnen som unika personligheter som alla har rätt till samma (eller
likvärdigt) känslomässiga engagemang från lärarens sida. Relationen är privat
till sin karaktär samtidigt som läraren ser sig som överordnad gentemot bar-
nen. Det pedagogiska ligger i att värna och skydda barnet i olika situationer.
Att fungera som en stödjande vuxen med de enskilda barnens bästa för ögonen
är kärnan i uppfattningen. Å ena sidan kan barn lätt hamna i situationer där de
är speciellt utsatta och där de behöver kunna lita till att den vuxne griper in
eller att hon/han förebygger att sådana situationer uppstår. Å andra sidan har
barn behov att bli ”sedda” och få uppleva att de är speciella, t.ex. genom att
läraren gör saker som får barnet att känna sig kompetent eller unikt på olika
sätt.

Läraren behöver även ansvara för att relationerna mellan barnen är sådana
att alla barn får utrymme och känner sig trygga och säkra. I den föräldralika
relationen uppfattar läraren barnen som enskilda individer med olika behov –
där en del är mera ömtåliga än andra och där en del behöver mera bekräftelser
än andra. Läraren tar på sig ett ansvar för det enskilda barnets psykosociala
välbefinnande och anstränger sig för att barnet/barnen skall känna omtanke
och värme. Med en föräldralik relation är det barnets personlighetsutveckling
som ställs i förgrunden.

Gruppen av barn ses inte som ett kollektiv utan som en grupp med enskilda
individer (jfr. syskon). Relationen är med andra ord i första hand individinrik-
tad.

Den föräldralika relationen exemplifieras nedan med hjälp av tre citat från
olika intervjuer. I det första citatet pratar läraren om vikten av att barnen kän-
ner att hon bryr sig om och ger sig tid för de enskilda barnen. Att röra vid
barnen är ett sätt för henne att visa omtanke och omsorg. Den här läraren sa i
inledningen av intervjun ”att det är ungarna som är det viktiga för mig. Att jag
brukar säga att jag är mer vårdare än vad jag är pedagog”.

Intervju nr. 4. Barnen arbetar i en åldersintegrerad klass och på fil-
men ser man hur läraren tar tag i en av de yngre pojkarna och för
honom till bänken.
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… Just det där som jag inte alls tänker att, att jag rör dom ju jättemycket.
Det har jag reagerat på många gånger i den här filmen. Och just Magnus /
…/ Alltså jag föser ju honom med mig. Men dom andra… att skulle nån ha
frågat mig, så skulle jag inte… Nog skulle jag säga att jag rör dom men inte
så mycket som jag ju gör. Alltså nästa…

Vad tänker du om det?

Jag tror att det är… det, det visar ju också att man ser dom. Att man har
ett… Jaa… vad ska man säga… Jag tror att det som kopplar till positivt,
nog, /…/ att jag tilltalar dom och så rör… vidrör jag dom också. Att jag
visar också att, att jag bryr mig, om vi säger så. Ger mig tid att se den
enskilda. /…/

I följande citat pratar läraren om vikten av att kunna avläsa barnet för att kunna
avgöra vad som är lämpligt att göra. Undervisningsuppgiften ser hon som un-
derordnad barnets välbefinnande på samma sätt som man kan tänka sig att en
förälder gör. Hon pratar också om att hon vill att varje barn skall känna sig
speciellt och värdefullt.

Intervju nr. 5. Den filmade lektionen är en specialundervisningssession
där specialläraren arbetar med en enskild pojke.

Fast innan jag har sett den [filmen] också [läraren börjar prata före vi sätter
på videofilmen] så tycker jag att det som är… som på nåt sätt är min starka
sida med pedagogik så… eller det som jag har så det är den här sociala
flexibiliteten. När han… Han var ju förstörd när han kom hit /…/ och han
var hemskt nere när jag fick honom. Jag försökte få bort honom från sitt
dåliga humör… Och då, då tog jag ju fram dom här bilderna och lät honom
hitta sig själv i stället för att… /…/ anpassade situationen efter honom.
Det… Det är det som är liksom för mig… /…/ det viktigaste… det är det
min pedagogiska… /…/ jag vill gärna ge dom en gåva /…/ jag ger… /…/
komplimanger, hemskt mycket komplimanger… jo. Jag försöker ofta få till
en sådan situation att dom vinner över mig.… Det går ganska lätt att få
fram att dom har varit snabbtänktare än mig eller. Jag bjuder ofta på såna
grejer ganska mycket. /…/ Det som jag tänkte på… lite just det här med
gåvor så det här är en, en gåva också. [visar ett skrivhäfte som har stödlinjer
ritat med olika färger] Det där gula är solen och det där är molnen och
gräset det man står på och det bruna är jorden och det är en del som är
soltagare och en del som är grävare av bokstäverna. /…/ Men det här att
läraren gör själv så att…

Läraren, i det tredje och sista illustrerande citatet, pratar om sig själv som ”mor-
san”. Hon säger också att hon gärna vill ha en nära relation till barnen men
också att hon själv är naturlig i sin relation till dem. För att förstärka det privata
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draget i hennes relation till barnen betonar hon att hon inte sätter krav på mera
formaliserad ”närhet”.

Intervju nr. 16. I den ådersintegrerade 3–4:an arbetar barnen med att
utgående från lärarens introduktion skriva egna texter om Gustav Vasa.
På filmen ser man en pojke som går fram till läraren. Läraren ställer
sig bakom pojken och håller om honom medan hon pratar och pekar
på tavlan.

Ser väldigt besvärad ut. /…/

Ja, du håller om honom.

Det gör jag ofta. Det vet jag att jag gör ofta.

Varför gör du det? Är du en sån sort?

Jo, jag är nog en sådan sort bara [skrattar]. Det är inget medvetet att jag går
fram och nu skall jag tänka på att röra vid dom eller nåt sånt där. Utan det
är… det är nog sån jag är.… Men jag har råkat ut för barn som skyggar
också… Dom rör jag inte. Det tycker jag att dom skall ha rätt till… att
slippa. /…/ Så där mycket brukar det inte vara, det brukar vara det här att
man lägger handen på axeln eller… Det som… inget konstigt tycker jag.
Det tycker nog inte ungarna heller, tror jag.… Däremot håller jag inte på
och kramar om dom och sånt där, eller tar i handen när dom går in i klassen
eller… tvingar dom och krama fröken på avslutningen och såna saker utan
det… den som vill kommer säkert fram och gör det, ändå… /…/ Jag… vill
ha en rätt så öppen kontakt med barn… Jag är morsan [skrattar] det har jag
fått höra. /…/ Typiskt morsan. Jag menar att dom kan… Jag blir arg på dom
och skäller på dom. Jag gråter på timmar inte utav ilska kanske men om jag
blir rörd. /…/ Jag gläds med dom, jag kan vara stolt över dom. Och jag talar
om det för dom också, både det som är bra och det som är mindre bra. Och
det är medvetet att… just det där att komma ihåg att tala om för dom också
att jag tyckte att dom var jätteduktiga när dom gjorde det och det. /…/ lyss-
na på dom också när dom kommer och berättar saker och… den ambitionen
har jag.

Cheflik
En chef antas eftersträva en relation till sina anställda som är målfokuserad
och affärsmässig, där gruppen ses som den naturliga enheten vari olika indivi-
der förväntas fungera tillsammans. Att vara pedagogisk innebär att man klarar
av att bemöta gruppen på ett sakligt sätt – gärna med värme och omtanke.
Relationen är ett redskap för att skapa ett fungerande arbetsklimat och omfat-
tar vissa, mer eller mindre formella, riktlinjer för hur man skall bete sig gente-
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mot varandra. En cheflik relation innebär också att läraren accepterar sin auk-
toritet och utnyttjar den i de fall det behövs och anlägger vid behov, i varieran-
de grad, en mera formell ton. I ytterlighetsfall kan den cheflika relationen ka-
rakteriseras av formaliserade rutiner för hur kontakterna till barnen skall skö-
tas. Exempel på detta är lärare som tillämpar rutiner där man hälsar genom att
ta i hand varje dag i samband med att skoldagen inleds och avslutas. Det chef-
lika kännetecknas således av arbetsfokusering, distans och neutralitet.

För att illustrera den cheflika relationen har tre citat valts ut. Det första
citatet exemplifierar hur relationen upprättas med hjälp av formaliserade ruti-
ner. Det här utsagan kan förstås som motsatt till uttalandet i intervju nr. 14  –
den föräldralika relationen – ovan. Här framgår det tydligt hur läraren väljer en
kollektiv strategi för att skapa ett arbetsklimat.

Intervju nr. 1. Barnen i åk. 5 står utanför klassrummet och väntar på
läraren. När hon kommer ställer hon sig i dörren och tar varje barn i
hand och hälsar god morgon.

Du kan stoppa redan egentligen. Om man tar det där första då… [att läraren
tar i hand] Jag vet inte… Det är svårt att prata om pedagogiskt men i alla
fall så tycker jag det där är en viktig del att göra varje morgon och eftermid-
dag, för att…

Det att du tar i hand?

Det att jag tar i hand och säger god morgon. Jag har tittat på alla och jag har
känt på alla. /…/ Speciellt då man har en stor grupp, att man vet att man
har… sagt nånting åt dem i alla fall.

I det andra citatet är arbetsfokuseringen extra tydlig i det att läraren pratar om
att han vill att barnen skall uppleva att det man arbetar med i skolan är viktigt.
Han vill också att barnen skall kunna se upp till honom och att de också skall
ha tilltro till hans kompetens. Det kollektiva draget framträder också i det här
citatet.

Intervju nr. 2. Läraren håller en lärarledd musiklektion med sin egen
klass (åk. 2).

/…/ Jag brukar säga att jag är världens bästa ungefärare. Dom kan fråga
mig om precis vad som helst och jag svarar nästan rätt. [skratt] Men jag
svarar nästan aldrig helt rätt. Dom kan fråga mig om årtal och vad som helst
men jag svarar nästan aldrig rätt men jag är alltid ditåt. Och det tycker jag
är… Det är nog en sån där ledstjärna för mig att barnen skall kunna känna
en viss sån här stolthet över att jag kan nånting. Att jag är duktig på nån-
ting…

Dom ska kunna se upp till dig?

Jo, det tycker jag nog att dom ska kunna göra… /…/ Att där finns det också
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den där, det där att jag kan sånt som barnen tycker att är nånting som är värt
att kunna.

/…/ Berätta hur du tänker.

Ja, det för ju naturligtvis med sig den där ringeffekten att, att dom på nåt
vis… Jag vet inte om det är medvetet på det viset. Men dom kanske på
något sätt får i sig ändå att jag sysslar inte med nånting som är onödigt. Vi
sysslar liksom med saker som läraren tycker att är viktigt och därför är det
det liksom för att jag sysslar inte med onödigheter eller sånt som är… ja,
sånt som är meningslöst. Och då tror jag att det för över sig det här, för med
sig att om dom verkligen känner att jag tycker att det är nödvändigt och
viktigt så sporrar det nog dom. Att dom känner att dom gör nånting som jag
värdesätter. Och om dom gör det bra sen… så kanske jag… Eller om, inte
om dom gör det bra utan om dom gör sitt bästa så värdesätter jag det ännu
mera.

Av det tredje illustrerande citatet nedan kan man utläsa att även barnen ställer
krav på att läraren är kompetent – krav som läraren uppfattar är viktiga att leva
upp till. För att upprätthålla en cheflik relation är trovärdigheten ett viktigt
inslag. Man kan således utläsa ett ömsesidigt krav på överordning mellan lära-
ren och barnen.

Intervju nr. 6. Klassen består av en sammansatt 1–2:a. Lektionen i
matematik består dels av arbete efter egen planering och dels av års-
kursvisa genomgångar. På filmen ser man hur ettorna är samlade runt
läraren på golvet längst bak i klassen och man hör hur läraren räknar
högt med eleverna i sagoform.

Ser du där… det där blev ju en. Det fick ju en följd alltså som egentligen
kanske inte direkt hör till det pedagogiska språket, eller nånting. Men när
jag kom till lektionen efteråt så säger Mats som sitter där ute att han ville
byta ut mig. Därför att jag var nog ingen bra lärare för jag hade sagt att 10 +
10 blev 19. Men, oj då, men, oj då, sa jag. Men det var ju bara ett misstag.
Men då var det så här att dom här två pojkarna som sitter här bredvid varan-
dra hade pratat. Och då satt ju den ena med mig, men den andra bedömde
det så allvarligt så att dom nästan ville byta ut mig. Det var hemskt sorgligt.
[skrattar] Jag lovade att bättra mig direkt alltså.

Jo, att din kompetens är viktig?

Mycket viktig. /…/ Jag får absolut helst inte göra fel och definitivt inte
skriva fel för… Fast jag tror att dom har en förståelse för det ändå. Men
dom är väldigt stränga i sina uttalanden. Och jag har mycket funderat om
det kan vara deras lärare som har givit den förebilden då. Att säga att så där
kan du inte göra. Att vara liksom sträng i sin bedömning.
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Läraren i det fjärde och sista citatet pratar om vikten av att barnen bemöter
henne med respekt. Av citatet kan man förstå vikten av att relationen lärare–
grupp är sådan att arbete kan hållas i fokus. Här återkommer det kollektiva
draget i den cheflika relationen. Alldeles som i det första citatet för denna ka-
tegori riktas lärarens fokusering på arbetet och gruppen. Detta kan jämföras
med strävan att bemöta det enskilda barnet mera privat som det framträder i
den föräldralika relationen.

Intervju nr. 11. Klassen är sammansatt och består av årskurserna 1–2.

/…/ Jag försöker liksom vara vänlig och artig, på samma sätt som jag vill
att dom skall vara mot mig då. Men på samma gång har jag ganska, hur ska
jag säga… jag har, jag har krav på hur jag vill att dom skall vara… och…
säger till när jag tycker att nånting är fel och så där. Att jag försöker att vara
ärlig. Vissa har sagt, ungefär att jag är sträng och så. Men jag vet inte om
jag är sträng heller. Men jag vill liksom att det skall vara ordning och reda.
Men i… kombinerat med att man är mjuk och vänlig också. För det är ju
faktiskt barn. Men man märker att dom har, har en annan sorts respekt för
mig än vad dom har för dom andra lärarna på skolan. /…/ ofta om det är
nånting då, typ en elev har stört hela lektionen, så brukar jag… dom vet att
dom slipper aldrig undan mig. För då håller jag dom kvar då, bara den
eleven då. Och säger som det är då att ’jag tycker att du har förstört min
lektion’ och liksom ’hur känns det?’ Att man liksom försöker prata på ett
sånt här öppet sätt då. Och då säger ju den här eleven att det vill dom ju
förstås inte och sen oftast, är det bättre tycker jag.… /…/ Så, jag vill nog bli
respektfullt bemött. Jag är lite traditionell på det viset. Jag vill liksom inte
att dom skall… ja, jag vet inte, dom skall nog behandla mig som lärare och
vuxen tycker jag. /…/ Så att jag tycker att det är liksom… dom skall be-
möta mig artigt eftersom jag bemöter dom artigt.

Kompislik
Den kompislika relationen bygger framförallt på uppfattningar om att mötas
på samma nivå och att ha lika rättigheter gentemot varandra oavsett vilken
position man har – lärare eller barn. Med en kompislik relation försöker lära-
ren tona ner sin auktoritet och sin yrkesroll. I stället har samspelet mellan lära-
ren och enskilda barn både en privat och en jämbördig dimension. Läraren
strävar efter att barnen skall känna att de deltar så att säga på lika villkor. Olika
behov hos barnen jämställer läraren med egna behov: t.ex. att det inte skall
vara någon skillnad om det är ett av barnen eller läraren som kräver hänsyn för
huvudvärk eller varnar för dåligt humör och liknande. Kommunikationen i den
kompislika relationen förväntas vara öppen och rak till sin natur och riktar sig
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vanligen till barnen som kollektiv, där de enskilda barnen liksom läraren ses
som en i gänget.

Den här uppfattningen innehåller totalt sett få utsagor och illustreras nedan
med hjälp av två citat. Av det första citatet nedan kan man utläsa att läraren
uppfattar att man kan behöva ställa ”det egentliga” arbetet åt sidan för att ska-
pa en känsla av gemenskap även om det medför en viss oordning. Hennes
strävan är att barnen skall uppleva att hon är på samma nivå som de. Utsagan
har en kollektiv riktning vilket är dominerande i den kompislika relationen.

Intervju nr. 7. Klassen består av en sammansatt 1–2:a och läraren i
bildkonst har samlat barnen i en ring runt sig på golvet.

Det är ju alltid så här att, att då man samlas så här… Jag tycker ju att det är
trevligt själv men att det är ju lätt att det kan bli lite rörigt. Men det är ju
frågan sen vad man tycker att är viktigt. Att får det bli lite rörigt eller kan
man…

Vad tycker du att är viktigt då?

Ja, jag tycker inte att det är viktigt. Jag tycker mera att man får den här lite
gemenskapen… Att man, att man sitter tillsammans då.

Det är viktigare?

/…/ Jo, än att det är så här precis att dom ska måsta sitta… det tycker jag…
Annars blir det mycket att när dom här små, att läraren är här och ni är där.
Jag vill liksom ha…

I det andra citatet är läraren mycket tydlig när hon beskriver den relation hon
eftersträvar. Relationen är generellt riktad mot hela gruppen. Den kompislika
relationen synliggörs av att läraren eftersträvar en samtalston i klassen som
kännetecknas av jämbördighet. Alla skall kunna uttala sig om i princip vad
som helst.

Intervju nr. 8. Barnen i åk. 4 (halvklass) har textilslöjd. Barnen arbe-
tar med olika arbeten och läraren assisterar vid behov.

/…/ Jag är inte den mammiga typen… Att det får jag ta i stället då, att
jargongen kan bli ganska tuff. Att vi möts den här vägen, då [för handsido-
rna mot varandra som för att markera jämn nivå]. Att man kommer inte till
mig liksom som till nån extra mamma inte. Nog kan man ju komma och
gråta om man slagit sig men man kommer inte annars, liksom, den vägen
inte. /…/ Och sen då att… våga visa känslor, våga komma in till klassen en
dag och det hänger på en… för man är liksom på så dåligt humör att… /…/
Eller man kan komma in och säga att nu ’det har varit så jobbig helg’ eller
’det har hänt mycket och tänker jag inte berätta’. ’Men jag är så på dåligt
humör så varning utfärdad. Jag har kort, kort stubin’. För att dom också
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skall kunna komma och säga [att] jag är på så dåligt humör nu, så akta dig.
Vad du än säger så blir det fel’, va. Att öppenhet, liksom, gentemot dom. Att
möta dom mera som människa till människa, [inte bara] det här rent läro-
mässiga. Det tror jag också det är dagens pedagogik många gånger. Med-
mänsklighet. Dom är inte något mindre vetande individer…

Kompanjonlik
Den sista beskrivningskategorin i utfallsrummet för den pedagogiska relatio-
nen har dimensioner som skapar en relation som kan ses som kompanjonlik.
Den jämbördighet i kombination med det yrkesmässiga som formar relationen
handlar om att som kompanjoner samlas kring ett gemensamt arbete på så lika
villkor som möjligt. Relationen mellan läraren och barnen är central vilket
förutsätter barnens medverkan och att deras rättigheter visavi utformandet av
arbetet värnas. Den kompanjonlika läraren eftersträvar att barnen ska känna att
de är delaktiga och att de har ett reellt inflytande. Man kan således säga att
läraren tillskrivs auktoritet och initiativrätt på basen av sin kompetens och er-
farenhet och inte på basen av sin överordnade position. I den cheflika relatio-
nen (ovan) kunde läraren däremot så att säga forma relationen till barnen på
basen av sin position som ”chef”.

I det följande ges fyra citat för att exemplifiera den kompanjonlika relatio-
nen. Det första citatet tydliggör hur man som lärare kan arbeta för att alla skall
känna delaktighet i klassens arbete. Läraren har en genomgång av vad som
skall hända samtidigt som barnen ges möjlighet att ge ”sin syn på det”. Bar-
nens inflytande förefaller inte vara av mera djupgående karaktär men kan för-
stås i relation till skolsituationen i övrigt.

Intervju nr. 3. (åldersintegrerad klass åk. 1–3) På filmen hör man när
läraren berättar om dagen.

Det jag tänkte på nu, det var ju att jag berättade om hur dan såg ut. Att
barnen själva ska veta hur det är, för att dom inte skall känna sig osäkra vad
som ska hända och även då att man inte använder tiden till att berätta för
alla [var och en] hur det ska se ut. Det är en sak som jag tyckte. Det är… en
bit av det.

mm Där elevernas, ja ska vi säga, rätt till deltagande på nåt sätt?

mm

… delaktighet, att dom vet vad som ska hända?

Jo, och även kan det ju vara också att det kan vara att du behöver diskutera
nånting. Att dom får känna liksom resp… veta. Veta vad som händer och
ibland också varför det händer. Att dom får liksom också får ge sin bild på
det, sin syn på det.
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I det andra citatet pratar läraren om vikten av att skapa ett klassrumsklimat och
en anda av gemenskap och samförstånd. Genom att diskutera med barnen kan
läraren involvera dem för att hitta bra lösningar på uppkomna problem. Läraren
pratar också om vikten av ett gott arbetsklimat och om vikten av att arbeta för
ett gemensamt mål.

Intervju nr. 14. (åldersintegrerad klass årskurserna 3–6 samt en elev
från åk. 9) Läraren har erbjudit sig att ha textilslöjd med barnen efter-
som deras ordinarie lärare inte behärskar textilslöjd med symaskin.

Jo, alltså jag sa så här… att… jag… Det var väl så att jag gick ner och
frågade dom vad, om dom ville sy nånting. Det var det jag pratade med dom
om. Och jo, det ville dom. Så då fick dom tala om vad dom ville sy och vad
dom tyckte att fattades. Och det var ju allt möjligt. Det var knappnålar, måt-
tband och det var nånting mera tråd och synålar ja allt. Så att, och saxar, så
gjorde jag en beställningslista på det här och på tyger som dom ville ha…
Och sen då så… Men innan dess så hade jag ju pratat med dom om att
’Benita och jag har gjort så här, för att ni är så många så Benita kan inte
ensam vara med er här och ni ska sy så här många olika saker. Vi får liksom
hjälpas åt med det här. Så att då gör vi så att jag har’, jag har en timme då
som jag var ledig så att då kunde jag liksom komma. Så att det var alltså, det
var på det viset att jag skulle hjälpa till inte nånting annat alls. /…/ För det
tycker jag inte man ska göra utan skall man liksom få en, kunna driva en
undervisning så måste man liksom vara… Ja, man måste någorlunda vara
på samma plan och sen ha inom samförstånd sen, det blir så lätt liksom
motsättningar och… om man inte liksom drar åt samma håll. Det är oerhört
viktigt att man gör det. För om man drar åt olika håll så blir det genast
liksom splitter och. Ja, det blir genast mycket, mycket svårare, förstås.

I det tredje citatet pratar läraren om värdet av att vara ärlig. Som lärare är det
således viktigt att kunna vara ärlig och stå för att man inte kan allt, istället för
att försöka dölja sin okunskap. Det är viktigt att visa respekt för barnen och inte
utnyttja den möjlighet man har som lärare att bestämma över situationen.

Intervju nr. 17. På filmen hör man hur ett av barnen ställer en fråga till
läraren.

Han frågade mig ’när tog Sverige tillbaka Skåne?’ Här glider jag, väldigt,
tycker jag. Det är inte rakt alltså. För att jag tror att han förväntar sig ett
exakt svar. Gärna med datumet och klocktid, va.… Och… det tycker jag är
viktigt… Ungarna kommer ju med en massa frågor. Jag har tänkt på det, det
kommer sen också ett tillfälle där jag inte kan svara. Och där har jag alltid
tänkt så, att det är bättre att jag säger att jag inte kan svara än att, än att lura
dom och tro att jag är, jag kan det här. Och här känner jag då att, det här är en
sån situation också där jag… Där jag glider och är, inte och inte vill svara
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för att jag kommer inte ihåg exakt när och var och hur.… Och det tycker
jag, det är väl en form av… jag tycker det är respektlöst å svara ungarna
nånting om jag känner att jag inte kan. Och, här hade jag kunnat vara betyd-
ligt rakare. Eller han hade förväntat sig ett rakare svar än att det är krig fram
och tillbaka, tror jag… Ja… Det är väldigt enkelt och, på en besvärlig fråga
så är det enkelt att dra till med någonting. Men det tror jag ju är och göra,
göra sig själv som lärare en björntjänst. Det är bättre och tala om även fast
jag är lärare, så kan inte jag allting. Men vi kan hjälpas åt och ta reda på…

Vad betyder att det är bättre? Eller björntjänst?

Jag tycker att det är och lura barnen. Alltså… jag kan känna många gånger
om man tittar själv på sin egen skolgång så är läraren nånting som man
oftast ser upp till och det blir… Om jag skulle dra mig med svar som… som
inte är bra, alltså för att komma undan själv. Så är jag en otroligt dålig
förebild, tycker jag för barnen. Sen är det så också dom här ungarna är inte
dumma. En vacker dag så kommer dom och avslöjar dig när du har svarat
nånting som är… Och då, den dan vill inte jag ha. Då är det bättre att jag har
sagt att ’nej, det vet jag inte men vi tar reda på det’. Och det är det som jag
tycker är respekten. Jag skulle inte uppskatta om nån vuxen sa till mig att så
här är det, bara för att slippa undan en krånglig fråga. Och sen när jag upp-
täckte att så här var det inte alls, va. Utan, raka rör, det tror jag på väldigt
mycket. Och att, att barn klarar det. Dom klarar raka rör.
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KAPITEL 7

Den pedagogiska ordningen

Den pedagogiska ordningen har en liknande funktion som den pedagogiska
relationen, d.v.s. ordning är något som är nödvändigt för att arbetet skall kunna
fungera bra. Uppfattningarna är också för detta utfallsrum fyra där ordningen
ses som en fråga om finess, som en fråga om förhandling, som fråga om orga-
nisation/metod eller som en fråga om spelregler. Även dessa kategorier kan
relateras till varandra med hjälp av en fyrfältstablå.

en fråga om
spelregler

Indirekt

Direkt

PrincipiellSituationell
Ordningens 
dimensioner

en fråga om
finess

en fråga om
organisation

en fråga om
förhandling

en fråga om
spelregler

Den ena dimensionen utgörs således av lärarnas uppfattning om att ordningen
bör skapas och upprätthållas situationellt eller principiellt och den andra be-
skriver huruvida strategierna är indirekta eller direkta.

En fråga om finess
Att upprätta ordning på ett situationsbundet och indirekt sätt kan ses som ett
arbete där läraren med finess lyckas hitta strategier som fungerar. Det innebär
att läraren kan läsa av och bedöma situationen och med hjälp av indirekta åt-
gärder förhindra oordning eller lindra effekterna av redan uppkomna situatio-
ner. Det kan handla om att ge uppmärksamhet genom att visa att man ”ser” ett
visst barn eller det kan handla om att man hjälper pojkarna före flickorna. En
av lärarna säger: ”Jag vill hitta sätt att ge dom [pojkarna] den stimulans de
behöver så att jag kan släppa dem fort som sjutton” Att upprätta ordningen
situationellt och indirekt innebär således att läraren har förmåga till ”timing”.
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Det kan också innebära att man som lärare förbiser en del barns agerande med-
an samma agerande hos ett annat barn kunde ha föranlett ett ingripande från
lärarens sida. Den här typen av upprättande av ordning förutsätter att man som
lärare känner de enskilda barnen och vet hur man kan få dem att fungera. Stra-
tegin är vanligen riktad mot enskilda individer eller grupper av individer.

Det första citatet visar hur man som lärare kan använda sitt eget röstläge för
att hjälpa barnen att dämpa sig. Läraren konstaterar emellertid att den typen av
påverkan sker på ett för henne omedvetet plan.

Intervju nr. 20. Barn från två klasser är samlade till en grupp för en
gemensam skrivkurs. Normalt går barnen i åldersintegrerade klasser
(åk. 1–3). Läraren har samlat barnen i en ring på golvet och läser en
saga för dem.

… Att jag är så här lågmäld, det uppfattar inte jag.

Berätta vad du tänker.

Nej, jag tänker som så att jag tycker jag är ganska så högljudd. Vilket inte
alls stämmer. Jag menar nu läser jag ju en saga, men, när barnen kommer in
och så. Min självbild är inte riktigt… jag vet inte vad [ohörbart].

Vad tycker du om det då?

Det gör mig ingenting nu.

De är ganska lågljudda, barnen också, till svar.

Ja, det kanske dom är, men dom har inte fått prata så mycket ännu.

Nej, jag menar inte så, utan att ljudet i klassen var ganska lågt, som i hela
klassen.

Det tyckte du?

Ja, det märktes när de först var där inne, innan det kom igång så var nivån
ganska hög, men när du började prata, och när du pratar med ganska låg
nivå…

…så håller man ju nere.

Så dämpade dom sig, väldigt snabbt.

Det är ju också ett pedagogiskt grepp, det här med hur man använder sin
röst.… Det är svårt att vara medveten om, hur man uppträder och är gente-
mot barnen när man är uppe i allting. När man är i händelsens centrum…

Genom att hantera ordningen som en fråga om finess vill läraren kunna foku-
sera gruppen och inte enskilda individer, men för att kunna hålla gruppen i
fokus måste hon ”ta hand om” enstaka barn.
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Intervju nr. 21. Klassen är en åldersintegrerad 1–3:a och barnen arbe-
tar gruppvis i olika stationer med olika experiment.

Tjejerna får ingen hjälp som vanligt för att de håller sig hyfsat lugna.

Är det lätt att styras av?.

Dom där [pojkarna]? [skratt]

Dom där som ger mycket signaler? [skratt]

Ja! Det gör man, man styrs av dom. Nu vet jag inte om det går över med
tiden, men visst sjutton styr dom.

Vill du att det skall gå över med tiden?

Jaa, det vill jag… Jag vill hitta sätt att ge dom den stimulans de behöver så
att jag kan släppa dem fort som sjutton. Jag vet ju vilka barn på morgonen
jag måste möta på en gång och prata med och klappa på huvudet och tala
om att ”hej du är här” och det gör jag ju, men för vissa barn räcker inte det,
dom vill ha hela och helst alla med, även sina kamrater helt och hållet.

Allas uppmärksamhet?

Jaa, jag vet inte riktigt hur man stänger av dom, talar om att nu har du fått
ditt.

Upplever du att du blir splittrad?

Ja, man är mycket splittrad. Det är därför man blir så enormt trött, tror jag.
Så fruktansvärt trött, för att man är så splittrad. Och lever i den här splitt-
ringen just mellan… att jobba för gruppen så att säga gruppen, gruppens
utveckling också, och se alla de här individerna med sina behov. Det är en
jättespricka.

En fråga om förhandling
Att upprätta ordningen med hjälp av förhandlingar och diskussioner om ar-
betsklimatet utgör den andra uppfattningen i detta utfallsrum. Diskussionerna
är initierade av läraren och vad som beaktas som ett bra arbetsklimat bygger på
lärarens bedömning. Diskussionerna ses med andra ord som ett redskap för
skapandet av ordning. Läraren vill att barnen genom diskussionerna på sikt
skall internalisera en förståelse och en vilja att själva medverka till en accepta-
bel arbetsmiljö. Man skall inte bara sträva efter arbetsro för att läraren vill ha
det utan också för att alla i klassen drar nytta av det. Ordningen ses som en
fostransprocess som hela tiden måste ta sikte på en utveckling. Även om dis-
kussionerna många gånger förs med hela klassen sker detta vanligen i förebyg-
gande syfte och då för att klargöra vilka principer som bör råda i klassen. Van-
ligast är att läraren diskuterar med enskilda elever eller med utgångspunkt i
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vad ett enskilt barn har gjort och på detta sätt är diskussionerna individuellt
riktade.

Av det första citatet kan man utläsa lärarens strävan efter att barnen skall
lära sig hur man måste bete sig för att det skall vara drägligt att arbeta i klassen.
Hon betonar också att i gengäld måste hon visa förtroende för barnens förmåga
att ta ansvar. Ordningen upprättas således genom såväl enskilda som kollekti-
va diskussioner.

Intervju nr. 3. Barnen går i en ådersintegrerad 1–3:a. På filmen hör
man att det låter om ett av barnen.

Där är också sånt… det är inte så ofta, ofta här men det är ju… annars kan
det nog vara både nu och då som jag så att säga måste säga till – att dom stör
eller att dom måste vara tysta. Det är ju också, ska ju också vara min ledar-
roll och försöka få dom till förstå… Vi har mycket diskussioner om arbets-
ro. Väldigt mycket och det här att vänta på tur. Och där har jag min ledarroll
och försöka få dom till insikt, att det är… det är dom själva som i slutän-
dan… förlorar på det.

Men det är viktigt för dig att diskutera det med dom då?

mm det är det.

Varför är det det?

För att jag vill ju att dom ska förstå det och att få det, och ta det till sig och
att jag ska väl, så att säga, så småningom [småskrattar] hoppas på att jag
inte ska behöva säga så mycket. … Få en fungerande … klassrumsklimat
eller arbetsro. Få fungerande rutiner. /…/ Där är också en bit som jag tycker
att, jag måste, så att säga, visa dom jag vågar ge ansvar åt dom att gå ut och
jobba för sig själva och sen få komma in då och visa upp vad dom har gjort.

Tycker dom om det?

Dom tycker att det är roligt. Sen då kan du få ett problem när det inte fung-
erar.

Vad är det som kan göra att det inte fungerar?

Dom har hittat på nåt som var roligare eller bara suttit och pratat eller …
nånting annat. Dom hade inte gjort det jag hade tänkt mig och det dom hade
bett att få göra tillsammans då.

Vad händer då?

Då pratar jag med dom och sen … märker jag då att dom har förstått det då
kan dom få göra ett nytt försök [otydligt] men annars så vet dom att dom
måste kunna klara av det och jobba helt utanför klassen.
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Även barn som är ivriga att ”visa vad de kan” uppfattas lätt som störande
eftersom det kan hindra andra barn att få talutrymme i klassen. Även i sådana
fall behöver man som lärare genom diskussioner försöka få barnet att förstå
hur ordningen i klassen behöver vara.

Intervju nr. 18. Klassen är åldersintegrerad (åk. 4–5). Läraren håller
en lärarledd lektion om magnetism (OÄ). På filmen ser man hur ett av
barnen markerar ivrigt.

Nu är Ulrika uppe med handen med en gång, ja för hon är så ivrig hon
måste veta allt innan alla andra vet och så vill hon ha lite eller mycket
uppmärksamhet också. /…/ och sen vill hon också gärna tala om när hon är
färdig, ’vad ska jag göra nu’, liksom att hon är duktig.

/…/ Hur handlar du i förhållande till sådant ? /…/

Jo, hela tiden. Man försöker ju på olika sätt.

mm

Ulrika har jag pratat väldigt mycket med, så hon har ju blivit mycket, mycket
bättre. ’Du måste vänta på din tur och om du är klar så tala inte om det högt
för allihopa’. För det vill hon ju göra också, hon är ju väldigt intelligent, så
hon vill gärna berätta snabbt. ’jag kan’, ’vad ska jag göra nu ?’, ’Tala om
det och räck upp handen, men du behöver inte berätta det för allihopa så
andra behöver bli störda’. Man försöker med samtal helt enkelt.

En fråga om organisation

Inom den här uppfattningen kan man utläsa en övertygelse om att arbetssätt
och organisation för såväl det egentliga arbetet som de övriga klassaktiviteter-
na leder till att många osäkerhetsmoment, som annars kan förorsaka oordning,
motverkas. Den här formen av indirekt upprättad ordning är kollektiv till sin
natur.

Åldersintegrering är ett arbetssätt som kan bidra till att ordning skapas indi-
rekt, tillexempel genom att de äldre barnen lär de yngre. Den indirekta pedago-
giska ordningen kan också upprättas genom att barnen får arbeta med sådant
de själva har valt. Det kollektiva inslaget består i att valfriheten gäller generellt
och för alla. Valfriheten uppfattas automatiskt leda till att barnen arbetar på ett
sådant sätt som motsvarar en god arbetsmiljö.

Även rutiner, som att vissa dagar är vikta för vissa arbetsuppgifter, att börja
varje morgon med högläsning, att markera, att använda sig av turordningslis-
tor o.s.v., kan vara ett sätt att indirekt skapa ordning.

Läraren kan också välja att arbeta med fysisk organisation av klassrummet
för att minimera riskerna för oordning. Ett sätt är att laborera med placeringen
av barnen i klassrummet och gruppindelningar. När det gäller placeringen av



68

barnen handlar det både om att veta vilka barn som fungerar tillsammans och
att ha vissa barn under uppsikt.

I följande citat pratar läraren om hur man med hjälp av rutiner, som att
inleda varje skoldag med högläsning, dels kan träna barnens koncentrations-
förmåga och dels påverka ordningen resten av dagen. Läraren försöker således
skapa en stämning i klassen.

Intervju nr. 1. Lektionen i årskurs 5 inleds med att läraren läser högt
för barnen.

/…/ Men just den här stunden då – läsa [hon läser högt för eleverna ur en
bok] det försöker jag också göra varje morgon. Att alla lektioner jag har
dom första timmen, då börjar vi med att läsa en stund. /…/ som i den här
gruppen dom har haft väldigt, väldigt svårt med koncentrationen. Jag har
haft dom sen trean, den första… Och just det här att dom inte kan sitta stilla
och lyssna. Så i alla fall övar man en liten stund då varje morgon och tar det
lite sakta. Och ändå har det ju blivit bättre. Men det där har jag ju gjort
också i femman och sexan å … läst koncentrerat. Jag tycker nog att alla sätt
är bra att träna dom…

mm … träna koncentration?

Och sen då att det börjar lite rofyllt. … Så det är ett skönt sätt att börja
morgonen på.

Andra rutiner kan handla om att barnen efter rasten samlas utanför klassrum-
met och när de är tillräckligt lugna får de gå in i klassen. Av citatet framgår
också hur en kort morgonsamling kan erbjuda en möjlighet för barnen att ”pra-
ta av sig”.

Intervju nr. 11. På filmen ser man att hur läraren släpper in barnen i
klassen.

Här ser jag direkt, det här med att börja, att börja timmen med att samlas
utanför. Det var nånting som jag kom på efter ett tag. Att det blev så annars
på morgnarna att dom var liksom färdigt uppbusade och höll på när jag kom
in i klassen och det var svårt att börja. Att nu är rasten slut och nu börjar
timmen. Det var ju en sak som jag har gjort för att få det lättare för mig. Att
vi går in tillsammans och vi säger god morgon och så börjar timmen. /…/
[På filmen ser man hur ett av barnen presenterar dagens datum.] Dagens
datum det är å en sån där morgonsamlings… grej då, och att dom får mar-
kera då om det är nånting speciellt som dom vill säga direkt så här på mor-
gonen.

hm Vad kan det handla om?

Ja, det kan ju vara i princip vad som helst. Om det har hänt något speciellt
som dom vill berätta, så då vet dom att dom får säga det på morgonen, då.
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Så det är som en liten morgonsamling. Speciellt måndag morgon då har vi
hela timmen att vi bara sitter och pratar om helgen och så. Dom får berätta.
/…/ För annars så kommer det hela tiden i små doser under hela dan och det
blir bara jobbigt. Utan dom får berätta och sen är det bara att arbeta.

Läraren pratar i följande citat om vikten av att barnen ges möjlighet att jobba
med sådant de är intresserade av. Med ett sådant arbetssätt uppfattar hon att
barnen själva skapar nödvändig arbetsro.

Intervju nr. 14. (textilslöjd i åk. 3–9) På filmen ser man hur alla arbe-
tar och läraren går runt och hjälper.

/…/ jag säger inte till en enda gång om nånting.… Nej. /…/ Det är väl så att
det här som dom håller på med, så tycker dom ju… Dom har ju valt det här
själva, helt och hållet. Det är helt utifrån vad dom är intresserade av, det
dom håller på med. Och jag tror att eftersom dom få jobba med nåt som
dom är intresserade av, själva har valt. Det är ingenting som jag har sagt åt
dom. Dom har till och med valt tyget och färger. Så tror jag liksom att det
väcker ett annat intresse. Och då är man mera mån om det man liksom
håller på med.

Att samla de barn man skall prata med förebygger också mycket av möjlig
oordning. Läraren uppfattar att det är viktigt att ha ordentlig kontakt med bar-
nen före hon påbörjar en diskussion eller ger olika instruktioner

Intervju nr. 21. Barnen går i en ådersintegrerad klass (åk. 1–3). De skall
arbeta gruppvis med olika experiment. På filmen ser man hur läraren
samlar ihop en av grupperna innan hon börjar att pratar med dem.

Det där är nog ett sätt jag försöker använda ganska ofta om jag kan. Att
samla barnen, dom barnen jag pratar med nära.

För att…?

För dom har precis så här bråttom. Och skall gärna rusa iväg när man har
pratat en mening att man ser till att man är har ögonkontakt och ser att dom
har uppfattat /…/. Speciellt en av de där pojkarna är det speciellt viktigt att
man har… haft ordentlig kontakt med innan man pratar med honom innan
man förklarar någonting.

En fråga om spelregler
Uppfattningen som bildar den fjärde kategorin handlar om att skapa och upp-
rätthålla en önskvärd ordning med hjälp av spelregler. Läraren vill att det skall
vara klart och tydligt för barnen hur man skall bete sig och hur arbetet i klassen
skall bedrivas. Hur reglerna skapas varierar, en del lärare väljer t.ex. att föra
återkommande diskussioner med barnen om vilka regler som skall gälla medan
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andra snarare meddelar barnen vad som gäller. Spelreglerna är kollektivt rikta-
de och gäller vanligen oavsett situationen.

Av det första citatet nedan kan man utläsa ur lärarens diskussioner att regler
för hur man t.ex. avslutar ett arbetspass kan bidra till att barnen håller sig mera
samlade och lugna. Med klara regler kan man således förebygga sådana situa-
tioner som annars riskerar att gå över styr.

Intervju nr. 1. På filmen börjar eleverna plocka undan.

Det där är alltid svårt när dom ska plocka undan då att… Ofta försöker jag
samla dom före dom går ut och säga nånting då som avslutar det hela och,
men ibland så är det liksom omöjligt att få alla samlade så man måste släp-
pa i väg dom. Det är alltid svårt det där och veta hur man skall göra och för
dom också att ’får vi gå eller ska vi sitta kvar eller’… Det är svårt det där…

Varför vill du ha dom samlade?

Ja, jag vet inte. Jag tycker att det känns skönare när man har samlat dom
och säger nånting avslutande innan man skickar iväg dom. Än att dom bara
droppar av. För det är lättare om dom är vana att dom plockar undan och
sitter kvar. Att dom inte rafsar undan allting och så sticker dom. Att det är
lättare att få det lite lugnare på det viset.

Av det sista citatet framgår lärarens strävan att klargöra de spelregler som gäl-
ler före barnen påbörjar arbetet. I slutet av citatet handlar det om att städa upp
efter avslutat arbete. Även i den situationen hänvisar läraren till vilka regler
som gäller, t.ex. vilka uppgifter som åligger den som är bordsvärd.

Intervju nr. 21. Läraren frågar barnen vad som är viktigt när man
skall jobba med experiment och ett barn svarar ’att tvätta händerna’.

’Att tvätta händerna’, hm. Det här är någonting, det här är någonting jag har
lärt mig… efter att ha haft experimentgrupper att där jag har inbillat mig att
man faktiskt vet hur man uppför sig och så slutar det med ett kaos och ett
vattenplask och jättekul och dyngsurt överallt. Så det… det är ganska bra
att man berättar innan, tycker jag /…/

[På filmen ser man hur barnen städar upp efter de olika experimenten och
torkar av både bordet och golvet.]

Det där har jag också lärt mig, att man måste lära barn att städa upp både på
ovansidan och under bordet. /…/ man tjatar och säger att ’men det är visst
ditt jobb’, ’att ställa upp och ta hand om det där’, ’nu är det du som är
bordsvärd och då ligger det här, då är det här dina arbetsuppgifter’. Och
nånstans så tror jag att man känner sig behövd också, att man faktiskt är
viktig. Hoppas jag, jag är inte säker på att det är så, men jag hoppas det.
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KAPITEL 8

Den pedagogiska undervisningen

Av de utsagor som ingår i det egentliga analysmaterialet är ett stort antal utsa-
gor, cirka. 30 procent, grupperade under denna rubrik.

Utfallsrummet – den pedagogiska undervisningen – formas av tre uppfatt-
ningar. I den första framträder en uppfattning där läraren fokuserar ämnet och
hur hon/han hanterar det i undervisningen. Undervisning är således pedago-
gisk när stoffet är tydligt och när metoderna för ”förmedlingen” av innehållet
är ändamålsenliga. Den andra uppfattningen handlar om lärarens förmåga att
få barnen att jobba – ta sig an sitt arbete. Den tredje uppfattningen fokuserar
processerna mellan lärare–barn eller barn–barn. Att vara pedagogisk innebär i
detta fall att få barnen att lära sig och ”komma längre”. Utfallsrummet be-
skrivs med hjälp av nedanstående schema:

Den pedagogiska 
undervisningen

att förmedla 
kunskap

att få barnen att 
lära sig

att få barnen att 
arbeta

Även om den tredje uppfattningen har fått benämningen att få barnen att lära
sig betyder det inte att de båda andra uppfattningarna inte har som mål att
barnen skall lära sig. Snarare vill jag med benämningen försöka lyfta fram vad
det är läraren fokuserar. Att förmedla kunskaper och att få barnen att arbeta
tecknar innebörder där lärandet förutsätts komma som en följd av att stoffet är
tydligt eller av att barnen arbetar.
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Att förmedla kunskaper
Uppfattningen – att förmedla kunskaper – handlar här om att möjliggöra och
underlätta för barnen att lära sig ett visst innehåll genom det egna arbetet, d.v.s.
att vara skicklig i att förmedla kunskaper. De utsagor som placerats i denna
kategori uppvisar rätt stor variation i det att de innehåller lärarens bearbetning
och strukturering av ämnet, lektionsplanering och användning av lämpliga un-
dervisningsmetoder. Lärarna talar om bl.a. att ”hejda och förstora” olika mo-
ment och/eller frågeställningar, att konkretisera och integrera olika ämnen med
varandra och att knyta an innehållet till barnens erfarenheter. Att vara pedago-
gisk innebär således att lärarens undervisning i relation till ämnet/innehållet
genomförs på ”ett bra” sätt. Att vara välstrukturerad och att använda ”rätt”
terminologi innefattas också i uppfattningen. Vidare pratar lärarna om hur lek-
tionsplaneringen utgör ett redskap. En god lektion kan t.ex. vara varierande
och/eller planerad med progression i uppgifterna. Läraren kan också vara pe-
dagogisk i sin undervisning genom att arrangera situationer där barnen tror att
de gör något bara för att det är roligt medan de egentligen bearbetar sådana
moment som skall tränas. I sådana fall talar lärarna bland annat om smyginlär-
ning eller inlärning som kommer på köpet. Kunskaperna som skall förmedlas
består bl.a. av regler och strukturer, modeller, begrepp och minneskunskaper.

Det första citatet exemplifierar hur läraren fokuserar integrering av olika
ämnen. Syftet kan förstås som att ämnen som t.ex. musik kan stödja det man
arbetar med i geografin. Barnen får därmed möta innehållet på flera olika sätt
och i olika sammanhang.

Intervju nr. 9. Klassen är en sammansatt 3–4:a. Under musiklektionen
sjunger klassen ett antal sånger varav en handlar om Norge.

/…/ sen, sen den här sången som kommer nu så är också sån här integrations-
låt. För att vi jobbar med fyrans, men jobbade just då med Norge i geogra-
fin… och den här låten så är en norsk folkmelodi, men med svensk text, då.
Och… så får man också in dels så det här språkliga, för det är mycket,
mycket såna här rytmer, rytmiska ord som skall gå ganska snabbt. /…/ Och
sen då lite tankegymnastik också.

I det andra citatet pratar läraren om betydelsen av att synliggöra undervisning-
ens innehåll och att visa hur olika moment hör samman. Det gäller både att
hjälpa barnen att se vilket innehåll de redan behärskar och att skapa en ökad
bredd av exempel för att barnen inte enbart skall välja redan presenterade lös-
ningar. Genom kommentaren om vad hon kunde ha gjort på annat sätt kan man
också se att läraren vill att lektionerna erbjuder en tydlig struktur över det
behandlade stoffet.

Intervju nr. 10. Klassen är en sammansatt 3–4:a, lektionen i svenska är
lärarledd och handlar om ordklasser.
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Ja, där så kopplar jag ju till att dom hade klarat av det i läxan att använda en,
ett eller flera. Det tycker jag nog var bra.

Att du förstärkte?

Jo, förstärkte det, precis. /…/ [Ett av barnen säger en färg som exempel på
adjektiv.] Nå där valde jag just att lämna, att säga till att inte ta färger igen.
För då får man ju tre färger på raken. Då är det inte så bra exempel på
adjektiv /…/ Det är ju samma där att inte ta motsatsen. För det är ju lätt att
ta motsatta… adjektiv. /…/ Där kunde jag egentligen ha tagit substantiv
exempel direkt. När jag satt upp lappen␣ [på tavlan]. Så det var väl lite miss.
Fast jag ju hänvisar till att dom kan dom bra. Det hade vi ju övat mest av
allt.

…När du säger så här ”kunde ha tagit” är det så att du menar… att egent-
ligen så finns det ett visst behov av att det skulle komma i nån slags struk-
tur…

Ja, nå mest det. För att man skulle få det då strukturerat. Så att inte: först
exempel på adjektiv och så hoppar man till substantiv och så börjar man
med verb egentligen.

I det här citatet framkommer vikten av att planera lektionen för att ge barnen
möjlighet att befästa ett givet stoff. Läraren talar om vad han uppfattar att var
mindre bra under lektionen.

Intervju nr. 13. Barnen går i en sammansatt 3–4:a och lektionen i eng-
elska är lärarledd. Årskurserna undervisas var för sig.

/…/ Här skulle man kanske ha velat att man gjort så att man hade… om
man varit riktigt pedagogisk så hade man drillat det här på något vis. Gjort
en drillningsövning.

Med there is och there are…?

Ja, ja just det, jo, jo. Och, att dom hade fått ge ett exempel det finns bord
och det finns stolar etc. Och det hade jag nog [behövt göra] här. mm…

Att få barnen att arbeta
Om den första uppfattningen handlar om att vara pedagogisk genom att göra
ett bra ”kunskapsförmedlande” arbete handlar den andra om att få barnen att
arbeta. Huruvida barnen arbetar med det de förväntas göra eller inte fungerar
följaktligen som en signal för lärarens bedömning av undervisningen. Under-
förstått ligger ett antagande om att inlärning kräver arbete, lek eller ansträng-
ning, d.v.s. förutsättningen för individens lärande är den egna arbetsinsatsen.
Man kan med andra ord säga att man är pedagogisk om man lyckas få barnen
att ta sig an sina uppgifter.
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Uppfattningen innehåller en variation som kan beskrivas med hjälp av en
polarisering: den ena polen handlar om att förmå barnen att jobba medan den
andra polen handlar om att få barnen att vilja jobba. Uppfattningen är således
antingen mera styrande eller mera frihetlig till sin karaktär. Att vara pedago-
gisk i en mera styrande mening handlar om att ta ansvar för att barnen arbetar,
antingen genom tvång/uppmaningar eller genom ”lock och pock”. Man kan
alltså vara pedagogisk även genom att styra i de fall det är det som krävs för att
barnet skall ”få något gjort”. Att vara pedagogisk med betoning på frihetlighet
handlar om att hitta barnens inre vilja att jobba, d.v.s. att väcka och/eller ut-
nyttja barnens inre motivation.

Variationsvidden i uppfattningen presenteras för tydlighetens skull i två se-
parata avsnitt. Polariseringen är till för att synliggöra variationsvidden inom
uppfattningen att få barnen att arbeta och skall därför inte tolkas som kvalita-
tivt skilda kategorier.

Styrande

För den styrande polen kan utläsas ett inbyggt antagande om att: om barn lär
sig eller inte lär sig är främst en fråga om flit, ambition och ansträngning – den
som anstränger sig lär sig. Metoderna för att förmå barnen att arbeta varierar,
det kan ske genom direkta uppmaningar men också med hjälp av rutiner av
olika slag. Även om man som lärare strävar efter att barnen själva skall välja
att arbeta kan man behöva styra de barn som inte arbetar tillräckligt mångsi-
digt eller flitigt, d.v.s. barnets egen vilja är det man i första hand eftersträvar,
men som lärare får man inte dra sig för att förmå barnen att ta sig an sitt arbete.
En av lärarna säger ”man ska nog ha tummen i ögat på honom lite halvsnällt så
där. Liksom att han känner att han ska /…/ anstränga sig”.

Den mera styrande uppfattningen illustreras nedan med hjälp av två citat.
Den lärare som uttalat sig i det första av de båda citaten har som målsättning att
alla barn skall arbeta igenom ett givet pensum under arbetsveckan medan det
andra citatet visar att kraven bör ställas utgående från enskilda barns kapacitet.
”Styrningen” kan med andra ord relateras till såväl individen som till innehål-
let/uppgifterna.

Av det första citatet kan man utläsa att även om läraren vill att barnen skall
ta egna initiativ känner hon sig tvingad att sätta press på en del barn för att
förmå dem att bearbeta ett visst pensum.

Intervju nr. 1. Barnen i åk. 5 arbetar med ”eget arbete” utgående från
veckans planering. Några av barnen arbetar med svenska men de fles-
ta arbetar med geografi – Europas länder.

Här har dom nu just en sån där arbetsschematimme då, som vi kallar det.
Och då har vi planering på måndagar då dom får veta då vilka timmar vi
skall ha, och /…/ då får dom lämna några tomma [timmar] och på dom
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tomma då så får dom planera in, av vissa saker som jag skriver på ett sånt
där blädderblock. Och det var en sån timme det här då. Så dom jobbar nog
lite olika… det är Europas länder och svenska och vad det var här, som dom
gjorde.

Hur tycker dom det är att välja då?

Jo, det är ju ofta, det är ju nog ganska få som inte klarar det helt enkelt och
som du får säga ’Det här gör du nu och det här gör du sen och det här gör du
hemma’ för annars går det inte.

/…/ Du sätter inte absolut tvång på dom?

/…/ Men sen är det ju en del som man behöver gå fram till och säga ’nu
måste du göra det här’, men att… Och det tyckte jag också det där att man
försöker så lite som möjligt med tvång utan att det istället är då valbart. Det
tycker jag ju att är en av idéerna också då att dom ska få välja då. Jag menar
som just det här att en del kanske har gjort allt sitt [av det planerade arbete]
första kvällen när man tyckte att det var roligt.

Även i det följande citatet är det tydligt att läraren föredrar att barnen själv-
mant tar sig an uppgifterna. Det är först när det inte fungerar som hon försöker
att med hjälp av uppmaningar eller knep och strategier förmå de barn som är
ovilliga att ta sig an arbetet. Samtidig anstränger hon sig för att bedöma vad
som är rimligt att förvänta sig av ett enskilt barn. Att vara pedagogisk innebär
i det här fallet att man även kan bedöma hur och när man ska mana på eller
tvinga ett enskilt barn.

Intervju nr. 4. Åldersintegrerad 1–3:a. Barnen arbetar efter egen pla-
nering med svenska eller matematik. Klassen är organiserad i s.k.
familjegrupper. På filmen ser man ofta hur läraren koncentrerar sig
på en av de yngre pojkarna.

/…/ Jo, lilla Magnus också är ju också en kille som jag har funderat mycket
på när jag har sett den här filmen. Jag för [i betydelsen föser] honom! Och
jag vägrar honom att städa bänken och… Han är ju decemberkille, sju år i
december. Och en kille som nog alltså, ja får man honom med på noterna så
då går det, får man det inte så då går det inte. /…/ Som jag styr ju honom
väldigt på det här passet. Sätter boken i handen på honom, och han vill
städa bänken och han vill spela spel och jag säger att ’inte idag’. Nog får
han också spela spel annars. Men samtidigt så inser jag att inte kan jag säga
att ’du måste skriva två sidor nu’ om jag vet att en timme presterar han, en
sida presterar han och det är hans… Så att… Men det gav mig en tankestäl-
lare det han sa för jag såg ju då också att om han var motiverad för nånting
så gjorde han ju det. Annars gick det kanske all min energi att försöka få
honom… Inte vet jag… Man ser det här att vara pedagogisk [småskrattar]
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som jag tänker på när man… När Magnus då kom in i klassen t.ex. /…/ Och
när han då ser att Tina får ett papper av mig, säger han ’jag vill också måla’.
Och då säger jag att han ska inte måla utan han ska skriva att, att… Då
kommer jag ihåg att han hade valt ’X’ som sin bokstav… och då hade han
ju målat till vilka bilder han hade hört x-ljudet. Och då tycker jag att det var
som en bra grej det här att intressera mig för att fråga att ’var, vad är det för
bilder’ att ’var hör du’? För jag tror att det var där som jag hittade tråden för
honom den gången att ta sig an den här uppgiften. Och då, då var det ju
viktigt att jag gav mig den tiden. Hade jag inte givit mig den tiden hos
honom så, utan sagt bara att ’här, här ska du börja’ så tror jag inte att jag
hade fått honom…/…/ att fortsätta.

Frihetlig

Även för den frihetliga polen är det centralt att barnen arbetar och är aktiva. Att
få barnen i stämning samt att ge dem möjlighet att ta egna initiativ blir ett
redskap för att de skall vilja arbeta. Uppfattningen ger uttryck för att barnen
t.ex. bör ges möjlighet att välja vad de skall arbeta med och att de får tillräck-
ligt med tid för att komma igång. Man skall inte heller störa barnen medan de
arbetar. Lärarna strävar också efter att undervisningssituationen fungerar på ett
sådant sätt att barnen kan inspirera varandra eller inspireras av olika slag av
material. Arbetet som sådant bör kunna upplevas som meningsfullt eller lust-
fyllt. Med ett rikligt utbud av material och uppgifter kan man således planera
för barnens möjligheter att arbeta med sådant de är intresserade av eller när de
är intresserade av att göra något speciellt.

När det gäller ansvaret för att väcka barnens intresse och motivation anser
en del av lärarna att det helt faller på dem. Av några uttalanden framgår det
t.ex. att man som lärare skall försöka fånga ”tillfället i flykten”. Huruvida så-
dana pedagogiska situationer uppstår är en fråga som uppfattas ligga bortom
lärarnas kontroll. I de fall man kan planera för pedagogiska situationer är ar-
rangemangen ofta indirekta, d.v.s. läraren skapar förutsättningar och möjlig-
heter och därefter är det upp till barnen att utnyttja och/eller ta tillvara möjlig-
heterna. För den frihetliga polen är talesättet ”Jag kan endast föra hästen till
vattnet men inte tvinga den att dricka” beskrivande.

Det första illustrerande citatet nedan tydliggör hur läraren arbetar med att
väcka barnens intressen genom organisationen av klassrummet, olika materi-
als tillgänglighet och barnens placering. Idén är att barnen skall bli inspirerade
av både material och av andra barn. Läraren försöker öka valmöjligheterna för
barnen genom att tillåta dem att på egen hand besluta om hur (med vad och i
vilken ordning) de skall arbeta med olika uppgifter. Vilka typer av uppgifter
barnen skall arbeta med är däremot planerat av läraren. Barnen tillåts också att
välja om de skall arbeta individuellt eller tillsammans med andra.
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Intervju nr. 3. Åldersintegrerad 1–3:a. Barnen arbetar efter egen pla-
nering i svenska och matematik. Klassen är organiserad i s.k. familje-
grupper. I klassen finns olika hyllor och lådor med tillgängligt materi-
al.

Nu är det inte så tydligt, men jag tänkte att, nu har jag hela den här bokhyl-
lan framme med vårt arbetsmaterial. Det är också en, en bit som jag anser
då som skulle vara pedagogisk då. Att du har material som inspirerar och
som är lättåtkomligt som gör att barnen själva kan plocka åt sig. Som tillta-
lar dom.

mm Var det… Blir det så där att det är olika saker som är populära under
olika perioder. Att ena börjar med nånting och …?

Det är smittsamt, det är det. Och nånting som inte egentligen, det syns inte
där, och som jag inte själv heller från början tänkte att skulle bli någon stor
sak det har varit böcker [egen producerade]. Det har inspirerat dom. Och
det har … dom har fått ut mycket. Dom har fått den här responsen när dom
har skrivit och sen fått läsa upp för varandra. Där ser jag just den tanke jag
har med det … har fallit sig helt naturligt då. Där har dom fått ut det och det
märks att det är betydelsefullt för dom. /…/och då väljer dom … att jobba
tillsammans, ofta. Och det gör dom ju dom här böckerna också. Dom hjälps
åt att göra dom. Och då /…/ Ja, det är viktigt att dom tränar skrivningen på
ett sätt som dom … tycker att känns, känns … betydelsefullt. Att där får det
en funktion. Dom får läsa upp det … och dom får respons på det. Man
märker tydligt det hur viktigt det är till att få den här feedbacken mer än att
jag läser igenom det. /…/ Och viktigt är det också just med att det är jämn-
åriga. Jämnåriga och jämnåriga nu när … Att det inte bara är jag utan att det
är flera.

Även i det nedanstående citatet framkommer att barnets egen vilja är avgöran-
de för hur bra hon/han kommer att arbeta. Att kunna motivera barnen blir ett
viktigt inslag i lärarens arbete.

Intervju nr. 14. Textilslöjd i en sammansatt klass med barn från års-
kurserna 3–9. Barnen (ungdomarna) arbetar med olika arbeten de själ-
va har valt.

Men vad som kanske är mest roligt för mig då så är ju att se liksom att, det
är ju en sån aktivitet och att alla liksom jobbar och att dom… tycker att det
är roligt och är intresserade och… Det tycker jag att är viktigt. Faktiskt.

Det är viktigt?

Jo, för så fort jag ser liksom att nåt barn sitter då kanske och inte… Ja man
märker ju om dom inte är intresserade, om dom inte följer med. Och det
kunde det ju… Det finns ju även såna som kunde vara ointresserade av det
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här då. Då är det ju en, nån slags signal att nu måste jag ändra på… Ändra
på det här eller så måste jag kanske försöka motivera det här barnet ännu
mera då. Till att liksom kanske göra klart det här. /…/ Det är mitt ansvar
och se till… Jag har yttersta ansvaret absolut. Jag kan inte bara säga du får
skylla dig själv om det inte blir klart. Det går inte för att…

Men du har också ansvar, säger du, för barnets motivation till viss del?

Jo, därför att det beror liksom på hur jag kan motivera barnet. På vilket sätt.
Om jag kan ge den här eleven… uppgifter. Eller om jag kan motivera det på
ett sätt så att… eller vi ska säga, motivationen är kanske… Den går åt båda
hållen, för jag kanske får… Om jag frågar så får jag ju signaler att det här
vill vi göra. Och då kan jag tillbaka tala om att det är möjligt, det är inte
möjligt. Och, och…/…/… Jo för annars så tycker jag liksom att, det har jag
märkt, att är dom inte motiverade så är det ingen process heller, då är det
ingen läroprocess. /…/ Absolut inte. Så att det är, det är väldigt viktigt att…

Genom att jämföra polerna – ”styrande” och ”frihetligt” – kan man samman-
fattningsvis se att båda betonar vikten av att barnen tar sig an uppgifterna men
också att det egna intresset är viktigt. Däremot skiljer de sig åt i förhållande till
frivilligheten, d.v.s. i den första polen är frivilligheten önskvärd men inte nöd-
vändig medan frivilligheten i den andra uppfattas som en förutsättning. Hur
man förverkligar arbetet med att få barnen att arbeta bygger således på en
glidande skillnad mellan styrning och frihet.

Att få barnen att lära sig
Den tredje uppfattningen fokuserar processerna mellan lärare och barn men
också mellan barnen. Att vara pedagogisk innebär således att kunna fungera
som handledare och diskussionspart för barnens lärande. I dess enklaste form
kan handledningen beskrivas som stöd och bekräftelse men innebär vanligen
att läraren samtalar och diskuterar med barnen för att hjälpa dem att nå längre
och/eller nå någon form av förståelse och insikt. Samtal/diskussioner kan för-
siggå mellan lärare och enskilt barn eller mellan läraren och hela klassen eller
grupper av barn. Det är vanligen läraren som initierar samtalen och vanligen
har hon/han en klar målsättning, d.v.s. att barnen skall komma fram till en
specifik slutsats. Det kan också handla om en kollektiv diskussion där läraren
driver ett ”kollektivt” samtal i relation till ett eller några av barnen även om
hela klassen anses delta, t.ex. en diskussion med några barn som leder till ett
ställningstagande som alla antas samtycka till, även de som suttit passiva eller
endast periodvis deltagit i diskussionen. Ibland kan det vara tillräckligt vägle-
dande att man som lärare bekräftar att barnen är på rätt väg eller att de förstått,
för att de skall komma vidare.

Även om utsagorna som formar den här uppfattningen främst handlar om
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lärarens interaktioner med barnen kan också lärarens mer eller mindre inplane-
rade och medvetna utnyttjande av barnens möjligheter att hjälpa varandra in-
rymmas i uppfattningen. Det förekommer således uttalanden som visar att sam-
spelet mellan barnen kan förstås som bidragande till och/eller nödvändigt för
barnens lärande.

Först ges tre exemplifierande citat med utgångspunkt i lärarens handledan-
de arbete och därefter ges exempel på ett citat där läraren fokuserar interaktio-
nen mellan barnen.

I det första citatet fungerar läraren som handledare även om interaktionen
inte enbart är verbal. Att vara pedagogisk innebär i det här fallet att hjälpa en
pojke att komma underfund med hur resultatet kan bli för att han skall kunna
fatta ett beslut om hur han vill ha det.

Intervju nr. 14. Textilslöjd i en sammansatt klass med barn från årskur-
serna 3–9. Barnen (ungdomarna) arbetar med olika arbeten de själva
har valt.

/…/ Och [Otto] har väldigt mycket idéer om hur väskan skall vara så att,
han, vi håller på och diskutera det här med band /…/ Och han vet liksom
hur han skall ha det och det där. Och vi provar och, och jag försöker få
honom att förstå att man kan inte ha det så långt [bandet] som han har gjort
det, [jag] var.… tvungen och nåla fast det /…/ [så att] han märker att väskan
hänger nere mellan [hon skrattar] nånstans nere vid knäna och det går ju
inte heller. /…/ Och vi försöker ju liksom… och sen märkte jag att det kom
in väldigt mycket matte här. Och det blev, det tyckte jag var spännande det
här med att det ska vara på mitten, hur mycket skall det vara på sidorna av
tyget och… ja, det är… och hur långt skall det vara, liksom rimligheten då.
Det här var ju orimligt då, va, med det här väldigt långa axelbandet då. Men
jag sa ingenting, jag tyckte att det där får han upptäcka själv. /…/

Så du bara inte säger?

Nej, jag försöker låta bli och jag försöker liksom resonera med dom ’att
varför tror du inte att det kan vara så här?’ om jag liksom har tid, va. Så,
så… ja, så försöker jag nog gör det. Istället för [att] ge dom färdiga svar…
/…/ Nu mäter han över axeln då, och så… ser han det att det blir liksom för
långt, ganska mycket.… /…/ Han har bestämt själv hur den skall se ut så
[skrattar]. Det är inte allt som han har, liksom har tänkt ut att… det fungerar
ju inte alltid, va. /…/ det har han kommit underfund med ’så där kan vi inte
göra’. Utan vi måste liksom… Han skulle först ha ett band som gick genom
öglorna så här och så skulle han kunna dra ihop säcken och så skulle det
fortsätta ner. Men det var för smalt det här bomullsbandet som vi hade så
han insåg att det kommer inte att hålla. Utan vi måste nog liksom sy ett
band av tyg då som han sen sätter på.
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Det andra citatet illustrerar en diskussion som är initierad av läraren och som
är riktad till hela klassen. Att vara pedagogisk handlar här om att med hjälp av
en kollektiv diskussion få barnen att komma fram till en ståndpunkt. Vilka av
barnen som deltar är uppenbarligen av underordnad betydelse och det förefal-
ler som om slutsatserna ses som gemensamma även om endast en del av bar-
nen deltagit aktivt. Det är inte bara slutresultatet av diskussionen som är viktig
utan också diskussionen i sig.

Intervju nr. 15. Lärarledd lektion i svenska för barn i åk. 3 (halvklass)

Det här tycker jag om, att samtala om sånt som man läser om. Och funde-
ringarna som dom har omkring. Och att sen försöka få det att bli att dom
funderar på varandras funderingar.

mm Så att du får en diskussion?

Jo. /…/ Jag brukar försöka träna barnen med det. Jag tycker att det är ju det
som dom gör så lite nu för tiden. Att hinna diskutera, då. Att det blir väldigt
mycket så här ”eget arbete” och sånt där och där…

mm Att det finns ett värde i att kunna föra en diskussion i grupp?

Jo, och få dom att fundera lite.… Men sen också det här att kunna lyssna
till, till varandra. Just höra på varandras argument, då.… Träning i demo-
krati. Det där är ganska viktigt. /…/ När det är alla [hela klassen] så då
brukar jag inte ta nåt långt för då går det inte.

Blir dom för otåliga?

Jo. Utan det blir lite som det faller sig. Om man märker att barnen är med då
så får man… inte planerar jag det såväl inte, och sen med frågor och så där
då. Funderar lite så där i stort då vad man, vad man liksom kan komma fram
till på slutet på resonemanget. Att man leder dom till det då. Men att sen så
kan det ju bli många krokar på vägen. Men jag tycker att just om man har ett
samtal om nåt problem så gäller det att kunna få ihop det och avsluta det
och försöka få dom att säga, liksom, vad… Det där är ju ganska knepigt
ibland att hitta den där rätta frågan där barnet tänker ut det svar som man
vet att man… Det är det här vi borde komma fram till.… Jag tycker ju att
det finns en moral som man borde komma fram till. Att vi har den skyldig-
heten som vuxna då att försöka styra barnen i det fallet. Men att dom själva,
liksom, skall försöka komma fram till det då. Att man måste hjälpa dom på
vägen. Jag är lite gammalmodig.

Det tredje citatet exemplifierar uppfattningen av att vara pedagogisk genom att
handleda barnen för att de skall klara av att utveckla sina tankar. Att vara peda-
gogisk innebär att kunna ta tillvara barnens sätt att diskutera och resonera.
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Intervju nr. 21. Barnen, som går i en åldersintegrerad klass, arbetar
med olika naturvetenskapliga experiment (halvklass).

Vad jag kan säga att är pedagogiskt i det här det är att jag faktiskt tycker att
jag fungerar som en handledare i deras arbete. Att jag inte är den som precis
talar om för dem, ’gör så här’, ’tänk så här’ utan att jag faktisk… I ett sånt
här arbete tycker jag att det fungerar väldigt bra att vara en handledare. Och
det har jag mycket lättare för än att vara, så att säga ha en gammaldags
lärarroll där jag talar om precis vad som skall göras och hur det skall göras.
Fast det har jag lärt mig tycker jag att man ibland måste vara den läraren
också.

Att de kan behöva både och?

Ja, fast det här är, som sagt, en roll som passar mig bättre. Helt klart. /…/
Nu då, är den pedagogiska fortsättningen, det här pedagogiska så kallade
arbetet eller vad vi nu har sysslat med. Frågan är vad ledde det till? Gav det
några nya kunskaper? /…/ [Läraren ber ett barn berätta hur hon hade reso-
nerat] Det där är också ganska medvetet när jag gör att jag försöker plocka
fram dom här små, när dom har sina tankar och funderingar. Dom är ofta
ganska kluriga och fundersamma och inte det här ’hur ska jag tänka för att
jag är i skolan’. Utan dom klurar lite mera själva. Att jag ofta försöker lyfta
fram dom då, va, att dom då, det dom har att säga. I de fall jag lyckas
uppfatta det.

Att vara pedagogisk handlar inte enbart om att kunna handleda och vägleda,
det kan också gälla interaktion barnen emellan. Det sista exemplifierande cita-
tet för den här uppfattningen tydliggör att barnen kan ha stort utbyte av att
arbeta och diskutera tillsammans.

Intervju nr. 3. Klassen är åldersintegrerad och organiserad i s.k.
familjegrupper. Barnen arbetar med egen planering.

Det är ju också en tanke just det här att ge möjlighet för det här utbytet för
eleverna. Att dom ska få se sin egen utveckling.

Vad tänker du på när du säger att dom ska få se sin egen utveckling?

Att dom … dom … nybörjare ser andra som har gått tre år, då kanske sitt
tredje år, vad dom har lärt sig … har nån att se upp till, ta efter och dom är
treor då kan se att ja, så där var jag också när jag började. Det är ju en av
tankarna bakom det. /…/ Där är en situation som jag då ser att den som är
äldre då kan, vad heter det, få känna att ’det här kan jag’ och få visa och jag
tror att för dom är det viktigt, oerhört viktigt. /…/
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KAPITEL 9

Den pedagogiska dilemmahanteringen

Av utsagorna kan 45 procent förstås som uppfattningar av att vara pedagogisk
i dilemmahanteringen. De utsagor som förts till denna grupp är mycket kom-
plexa till sitt innehåll och beskriver olika typer av dilemman. Utsagorna kan
innehålla beskrivningar av situationer där läraren säger att det handlar om di-
lemman. Det finns även utsagor där lärarens resonemang kan förstås som be-
skrivande olika dilemmasituationer även om läraren inte säger detta i klartext.

Aspekten – den pedagogiska dilemmahanteringen – berör på olika sätt de
andra aspekterna i resultatet men överskrider dem också mer eller mindre.
Analysen av dilemmahanteringen förutsätter också en analys av vilken typ av
dilemman lärarna pratar om. Av den orsaken skiljer sig presentationen av di-
lemmahanteringen från de tre tidigare presenterade aspekterna.

Carlgren och Marton (manus) beskriver lärararbetet som dubbelsidigt, vil-
ket innebär att lärare alltid måste förverkliga sitt uppdrag med hänsyn till både
intentioner och faktiska betingelser (jfr. även Lindblad, & Sahlström, i tryck).
I detta korstryck kommer alltid dilemman att uppstå, dilemman som måste
hanteras på något sätt. Att lärararbetet innebär att ständigt ställas inför dilem-
man av olika slag har påvisats i många andra studier (jfr. även Colnerud, 1995,
Denscombe, 1980 och Gitlin, 1987).

För att kunna analysera utfallsrummet att vara pedagogisk relativt dilem-
mahanteringen måste man således först granska vad lärarna pratar om som
dilemman. Först därefter kan man analysera uppfattningar av att vara pedago-
gisk i hanteringen av dessa dilemman. Vad gäller det analysarbetet – vad som
kan förstås som dilemman – kan man se att det lärarna pratar om antingen
berör undervisningen, hållningen eller ordningen men också att de pratar om
sådana problem som inte kan förstås som tillhörande någon av dessa aspekter,
d.v.s. som går utöver eller inkluderar flera av aspekterna.

Vad lärarna pratar om som dilemman är följaktligen olika och kan bindas
samman med såväl gruppen av barn, lektionstypen, lärarens erfarenheter, tra-
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ditioner och yttre villkor. Mest påtagligt är hur en del dilemman tycks sam-
manfalla med typen av klassrumsarbete, d.v.s. den dominerande undervisning-
en – uppläggningen och organisationen av undervisningen.

De lärare som driver helklassundervisning i någon form, d.v.s. en undervis-
ning där alla principiellt förväntas göra samma sak samtidigt, pratar huvudsak-
ligen om tre slag av dilemman.

I de fall läraren driver någon form av individualiserat arbete framträder
dilemman som kan förstås som en fråga om fördelning av läraren som resurs,
d.v.s. individualisering kräver att varje barn får den hjälp hon/han behöver vid
rätt tidpunkt.

Indelningen kan på basen av detta i sin helhet beskrivas schematiskt enligt
följande:

Dilemman relaterade till helklassundervisning:

– barnens integritet versus klassens offentlighet

– barnens ork versus lärarens ambitioner

– barn i behov av särskilt stöd versus den övriga gruppen

Dilemman relaterade till individualiserat arbete:

– att som lärare hinna med versus barnens väntan

– att ingripa versus att hålla tillbaka

Vad som kännetecknar respektive dilemma beskrivs närmare i samband med
presentationen av uppfattningarna av dilemmahanteringen nedan.

Dilemman som uppkommer i klassrummet måste således hanteras på ett
eller annat sätt och av intervjuerna kan man utläsa tre kvalitativt olika sätt att
förhålla sig: situationellt, principiellt och metodiskt. Det är därmed dessa tre
uppfattningar av hanterandet som utgör det egentliga utfallsrummet:

Den pedagogiska
dilemmahanteringen

situationell metodiskprincipiell

Att hantera dilemman situationellt handlar om att i varje given situation försö-
ka avgöra vad som är lämpligast att göra eller inte göra. Hanterandet kan såle-
des bestå bl.a. av att läraren väljer att handla eller avvakta. Vidare strävar lära-
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ren efter att välja lösningar som anpassas till den enskilda individen. Lärarna
vill således hitta smidiga och optimala situationsbundna och individanpassade
lösningar.

Principiellt hanterande handlar däremot om att skapa rutiner och principer
för hur olika problematiska situationer skall hanteras. Rutinerna kan vara före-
byggande, t.ex. att barn på förhand vet att alla gör lika i vissa situationer. De
kan också vara rutiner och regler som man kan hänvisa till i situationer som är
besvärliga. Det principiella hanterandet innefattar också att läraren upprättar
principer för sitt eget agerande för att barnen skall veta vad som gäller. Den
principiella dilemmahanteringen kan handla om att vara rättvis och hederlig.
Det principiella hanterandet har möjlighet att fungera förebyggande.

Ett metodiskt hanterande, slutligen, berör uppläggningen av undervisning-
en och valet av metoder och antas främst fungera förebyggande.

Av ovan förda resonemang framkommer att olika typerna av dilemman kan
grupperas utgående från helklassundervisning eller individualiserat arbete.
Dessa två grupperingar innehåller olika typer av dilemman som alla hanteras
antingen situationellt, principiellt eller metodiskt.

Dilemman relaterade till helklassundervisning
Av utsagorna framkommer, som redan angetts, att i situationer med helklass-
undervisning är det tre slag av dilemman som läraren uppfattar som besvärli-
ga. Det första dilemmaområdet uppstår genom att barnens integritet ställs mot
klassens offentlighet medan det andra handlar om vad barnen förmår och lära-
rens ambitioner. Det tredje uppkommer i situationer där läraren måste hantera
enskilda individer (eller grupper av individer) relativt gruppen i sin helhet.

Barnens integritet versus klassens offentlighet

Skolarbetet innebär att barnen förväntas prestera något och detta kan ibland
ske offentligt, d.v.s. inför andra barn. Även i sådana situationer finns det risk
för att något barn kan uppleva offentligheten som en kränkning. Det kan hand-
la om att stå upp inför klassen, visa upp sina arbeten, bli korrigerad eller kriti-
serad inför klasskamraterna. Dilemmat fokuserar således situationer/händelser
som läraren uppfattar som besvärliga för barnen.

Situationellt hanterande: Det situationella hanterandet kan innebära i det här
fallet att läraren vet vilket/vilka barn som klarar av klassens offentlighet bättre
än andra (se citatet nedan).

Intervju nr. 10. /…/ Där så, just i den här gruppen där det är många som är
försiktiga så måste jag alltid ta… /…./ Att ta nån då, inte Fia som är väldigt
rädd att göra bort sig och försiktig annars och hade fått tandställning på
förmiddan. Men Tim som är sån där som pladdrar på hur som helst så… Då
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började jag med Tim och då kommer Jan som är väldigt säker och sen kom-
mer alla garanterat utan att fundera…

Och det här är såna saker som du menar att man behöver vara strategisk
med för att…

Jo.

Kunna hjälpa barnen att våga…?

Visst, jo. Och samma sak när jag ville ha exempel så försökte jag… Tog
upp, om nu inte varenda en fick svara men att ganska… Att det inte alltid
blir Marcus som alltid är framme och vågar säga… Utan att man, om man
bara ser att handen börjar vippa upp lite, så tar jag upp dom. Eller frågar då
utan att dom sätter upp handen. Till exempel Sanna om hon har funderat på
nåt eller så där /…/ Just Emil igen är ju en som är väldigt säker, själv, så att
jag… så då säger jag åt honom att han måste snabba på. Att nån annan som
är mera osäker så skulle jag inte säga så.

Principiellt hanterande: Samma lärare har också vissa principer som vägleder
henne i hanterandet av situationer där barnens integritet kan bli kränkt.

Intervju nr. 10. [Läraren ställer frågor till barnen] Det som jag inte skulle
vilja göra och som jag tycker att är opedagogiskt är att upprepa elevernas
svar. Men att just som den här Fanny nu och flera andra är så otroligt låg-
mälda och vill inte höras mera än vad dom gör. Så det upplever jag som
pinsamt, deras… För personligheten på nåt vis. /…/ I [lärarutbildningen]
lärde vi oss att man inte ska upprepa svar. Men att jag tycker att i såna där
fall när man säger fyrkantigt och flera säger nånting annat, så då vill jag
förstärka ordet. Att det var fyrkantigt.

Vad tror du att det var för tanke bakom om man inte skulle upprepa?

Jag tror nog att det hade att göra med, det här att elever skulle prata högt
och tydligt. Jag vet inte riktigt. Sen det här att man inte skulle få vara någon
papegoja heller. Utan det skulle vara… Eller också, kanske det, att elever-
nas svar var bra i sig. Att man inte skulle rätta till… Och det försöker jag
nog tänka till att jag inte upprepar svar och ändra på svar. Det kanske blir då
att man inte godkänner det elevernas svar

Utan om du upprepar, så upprepar du så som barnet sagt?

Jo. Precis, ja. Jo, visst. Jo… Jag frågar om dom har ett liknande svar, om
nån annan formulering, om man har skrivit med arbetsuppgifter.

Metodiskt hanterande: Den här typen av dilemman kan också hanteras med
hjälp av metoder, t.ex. genom att man som lärare försöker förebygga att något
enskilt barn riskerar att utsättas för en kränkande situation:
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Intervju nr. 15. [barnen sätter sig parvis runt om i klassen för att läsa för
varandra]. /…/ Och så sätter jag alltid ihop ungefär lika bra läsare med
varandra. Och man får inte välja själv.

Varför vill du att dom ska läsa ungefärligen lika bra?

Ja,… jag vill inte råka ut för det att en läs… Jag har några som läser väldigt
illa då att dom skall hamna ihop med en som läser som är väldigt god. Jag
tror att dom barnen skulle inte må bra av att sitta vid en som är jämnårig och
höra att den läser väldigt mycket bättre. Det finns några barn som det går
med, som är vänner annars. Så då vet det här barnet, som är svagare, att det
gör ingenting. Det barnet kommer inte att utnyttja sin position.

Men du säger att egentligen så finns det liksom ett ömtåligt moment i det
här?

Läsandet?

Ja

Jo, det gör det. Man blottar sig. Man blottar ju sin personlighet. Vi har
några gånger läst högt i klassen så där. Då brukar jag försöka förbereda
dom här barnen… som är svaga läsare att det är det här som du kommer att
få läsa. Så att dom kan öva lite mera på det då så har dom det då och då går
det ofta väldigt bra.

Och du vill inte att dom skall hamna i en sån situation att dom överraskas
med att inte klara av?

Nej fy, såna klasser har jag gått… där, där barnen suttit och… och klass-
kamraterna har suttit och stammat och jag har själv mått verkligt illa av det
/…/ Jag tycker att det är skändligt från lärarens sida att utsätta barn för
nånting sånt.… Det är maktmissbruk det. /…/ Utan barnen skall nog känna
sig trygga när dom kommer in klassen och vet att det aldrig kommer att
hända något sånt där.

Barnens ork versus lärarens ambitioner

Läraren har idéer om vad hon/han vill uppnå med arbetet i klassen som måste
ställas i relation till vad barnen förmår. Barnens olikheter, t.ex. ork och förmå-
ga utgör begränsande faktorer som ofta skapar problem för läraren. Klasserna
är stora och barnen olika – vilket kan stå i strid med lärarens ambition att alla
skall kunna (orka/förmå/vilja) följa med/engagera sig. Lärarens ambitioner kan
handla om övergripande mål – att träna barnen att diskutera – eller de kan vara
av mera praktisk art – att få alla att lyssna.
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Situationellt hanterande: Att hantera problem av detta slag situationellt kan
innebära att läraren t.ex. noterar när barnen inte orkar följa med längre och när
det vore bättre att bryta än att fortsätta (intervju nr. 17). För att hantera det
måste man fatta ett beslut om vad som är viktigast. För att hantera dilemmat
kan man som lärare även välja metodiska lösningar.

Intervju nr. 17. Läraren för en diskussion med barnen i klassen. Hon
har lett denna diskussion under ett antal minuter.

Och här ser jag då, här skulle jag definitivt ha brutit den här diskussionen.
För här, här är, här går ju trötthetsgränsen. Det syns ju även på dom ungar
som har suttit närmast här, Sören t.ex. som har varit väldigt aktiv, va. Här
börjar han också och titta i papprena och tycka att det här är… jobbigt. Och
ja, nej här skulle jag bett att dom… Vi hade kunnat fortsätta och skriva tror
jag. Men lagt ner, för att det här det blev för mycket. Det blev för långt helt
enkelt.

Principiellt hanterande: Vad barnen orkar och vad läraren har för ambitioner
kan många gånger tvinga läraren att acceptera att inte alla följer med – det är
som att välja mellan pest eller kolera – säger läraren i intervju nr. 19 nedan.
Vissa rutiner måste genomföras oavsett om alla ”hänger med” eller inte.

Intervju nr. 19. Lektionen har omfattat adventsfirande och nu är det
ett av barnen som berättar om en resa.

Men det är, det är alltså. Det är pest eller kolera. Välja antingen det ena eller
det andra. /…/ Man märker ju på barnen, vissa barn är inte alls vana att
överhuvudtaget föra en sån dialog. /…/ Det där är ju också sånt här då.
Först var det sitta med advent och sen blev det här då skulle dom sitta och
lyssna på dom här tjejerna. Och det är ju väldigt mycket sånt. Det var en
grej som släpade efter… Dom hade kommit hem på torsdan och gjorde vi
nånting… Nej, dom hade kommit hem på onsdan och sen gjorde vi nånting
på torsdag och sen gjorde vi nånting på fredag som gjorde att dom inte fick
berätta om sin resa. Dom här två tjejerna.

Vilket dom hade förväntat sig?

Ja, vilket dom hade förväntat sig och då hade jag sagt åt dom att ’jag vet att
ni är jättespända på att få göra det här’. Och dom hade gjort väldigt fina
jobb båda två om vad dom hade gjort för nånting. Så det är klart att dom
skulle visa det. Och… Det är också en sån där dilemma, tycker jag, att
allting skall rulla på. Det är så många måsten som skall utföras. /…/ mm det
blev mycket sitta den här lektionen. Mycket lyssnande. /…/ För det är det,
det finns dom som hela tiden hänger med, men det finns dom som släpper
taget ganska så fort. Det gör det. Så i vanliga fall så /…/ försöker vi att
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undvika att det blir på det sättet, naturligtvis. För det, det är inte särskilt
klyftigt att det blir så mycket, så mycket…

Metodiskt hanterande: I det tredje utvalda citatet nedan pratar läraren om att
använda arbetssätt som innebär ökat elevinflytande.

Intervju nr. 20. Vi för en diskussion om längden på lektionen.

Sedan är det ju alltid en avvägningsfråga det där också, att det får ju inte
vara för långt heller. Då är det några som inte orkar. Det krävs ganska mycket
koncentration, en del barn klarar ju av det, men många utav de här barnen
orkar inte skriva så länge heller, då blir det jobbigt med koncentrationen.
/…/ Är man riktigt intresserad av någonting, dom flesta barnen håller ju i
koncentrationen. Är det speciellt någonting man själv har fått vara med och
bestämma, påverka som när vi jobbar med vårt tema. Så då är ju barnen
med och tycker och tänker då räcker också koncentrationen längre. /…/ Det
är svårt att hitta på vad som ökar elevinflytande och den här Bifrostmodel-
len, eller vad man ska säga, det var vår modell utav Bifrosten det var ju den
vi blev inspirerade av. Det har vi funnit att fungerar väldigt väl. /…/ Då
läser vi, vi har gjort så förra året, att vi läste en bok och så läste vi ett
kapitel, tittar lite på det här som hade hänt, finns det något vi kan lära oss
mer om? Vad fanns det i berättelsen för intressanta saker? Så mynnade det
ut i olika förslag. Det kunde mynna ut i tjugofem, trettio förslag och då fick
vi ju liksom banta ner det, så att det blev hanterbart, till kanske fyra, fem
förslag. Sedan jobbade vi i temagrupper efter dom här förslagen. Och då
var det ju aldrig nåt snack om att man inte ville, eller det fanns aldrig dom
kommentarerna överhuvudtaget. Utan det var ’Åh, jag har bestämt’, ’jag
har valt’. Det är ju inte alltid så att alla barn hade fått bestämma eller kom-
ma med idén, men man har ändå valt nåt….

Barn i behov av särskilt stöd versus den övriga gruppen

Den här gruppen av dilemman är mångfacetterad men har som kärna en pro-
blematik som handlar om att enskilda individer ibland ställs mot gruppen som
helhet. En del barn (som individer eller som grupp) i klassen kan av olika
orsaker och på olika sätt ställa högre eller andra krav på läraren än vad gruppen
i stort gör.

Att ha ett eller flera barn i klassen som är i behov av särskilt stöd ställer
andra krav på läraren. Vad som är avgörande för att ett barn skall anses vara i
behov av särskilt stöd är beroende av lärarens tolkning. Vanligast är det barn
som inte klarar av att läsa och/eller skriva på ett sätt som motsvarar gruppen i
övrigt. I vissa fall är det barn som har diagnostiserats ha dyslexi men det före-
kommer även att lärare klassar ett barn som i behov av särskilt stöd för att
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barnet skiljer ut sig i något annat avseende. De problematiska situationerna är
alla relaterade till gruppen i övrigt, d.v.s. det är svårt att hantera barn i behov av
särskilt stöd samtidigt som man skall hantera de övriga barnen och få lektionen
att flyta13.

I det följande ges exempel på två utsagor som båda handlar om barn i behov
av särskilt stöd. Av det första citatet kan man utläsa ett situationellt hanterande
medan det andra citatet exemplifierar både ett principiellt och ett metodiskt
hanterande.

Situationellt hanterande: I detta citat pratar läraren om att kunna hantera en
situation som delvis var oväntad. En av pojkarna blir stressad av diskussioner-
na om det finns spöken eller inte och läraren försöker hantera problematiken
utgående från hur hon uppfattar pojkens reaktioner relativt de andra barnen.
Av lärarens resonemang kan man se att detta dilemmahanterande inte är med-
vetet utan snarare intuitivt.

Intervju nr. 20. [ Alla sitter i en ring på golvet och läraren frågar varje barn
i tur och ordning om de tror på spöken eller inte] Ja, sedan hade jag ju tanke
med de här frågorna, då. Om dom tror på spöken, eller inte. Jag tänkte: ’jag
lämnar det lite öppet’, vilket jag inte gjorde på slutet sen, ja, då föll jag
tillbaka på något vis. Jag kände det att det var ju rätt många, som trodde på
spöken, vilket gjorde mig förvånad. Så tänkte jag: ’ja, vi ska låta det vara
därvidlag’ och så talade jag om på slutet, vad jag trodde ganska tydligt då.
Jag hade en pojke som blev lite stressad utav det här med spöken. Det var
en pojke som pratade högt och tydligt om vad alla trodde. Kommer du ihåg
det? Han är väldigt, väldigt mörkrädd. Så, det kanske var därför som jag sa
det här, själv då, vad jag trodde och inte trodde.

För att ge honom lite trygghet?

Ja, det är möjligt. Det var inte medvetet, kan man säga. Men jag tänkte på
det efteråt. Ja, jag kan tänka mig det.

Dom var väldigt duktiga på att stå för sina åsikter.

Ja, det måste jag säga. Ja, att våga säga, ’jag tror på spöken’ men Freddy där
hade ju talat om ganska tydligt vad man skulle tycka, eller hur? Jag hörde
att han vart klart stressad av att dom sitter och säger att dom tror på spöken.
Och det vet jag vet att det är någonting han jobbar väldigt intensivt med,
hemma han ligger i mammas säng berättar mamman. Ofta, en liten tuffing
men ändå så rädd.…

13. När det gäller barn i behov av särskilt stöd har frågor om exkluderande eller inkluderande
specialundervisning aktualiserats. För vidare läsning se t.ex. Haug, 1998, Lahdenperä, 1993 och
Persson, 1997).
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Principiellt och metodiskt hanterande: I det följande citatet pratar läraren om
vikten av att vara öppen och ärlig så att alla vet vad som gäller. Den princip
hon bygger upp kan sägas handla om integrering av barn i behov av särskilt
stöd. Samtidigt kan man utläsa ur citatet att läraren väljer arbetssätt som möj-
liggör integrering. Arbetssättet anpassas således utgående från det barn som är
i behov av särskilt stöd.

Intervju nr. 17. /…/ Ja, se här, Hannes han går direkt fram och sätter sig.
För han vet att nu har jag hjälp av det här som vi… skriver. Det är viktigt,
det är ju också en annan grej… det är inget hysch, hysch. Det där som vi
pratade om förut om raka rör. Alla vet om, att dom här barnen som finns hos
mig i min klass, dom har dom här… problemen och… Det hör ju också
ihop med det här då att, raka rör och att alla är inte lika.

mm

Nånstans… Det måste vara grunden – alla är inte lika – men alla ja, alla
måste ha samma liksom chans att börja på rätt nivå. … Och jag tror aldrig
att det skulle falla nån in… Men jag kan sätta mig ner bredvid Hannes och
har inte han hunnit färdigt så skriver, skriver [jag] färdigt åt honom, ingen
annan skulle säga ’det är orättvist’ va. För dom har full vetskap om att det
här är, är… Så här ligger det till. /…/ Jag tänker på just det här med…
skrivandet också… att tillsammans skriva nånting. Det är också mycket
valt, eller valt av Hannes då… Att… skriva före på tavlan så att han kan
skriva efter. Sen tror jag i och för sig också att… det gynnar andra barn
också. Att göra det tillsammans. Särskilt dom här barnen som har svårt att
komma igång. Medan jag kan se, om vi tittar, just det här med fyrfemmor.
Den situationen som vi har då, som jag tycker att är jättebra. Men jag kan
också se att det finns barn hos mig då, femmor som mycket väl skulle kun-
na ha klarat av det här alldeles själva… Och kunna ha gjort det. Men nu
blev den här, det här sättet göra det på som, som liksom, alla skulle göra
det. Och det finns dom som skulle ha klarat att göra det alldeles på egen
hand.… Men det får man försöka då tillgodose… Så att man inte glömmer
den biten. Eftersom jag, tänker då att… att mycket fokuseras det kring dom
här barnen som är, som är, som har dom här speciella problemen. Jag måste
se till så att jag har dom med mig. Och då blir, liksom, har jag dom med mig
så har jag, så känns det som jag automatiskt har dom andra med mig. Nu har
det ju visat sig här att det här är inte riktigt sant. Men jag kan känna då att,
att… I och med att jag gör på det här sättet så… en del av femmorna t.ex.
egentligen är ganska duktiga. Och här tröttnar… eller kan, jag vet inte vad
dom tycker, men jag kan tänka mig att det är så att dom kan tycka att det här
är jättejobbigt. ’Det här kan jag’… eller kan, ’jag kan klara av det här själv’.

mm
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 Ja, jag måste ju säga här också. Det är… Jag har ju valt då att, precis som
jag sa förut, att… diskutera… När det gäller SO-undervisning. Diskutera,
skriva igenom, repetera. Och det har jag gjort då… med tanke på dom barn
som jag har i min klass. Till exempel Hannes då med läs och skrivsvårighe-
ter. Men jag har en kille till, han som sitter med saxen här, som man… ja
man är inte eniga inom läkarkåren och föräldrar, men, men man tror att det
rör sig om Aspergers syndrom. … Och i och med att han har Asperger då så,
så… ja dom trycker mycket på tydlighet och repetition. Och det är ju det
som jag har försökt och ta till mig då att… Försöka… tänka nu ’ta det lugnt,
diskuterar det, diskutera det igen, repetera’. Och det är så jag tycker…/…/
Hannes har läs- och skrivsvårigheter, han har, han är inget, han är inte ett
barn som skulle passa in i en särskola eller nån annanstans utan det är vår
skyldighet att se till vi tar hand om dom barnen. Men det klarar… Visst är
det svårt. Det är jättesvårt. Ensam lärare på 21 stycken och skall försöka
och hjälpa. Det är inte lätt alla gånger. Och det innebär ju också att dom
andra barnen, vilket kan vara bra och dåligt, måste lära sig och vänta på,
på… Ja, på sin tur. Men det kan också innebära att, att många av dom bar-
nen… inte får den uppmärksamhet som dom såväl behöver.

Dilemman relaterade till individuellt arbete
I situationer med individuellt arbete pratar lärarna i princip om två typer av
dilemman. Det ena handlar om att som lärare ”hinna med” och hjälpa enskilda
barn. Det andra dilemmat uppstår i situationer där läraren måste fatta beslut
om huruvida hon/han borde ingripa (t.ex. kritisera) eller vänta och avvakta.

Att som lärare hinna med versus barnens väntan

Att gå i skola innebär också att barnen måste kunna vänta och stå tillbaka. Det
kan handla om att vänta tills läraren har tid att ge önskad hjälp eller har möjlig-
het att ge personlig uppmärksamhet. Dilemman av detta slag kan beskrivas
som ett problem med fördelningen av en begränsad lärarresurs. Problemet hand-
lar framför allt om hur man som lärare ”hinner med” och ”räcker till” när man
har många barn i samma grupp som samtidigt behöver hjälp eller uppmärk-
samhet. I de fall lektionen (även delar av lektioner) är helt och hållet lärarledd
förefaller detta inte utgöra något problem eftersom uppmärksamheten från lä-
rarens sida då är kollektiv till sin natur, d.v.s. alla barn antas få lika mycket
uppmärksamhet och/eller hjälp. Flera av lärarna använder sig av enkla struktu-
rer som t.ex. turordningslistor för att hantera situationer där barnen behöver
vänta.

Situationellt hanterande: Av följande citat kan man utläsa vikten av att som
lärare kunna skapa sig en överblick i klassen för att på det sättet kunna se om
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något barn blir sittande extra länge och väntar. Arbetet är sådant att man inte
enbart kan lita till principer och metoder för att avgöra vem man skall hjälpa:

Intervju nr. 4. På filmen ser man hur barnen arbetar med olika saker,
en del barn markerar för att få hjälp av läraren.

Det jag blev att fundera på också när jag såg filmen var att dom här som
sitter med armen uppe. Att det känns så långt, det känns så länge. Att ibland
blev jag riktigt rädd att upp… Hade jag alls uppmärksammat, alla situatio-
ner kom jag inte alls ihåg. Många kom jag nog ihåg. Men Hans, en gång så
funderade jag att hur länge fick han sitta?

Han fick sitta ganska länge. /…/ Du gick till två, tre andra före.

Ja, jag gick ju precis förbi honom en gång också och då hade han handen så
här, men jag borde ju ha sett. /…/ Men det vet jag att jag nämnde om för dig
tidigare då, det här att just det här att stanna upp och lyfta blicken. Kanske
jag igen borde lyfta min kateder fram vid tavlan och använda den. Det har
jag ju inte gjort när den har varit där framme förut heller men att… Att just
som sätta sig ner bara för att få en blick över… …

Principiellt hanterande handlar t.ex. om att skapa en rättvis fördelning av lär-
arresursen och att klara av att hjälpa barnen i en viss ordning. Citatet nedan är
också från intervju nr. 4 och exemplifierar hur läraren strävar efter att kunna
fördela sin tid rättvist.

Intervju nr. 4. [Barnen jobbar med ”eget arbete”] Det här också att försöka
hålla flera bollar i luften… När man är inne i nånting så ska man hjälpa
någon eller… som den här situationer här då Hubert kommer fram… Så det
är så att jag funderar, jag vill så gärna att allt ska löpa. Att jag vill väldigt
gärna försöka mig på att instruera ett par till på samma gång. Medan nu
med det här systemet [ådersintegrerade grupper] har jag insett att jag måste
just som försöka jobba och hjälpa den eleven som jag är vid just då. Och
dom andra får vänta på sin tur. Men i och med att jag, att jag ibland gör så
har ju dom också lärt sig att det lönar sig att fråga mig. På samma gång då
som… jag ger dubbla budskap och säger att ’vänta, jag är upptagen’. Men
så bryter jag ändå mot det själv.… För det är nog svårt för mig fortfarande.
Det är alldeles… jag förståeligt eftersom det. Det kan inte bli nån ändring
om jag inte gör som jag säger att jag gör. /…/ Jag måste säga att som mot-
sats till det här då, att bara i förbifarten fråga Lotta att ’vad gör du nu?’. Då
gav jag ju mig inte tid. Då var jag ju redan på väg nånstans.… Jag vet att jag
har, tanken har slagit mig att om jag som för min egen skull… skulle göra
ett sånt här schema att jag på måndag att då är det den ena gruppen som jag
mera håller mig kring och riktigt noggrant sätter mig in i vad dom gör. För
att jag tycker ju nog att 24 elever, alltså det är… då hade jag ju ändå två till
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tandläkaren och sen dom som går till läkare så det var ju inte hela gruppen.
Men visst känns det just som… dom är många. Och ändå löpte… Tyckte
jag att det här morgonpasset, här löpte det ju verkligt bra. Det var ju många
som satt och jobbade längre stunder. Ibland kan det ju köra ihop sig väldigt
mycket om man har tre, fyra som man inte har lyckats få att förstå vad dom
ska göra då. Eller vill…

Metodiskt hanterande: Det metodiska hanterandet handlar främst om att pla-
nera in extra arbeten som barnen kan ägna sig åt medan de väntar på hjälp.

Intervju nr. 14. [Barnen arbetar med olika saker och en del barn sitter och
väntar]… Men en sak som jag märkte /…/ dom här som inte liksom har nåt
och göra. Om dom sitter och väntar då på symaskin, som det ju kan, eller på
mig, att dom har nåt annat arbete att göra då, då. För det var en tjej här,
Malin, hon hade ju korsstygn hon som hon höll på och sydde där och hade
en liten väska som hon gjorde. Och det var väldigt bra för då tog hon bara
den. Så det kom jag på här under tiden när jag höll på att det ska, sånt jobb
skall flera ha. Så att dom kan pyssla med, va. Så att dom inte bara sitter och
funderar och väntar och… Om dom inte kan få hjälp omedelbums. Utan då
har dom nåt annat litet som dom kan hålla på med själv. /…/ mm

Vad tänker du när du säger mm?

Då tänker jag att… då behöver man liksom… strukturera upp för dom på
något annat vis. Att man liksom får vänta tills man har pratat klart. Jag är
väldigt noga med det annars så här. När jag har klassundervisning att dom,
dom avbryter inte om jag håller på med nån. /…/ Så där, det brukar jag vara
stenhård med alltså. Jag säger att… det vet dom att det är ingen idé att fråga
heller för jag svarar inte, utan dom får vänta tills det blir…

Att ingripa versus hålla tillbaka

Att gå i grundskola innebär att som barn inträda i ett offentligt rum tillsam-
mans med andra barn och även om dessa grupper av individer antas vara rätt
lika i fråga om t.ex. ålder, utveckling och kunskaper (erfarenheter) så är varje
individ unik. I en tidigare skoltradition ansågs detta inte vara ett problem för
skolan. Varje barn i en given klass ingick i skolsystemet som en elev/en stude-
rande och denna grupp av barn kunde av läraren beaktas som en enhet i högre
eller lägre utsträckning. Dagens diskussioner fokuserar vikten av att se barnen
som individer både i relation till läraren och till de övriga barnen. Dock är det
hela gruppen som utgör lärarens ansvar, kompletterat med kravet att som lära-
re också bemöta barnen som individer.

Det ingår i skolans uppdrag att läraren behöver kritisera eller korrigera bar-
nen. Läraren har således ett uppdrag att bedöma vad barnen presterar, en be-
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dömning som ett enskilt barn kan uppleva som kränkande, även om kritiken
ges mellan fyra ögon.

Situationellt hanterande: Det här dilemmat hanteras endast situationellt. Cita-
tet från intervju nummer 21 får fungera som exempel.

Intervju nr. 21. Fast det där kan ju också vara, om man nu skall kalla det
för pedagogiskt dilemma, när går man in och talar om att ’du har gjort fel’
eller ’det här har ni inte gjort som det…’ I det här fallet var det ganska
uppenbart, men det händer ju ganska ofta att man ställs i en situation där
man ska avgöra om ’har det här barnet liksom lagt ner hela sin själ i det här
arbetet’ och skall jag då komma och säga att ’du har gjort allting bakvänt’
att ’det har blivit alldeles fel’. Eller skall man säga ’bra gjort, men jag hade
tänkt mig såhär men det här var bra det också’. Eller skall man bara säga ’å,
vad duktig du har varit’ och blunda för det.

Och vad tycker du?

Det är olika i olika situationer, tycker jag.

Vad är det som avgör…?

Mycket vilket barn det är och så vilken uppgift det är men mer tror jag
vilket barn det är, egentligen. I ett sånt här fall hade jag nog sagt till vilken
unge som helst men det finns ju många andra uppgifter.

Nu sade du ju bara ’ni har inte gjort på rätt sätt’.

Ja.

Ni har inte läst instruktionerna, du sade ju inte nåt annat och sen gick du
därifrån

Ja, det var nog ett riktigt sätt, tycker jag att göra det på, för de läste ju
instruktionen sen och började om från början. Och det var ingen som kände
att, kände sig nerklankad eller nedvärderad eller kände ’å, nu har jag varit
dålig igen’, det tror jag inte. /…/ en av dom här pojkarna mycket väl skulle
känna så i de flesta andra situationer. Så [till] honom säger jag mycket säl-
lan till att ’det här har du missuppfattat eller gjort fel’.… Det handlar ju
också om att vara pedagogisk, tycker jag, att ställa rätt krav på rätt barn vid
rätt tillfälle… Var jag tydlig nog?
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Del 4
Lärares pedagogiska handlingar
Avslutningsvis avser jag att diskutera det ovan presenterade resultatet på olika
sätt. Först, för att i någon mening hantera resultatet i sin helhet, har jag valt att
konstruera några idealtyper (Att vara pedagogisk – ett komplext fenomen).
Idealtyperna utgör således en syntes av resultatet. Därefter diskuterar jag bl.a.
några centrala punkter i van Manens begrepp pedagogisk takt i relation till
resultatet (Att vara pedagogisk – ett kontextuellt fenomen).
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KAPITEL 10

Att vara pedagogisk - ett komplext
fenomen

Resultatet av den fenomenografiska studien som presenterades i det föregåen-
de är indelad i fyra olika aspekter av att vara pedagogisk. De två första aspek-
terna, den pedagogiska relationen och den pedagogiska ordningen, uppvisar
vissa yttre likheter i och med att båda kan beskrivas med hjälp av två olika
dimensioner. De här båda utfallsrummen handlar också om att möjliggöra och/
eller underlätta för lärarens intentioner. Det tredje utfallsrummet, den pedago-
giska undervisningen, handlar om det som lärarna ser som sin egentliga verk-
samhet. Det fjärde utfallsrummet, den pedagogiska dilemmahanteringen, pro-
blematiserar de tidigare aspekterna samtidigt som lärararbetets komplexitet
synliggörs. Eftersom utfallsrummet för respektive aspekt är av olika karaktär –
även om fenomenet är detsamma – är det svårt att skapa en helhetsbild av
resultatet. Larsson (1982), som i sin doktorsavhandling genomförde en studie
utgående från olika delfenomen, valde att relatera de olika delresultaten till
varandra genom, vad han säger, en integration på logisk grund. Detta innebar
att han relaterade de olika delresultaten till varandra i förhållande till en given
inlärningsteori. Förutom logisk integration kan man enligt Larsson även inte-
grera resultatet på empirisk grund. I sådana fall väljer man att sammanställa de
olika uppfattningarna i förhållande till de intervjuade individerna (jfr. t.ex.
Runesson, 1999 och Österlind, 1998). Empirisk integration ligger inte speci-
fikt i fenomenografins intresse, däremot kan någon form av logisk integration
sammanfatta resultatet14.

Jag väljer istället att skapa en syntes av de olika aspekterna genom att kon-
struera ett antal lärarporträtt. Samtidigt hoppas jag att på detta sätt kunna lyfta

14.  Förutom att empirisk integration i första hand inte ligger i fenomenografins intresse finns det två
andra motiv till att låta bli att sammanställa resultatet i relation till de intervjuade lärarna:

1. föreliggande datamaterial är känsligt ur ett sekretessperspektiv, d.v.s. med en empirisk
integration skulle flera av lärarna vara lätta att identifiera
2. materialet är för divergerat troligen p.g.a. att lärarna styrde vad de ville prata om. En del
lärare har pratat i relation till alla aspekterna men det finns även lärare som främst har
pratat i relation till ett eller ett par av aspekterna
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15. Jag gör inte anspråk på att min uttolkning av idealtypsbegreppet är tillräckligt välgrundad utan min
användning av begreppet kan snarast ses som inspirerad tillämpning.

fram några väsentliga aspekter av resultatet. Man kan se dessa porträtt som en
form av idealtyper. Weber (1983) utvecklade och tillämpade idealtypsbegrep-
pet för att med hjälp av teoretiska konstruktioner öka förståelsen för ett visst
fenomen, d.v.s. en idealtyp konstrueras alltid ”med syfte att vara menings-
adekvat” (a.a. s. 15)15. Idealtyper konstrueras genom att man renodlar vissa
karakteristika i ett fenomen så att idealtypen bildar en tänkt extrembild av det
studerade fenomenet. Detta innebär att de karakteristika som tillskrivs idealty-
pen inte har någon nödvändig motsvarighet i verkligheten (jfr. även Eriksson
1979-1980, Giddens, 1993/1998 och Johansson, 1967/1978). Eriksson jämför
idealtyp med logisk klass, där den senare skall omfatta alla medlemmar visavi
klassens alla aktuella egenskaper. För att beskriva en logisk klass nämner Er-
iksson femåringar, d.v.s. alla barn som åldersmässigt är fem år medan en ide-
altypisk femåring beskriver den typiska femåringen i termer av t.ex. beteende
och förmågor.

Genom att konstruera olika idealtypiska ”lärarpersoner” kan uppfattningar
inom de fyra aspekterna fogas samman, dock utan att någon enskild person
fullt ut motsvarar den idealtypiska personen. Avsikten är således att i det föl-
jande försöka tydliggöra komplexiteten hos fenomenet med hjälp av några ”lär-
arporträtt”. När man granskar resultatet i sin helhet kan man se att sättet att
organisera arbetet får genomslag för de olika aspekterna och därför har jag valt
att konstruera porträtten utgående från detta. ”Informationen” till de idealty-
piskt inspirerade porträtten är hämtade från intervjuerna men också utgående
från mina besök i skolorna.

Lärarporträtten
I föreliggande studie förefaller det således som om arbetssättet har betydelse
för vad som uppfattas som pedagogiskt. Många (framförallt tidigare) texter
om skolan framställer en ensartad bild av skolan (jfr. t.ex. Jackson, 1968/1990
och Lortie, 1975/1977). Carlgren (1999) försöker problematisera en sådan bild
av skolan genom att lyfta fram förändringar som de facto har ägt rum i skolan
under de senaste årtiondena. Organisationen av klasser och undervisningen
har t.ex. förändrats väsentligt vilket också leder till annorlunda verksamheter
(jfr. även Lindblad & Sahlström i tryck). De förändringar, som idag gör sig
gällande, kan antas ha sin upprinnelse i bl.a. progressivismen (jfr. även Har-
greaves, 1994/1998). Processen kan således, enligt Carlgren, ses som fortlö-
pande under hela seklet men accelererande under de senaste decennierna och
under 1990-talet har processen blivit speciellt märkbar. De verksamheter som
bedrivs i dagens skolor uppvisar således stora olikheter. Åldersintegrering kan
ses som ett exempel på förändringar som skett inom skolan. Flera av lärarna i
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den här studien arbetar åldersintegrerat, ett arbetssätt som infördes i Sverige i
blygsam skala på 1970-talet. (Sundell, 1993). Inspirationen till det åldersinte-
grerade arbetssättet hämtades bl.a. från Storbritannien. Arbetssättet har spridit
sig och år 1992 deltog 10 procent av de svenska skolbarnen i åldersintegrerad
undervisning (Sundell, 1993). Många lärare kopplar samman åldersintegrerad
undervisning med ett individualiserat arbetssätt, som t.ex. ”eget arbete” (jfr.
t.ex. Carlgren, 1994 och Österlind, 1998).

I materialet finns således exempel på klasser där barnen är grupperade ut-
gående från en och samma ålderskohort och klasser där barnen är åldersblan-
dade. Av de åldersblandade klasserna består en del av sammansatta årskurser,
vanligen beskrivet som Bb-form och en del av åldersintegrerade klasser (jfr.
Sundell, 1993). Lektionerna är varierande: det förekommer såväl vad man kan
kalla traditionellt lärarledda lektioner med kollektiva genomgångar och indi-
viduellt arbete i t.ex. arbetsböcker och som lektioner som domineras av ”eget
arbete”. Grovt kan man i denna studie hänföra de traditionella lektionerna till
de åldershomogena klasserna och ”eget arbete” till de åldersintegrerade klas-
serna. Men ”eget arbete” förekommer även i åldershomogena klasser. Dessut-
om finns det några klasser som är åldersintegrerade men som inte tillämpar
”eget arbete”. I dessa klasser driver lärarna på olika sätt sammanhållen under-
visning.

Carlgren och Marton (manus) talar om äldre och nyare traditioner av un-
dervisning/lektionsuppläggning. I dagens skolor förekommer variationer av
båda dessa traditioner. Ibland existerar olika traditioner sida vid sida inom en
och samma skola. Äldre, så kallad ”traditionell”, undervisning kännetecknas
av att verksamheten är organiserad utgående från att ”läraren bestämmer och
eleverna följer” (a.a. manus) och att alla barn arbetar med samma sak på sam-
ma gång. Carlgren och Marton säger att den nyare traditionen kännetecknas av
att verksamheten är organiserad utgående från att läraren på olika sätt involve-
rar barnen i planering och genomförande och att barnen arbetar med olika sa-
ker.

I anslutning till ett sådant sätt att dela in olika former av undervisning kan
de klasser i denna studie där lärarna driver så kallade traditionellt lärarledda
lektioner ses som representanter för den äldre traditionen, medan de lärare som
organiserar verksamheten kring ”eget arbete” kan ses som representerande en
nyare tradition. I detta material kan man dock urskilja en tredje form av under-
visning som på något sätt överskrider båda dessa former – klasserna är ålders-
integrerade men lektionerna är kollektiva16. Detta innebär att barnens olikheter
åldersmässigt och färdighetsmässigt maximeras samtidigt som läraren bedri-
ver en undervisning där innehållet och/eller uppgifterna är samma för alla barn.
En förutsättning för att hantera detta förefaller vara att planera uppgifterna

16. På grund av att jag inte använde fasta frågor vid intervjuerna finns det endast spridda kommentarer
från några av lärarna som stöd för denna framskrivning.
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utgående från att barnen skall vara beroende av andra för att klara dem. Detta
medför att läraren – trots den kollektiva ledningen av klassen – måste beakta
de enskilda barnens förmåga. Man kan se det som en form av indivibaserad
gruppledning. Väljer man att följa den indelning av olika undervisningstradi-
tioner som Berlak och Berlak (1981, jfr. även Berlak m.fl. 1984/1993) samt
Sugrue (1997a) gör mellan traditionell undervisning och elevcentrerad under-
visning, kan man i detta material finna belägg för två skilda sätt att bedriva
elevcentrerad undervisning på.

Man kan alltså urskilja tre olika klassrumspraktiker i materialet som i stort
samvarierar med uppfattningarna av den pedagogiska undervisningen. Det är
rimligt att utgå från att olika verksamheter ger upphov till olika rutiner, pro-
blem och frågor för läraren. Uppfattningar om vad det innebär att vara pedago-
gisk kan därmed också få olika innebörder (jfr. Engeström, 1994). Det är utgå-
ende från de här diskuterade skillnaderna i arbetssättet som har jag konstruerat
de fyra idealtyper som nedan presenteras i form av ”porträtt”: Det första por-
trättet beskriver den traditionella läraren – Janne, det andra de individualise-
rande lärarna – Lisbet och Karin och det tredje den individ-/gruppfokuseran-
de läraren – Maj. Konstruktionen omfattar således tre porträtt varav ett por-
trätt ”avbildar” två lärare. I intervjuerna framträder en variation av individua-
liseringen beroende av om läraren intar en mera styrande eller en mera frihet-
lig hållning när det gäller att få barnen att arbeta.

Jag har valt att namnge de fyra idealtyperna för att kunna framställa en
mera löpande text även om ett sådant förfarande ökar risken för att man förleds
att tro att det gäller i studien verkliga personer. Jag vill således understryka att
porträtten skall läsas som beskrivande olika idealtyper. Eftersom uppfattning-
arna formas av olika situationella faktorer har jag valt att ”rama in” porträtten
med hjälp av bakgrundsfrågorna, intryck från besöken i de olika klasserna och
filmerna.

Porträtt av den traditionella läraren – Janne

I Jannes skola är de flesta klasserna åldershomogena men varje år måste
några klasser vara sammansatta (Bb-form). Janne arbetar vanligen med
barnen från och med årskurs fyra även om han någon gång ”gått ner” i
årskurs ett och följt dem till årskurs sex. Han har jobbat med både ålders-
homogena klasser och sammansatta klasser (Bb-form).

Barnen sitter radvis två och två eller tre och tre och katedern står vid
tavlan, framför raderna med pulpeter. I ett av hörnen i klassen finns en
läshörna med kuddar och en bokhylla. Läshörnan används under pass där
barnen läser för sig själva.

Lektionerna, som följer läroplanens ämnesindelning, är ofta väl genom-
tänkta och omväxlande. Metodiska frågor får stort utrymme när han pratar
om vad som avses med att vara pedagogisk i undervisningen. För honom
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handlar det mycket om att göra innehållet tydligt och strukturerat – att för-
medla kunskap. Vidare anser han att det är viktigt att hitta övergångar mel-
lan olika ämnen, däremot problematiserar han inte urvalet av innehåll i nå-
gon egentlig mening. Han inleder vanligen lektionerna med en gemensam
genomgång där han förhör barnen på läxan eller leder dem i en gemensam
gruppaktivitet varefter lektionen avslutas med att barnen arbetar i övnings-
boken. Sammanfattningsvis kan man beskriva Jannes undervisning som lek-
tioner där alla barn gör samma sak samtidigt på lärarens initiativ.

Janne eftersträvar en relation till barnen som till största delen är cheflik.
Han håller en viss distans till eleverna och är lite formell, bl.a. hälsar han på
barnen varje morgon genom att ta i hand. Ibland försöker han dock inta en
mera kompislik relation, genom att skämta med barnen, men det är mera
vid sidan om det som gäller lektionens fokus. Relationen präglas främst av
yrkesmässighet och av en överordnad position. Det finns också några lärare
i hans skola som i övrigt arbetar på liknande sätt men som har en mera
föräldralik relation till barnen och som är mera beskyddande och omhän-
dertagande. Janne uppfattar att dessa lärare inte håller en tillräcklig distans
gentemot barnen, något han uppfattar skapar osäkerhet hos dem.

När det gäller att skapa och upprätta ordningen i klassen använder Janne
främst regler och rutiner. Ordningen är således direkt och principiell och
barnen vet mycket väl vad som gäller. Alla är fokuserade på klassarbetet
och det är sällan stökigt i klassen.

När Janne pratar om vilka dilemman han upplever handlar det mest om
att undvika att utsätta barnen för kränkande situationer. Han anser att klass-
rummet som offentlig plats är sådant att det är lätt hänt att ett barn kan
hamna i en situation som kan upplevas kränkande. Situationer som bekym-
rar honom mest handlar om att något barn kan känna sig bortgjort inför
klassen. I första hand väljer han metodiska lösningar för att förebygga så-
dana situationer. Han väljer t.ex. olika metoder för att barn som han uppfat-
tar som svaga läsare inte ska behöva ”visa upp sig” för hela klassen. Han
kan också välja uppgifter till barnen som han säkert vet att de klarar av. När
det gäller att hantera flickor och pojkar försöker han lära barnen att vara
schysta och följa principerna om rättvisa och lika värde. För att nå detta
upprättar han regler och rutiner som är tydliga och som han kan hänvisa till
vid behov. Janne för också upprepade diskussioner med barnen om vilka
regler som gäller. En del av barnen uppfattar han som mera känsliga än
andra och då försöker han anpassa situationen för att det enskilda barnet
inte skall få det för besvärligt i klassen. För Janne är således ett taktfullt
bemötande av barnen av central betydelse. Han uppfattar att man kan vara
taktfull både genom att använda sig av metoder och situationsbundna lös-
ningar. På detta sätt kan man också säga att den överordnade position som
han intar gentemot barnen också förpliktigar honom till taktfullhet.
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I en annan av kommunens skolor pågår sedan tre år tillbaka ett försök
med åldersintegrerad undervisning. Det är lärarna i årskurserna 1–3 som
har startat projektet. Janne följer det med stor nyfikenhet även om han också
ger uttryck för viss skepticism: han tycker att det är tveksamt om barnen
klarar av att välja vad de skall arbeta med och pratar om vikten av att bar-
nen känner att det är lika för alla. ”Det är inte så dumt att alla gör samma
sak samtidigt bara man som lärare är tydlig och skicklig på att förmedla
sina kunskaper”, säger Janne.

Porträtt av de individualiserande lärarna – Lisbet och Karin

Lisbet och Karin var båda med och startade försöksprojektet med ålders-
integrering för årskurserna 1–3. Karin var den som fungerade som inspira-
tör för att få de övriga kollegerna intresserade av arbetssättet. Skolan de
jobbar i har också i fysisk bemärkelse förändrats under de senaste åren,
bl.a. genom att lektionerna inte längre enbart sker inne i respektive klass.
Under lektionstid ser man barn lite varstans i skolan. Olika arbeten, bestå-
ende av teckningar, texter och tredimensionella modeller, finns utställda
över hela skolan. Skolan har satsat rätt mycket på datorer vilka finns både i
klassrummen och i korridorerna. En del av korridoren är avsatt till bibliotek
och läshörna.

Åldersintegreringen, så som den tillämpas på skolan, kan främst ses som
ett sätt att organisera verksamheten för att kunna förverkliga en mera indi-
vidualiserad undervisning. För att möjliggöra individualiseringen arbetar
båda med ”eget arbete” där barnen får planera de lektioner som är marke-
rade med ”eget arbete” på schemat. Både Karin och Lisbet arbetar mycket
med att producera självgående material för att ha ett stort utbud för barnen
att välja bland. Barnen är inte åldersintegrerade under alla lektioner, utan
främst när det gäller matematik och svenska och ibland också orienterings-
ämnen. De yngre barnen har kortare dagar vilket möjliggör för ålders-
homogena grupper i t.ex. engelska.

Klassrummen är utformade utgående från idén med familjegrupper, d.v.s.
barnens bänkar är placerade gruppvis i rummet och i varje grupp sitter det
barn från olika årskurser (jfr. Goldinger, 1979). Olika material som barnen
kan välja att arbeta med är utplacerade på runt om i klassrummet. Barnens
alster finns i hela klassen och där finns också sådana arbeten som är under
bearbetning. Katedern står i ena hörnet av klassrummet och används inte
under lektionstid.

När man besöker de båda klasserna är de nästintill identiska och de båda
lärarna förefaller arbeta mycket lika men när man diskuterar med dem upp-
täcker man att det finns olikheter i uppfattningar rörande frågor som t.ex.
valfrihet. Lisbet vill att barnen skall arbeta utgående från eget val men ser
det som sitt ansvar att uppmana och sätta press på de barn som inte själv-
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mant kommer igång eller som ”planerar in” för lite arbete: att få barnen att
jobba – styrande.

Karin däremot betonar vikten av att barnen måste vilja arbeta om de
skall lära sig något. Hon ser det därmed som sin uppgift att kunna erbjuda
ett tillräckligt stort utbud av material och arbetsuppgifter som är lockande
och stimulerande. Om något barn har svårt att komma igång eller har svårt
att arbeta med uthållighet söker hon felet i materialet eller uppgifterna. Vi-
dare anser Karin att det är viktigt att barnen inte enbart gör sina uppgifter
för sig själv eller för henne som lärare. Med detta menar hon att det är större
sannolikhet att barnen vill jobba om de har någon annan att presentera sitt
arbete för. Man kan säga att Lisbet i högre utsträckning ser sig som ansva-
rig för att barnen arbetar medan Karin ser sig främst som motivationsarbet-
are.

Även när det gäller relationen till barnen kan man se skillnader mellan
de båda kollegerna. Lisbet eftersträvar en relation som framförallt är
föräldralik. Det syns bl.a. i hennes sätt att röra vid barnen. Hon tar ofta i
dem när hon pratar med dem och hon säger att det är viktigt att kunna möta
det enskilda barnet på ett individuellt och personligt plan. Hennes relation
bygger på att hon ställer sig själv i en överordnad position gentemot barnen
samtidigt som hon eftersträvar en privat relation. Karin däremot har en
ambition att komma bort från den överordnade positionen som hon anser
motverkar motivationsarbetet. I stället strävar hon efter en relation som präg-
las av jämbördighet och yrkesmässighet, d.v.s. en kompanjonlik relation.
Hon vill t.ex. att barnen är involverade och känner delaktighet i arbetet i
klassen. Således strävar hon efter att utveckla en verksamhet som möjlig-
gör för delaktighet.

När det gäller att upprätta ordning i klassen kan man se att både Lisbet
och Karin har strategier som är både lika och olika. Båda arbetar med att
upprätta ordningen med flera strategier som utgångspunkt. Det som skiljer
dem åt är att Lisbet oftare förefaller att välja situationella och indirekta
åtgärder kombinerat med principiella och direkta åtgärder. Det kan betyda
att hon med finess försöker få barnen att fungera på önskvärt sätt i kombi-
nation med upprättade spelregler. Karin tycks däremot föredra principiellt
indirekta strategier, som att med hjälp av organisation och metoder skapa
ordning. Karin avsätter också tid till att förhandla med barnen om ordningen.
Genom gemensamma diskussioner anser hon att man kan komma långt,
speciellt om man kan enas om de spelregler som måste gälla i klassen. Hen-
nes kompanjonlika relation förefaller påverka sättet att upprätta ordning,
bl.a. genom att lita på barnen och att vilja involvera dem i samtal om ord-
ningen.

Vid diskussioner om vilka dilemman de båda lärarna har att handskas
med handlar det främst om att kunna fullfölja individualiseringen. Det är
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t.ex. svårt att hinna hjälpa alla barn i den utsträckning (och i den ordning)
som barnen ber om hjälp/behöver hjälp. Lisbet försöker hitta principiella
lösningar för att rättvist fördela sin tid medan Karin snarare strävar efter att
hitta metoder som tillåter henne att ägna sig åt ett barn i taget. Att ha över-
blick och veta att man sett alla utgör en av de principer som Lisbet talar om
medan Karin pratar om att ha alternativa material och uppgifter som barnen
kan ta till om de är tvungna att vänta på hjälp. Hon uppfattar även ålders-
integreringen som ett sätt att lösa otillräcklighetsdilemmat eftersom de yngre
kan få hjälp av de äldre barnen.

Varken Lisbet eller Karin pratar om barnens integritet i det offentliga
klassrummet som ett problem på det sätt som Janne gör. Det ser ut som om
det individualiserade arbetssättet löser upp dilemman som skapas av
klassundervisningens offentlighet eftersom det är möjligt att ingripa (dis-
kutera med/handleda) i förhållande till ett enskilt barn utan att de andra
barnen hör. Varken Lisbet eller Karin pratar om barn i behov av särskilt
stöd. Kanske för att de uppfattar att det individualiserade arbetssättet inne-
bär att alla arbetar med det de kan.

Porträtt av den individ-/gruppfokuserande läraren – Maj

Maj arbetar i en 1–6-skola som länge har varit åldersintegrerad. Lärarna har
under många år jobbat med en helhetsplanering för hela skolan och ett sätt
har varit att ha ett gemensamt tema för året. Det gemensamma temat påver-
kar det mesta som sker i skolan vilket bl.a. syns i hur skolans utseende
förändras under skolårets gång. Barnen arbetar inte enbart inne i klassrum-
men utan alla utrymmen tas tillvara på olika sätt. Fritidsverksamheten är
integrerad i skolans verksamhet, vilket å ena sidan innebär att barnen är i
sina klassrum även efter att skoldagen är slut och å andra sidan att fritidspe-
dagogen medverkar i undervisningen.

Inne i Majs klass sitter barnen gruppvis vid stora runda bord. Väggarna
är täckta med hyllor där det finns både böcker och backar med barnens
arbeten. Läraren har ingen egentlig kateder, istället har hon en stol vid en
arbetsbänk. Sin egentliga arbetsplats har hon i lärarrummet, eftersom klass-
rummet under eftermiddagen används till fritidsverksamhet. Varje klass-
rum har egen utgång och en köksavdelning. Barnen äter lunch och mellan-
mål inne i klassen. Maj betonar vikten av att varje dag sitta vid ett ordent-
ligt dukat bord och äta under social samvaro.

I Majs skola var det, precis som i Lisbets och Karins skola, möjlighe-
terna att individualisera undervisningen och att ibland ha färre barn som
utgjorde de främsta motiven till att införa åldersintegrering. Men Maj är
noga med att poängtera att åldersintegrering är något annat än att ålders-
blanda barnen organisatoriskt, något som hon säger att de flesta gör till en
början. För att man skall kunna prata om åldersintegrering krävs att man
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medvetet utnyttjar olikheterna mellan barnen både socialt och i relation till
lärande.

Det är därför ovanligt att barnen arbetar helt individuellt med t.ex. ”eget
arbete”. Maj säger att barnen är tillräckligt ”egotrippade” utan att man be-
höver förstärka det med hjälp av arbetssätt. Hon betonar istället vikten av
att barnen får göra saker tillsammans. Genom att planera uppgifterna på ett
sådant sätt att barnen blir beroende av att samarbeta med varandra kan ålders-
integreringen utnyttjas på ett mera inlärningsbefrämjande och socialt sätt –
att få barnen att lära sig. Inom ramen för den grupporienterade undervis-
ningen arbetar varje barn utgående från sin egen nivå. Hur de enskilda bar-
nen arbetar och vilket resultat de presterar varierar från barn till barn. Att
prestera olika utgör därmed ett naturligt inslag i klassen.

Det är inte enbart samspelet mellan barnen som är viktigt utan också den
möjlighet man som lärare har att t.ex. försöka hjälpa barnen att dra slutsat-
ser. Att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat är naturligt för Maj. Inom sko-
lan har de bland annat arbetat enligt Bifrostmodellen där alla barnen i sko-
lan väljer mellan ett antal teman och därefter gruppvis tolkar och utformar
sitt eget temaarbete17.

Den relation som Maj eftersträvar är främst kompanjonlik vilket kom-
mer till uttryck genom att hon medvetet arbetar med elevinflytande och
genom att barnen tränas att umgås med varandra. Relationen präglas av en
ömsesidighet där hon tar på sig ansvaret för att alla barn skall komma till
tals och att allt vad barnen gör skall ha betydelse för hela klassen. Det är
inte enbart läraren som är viktig för barnen utan också samspelet mellan
barnen verkar vara lika viktigt.

För att upprätta ordningen i klassen använder Maj i första hand metoder
och diskussioner. Hur barnen sitter i klassen, hur lektionens olika arbets-
pass är planerade och hur många möjligheter till att fysiskt röra på sig som
är inplanerat är faktorer som kan fungera som indirekta och kollektiva me-
toder. I hennes klass har också barnen varit med och skapat en del rutiner
som fungerar stödjande för ordningen. De äldre barnen lär också de yngre
vilka spelregler som gäller.

När vi kommer in på frågan om dilemman lyfter Maj fram två typer som
man kan anta hänger samman med hennes strävan att arbeta med gruppen i
fokus. För det första upplever hon det som ett problem att i situationer med
kollektiva inslag lyckas ha alla barn ”med sig”. Det gäller speciellt i de

17. Bifrostskolan i Danmark är en friskola som omfattar 11 årskurser (klass 0–10). Klasserna är
indelade stadievis i lågstadium (0–2), mellanstadium (3–5) högstadium 1 (6–7) och högstadium 2 (8–
10). Bifrostskolan omfattar både skola och fritidsverksamhet. Barnen har lektioner dels i egen klass
och dels i samarbete med andra klasser inom det egna stadiet eller mellan olika stadier. Undervisningen
omfattar tre olika inspirationsteman per läsår. Grundidén är att varje inspirationstema presenteras med
hjälp av olika upplevelser, vilka därefter utgör utgångspunkt för det aktuella deltemat. Det överordnade
inspirationstemat utgör således underlag för olika delteman som barnen inom respektive stadium är
med och planerar (Johansen m.fl., 1997).
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situationer där barnen måste klara av att lyssna, antingen på läraren eller på
något annat barn. Barnens förmåga och/eller uthållighet måste således ba-
lanseras mot lärarens ambitioner. Denna typ av dilemman hanterar Maj med
situationella lösningar, som att kunna se när det är dags att avbryta och med
metodiska lösningar, som att ha varierande planering av lektionerna. Även
här lyfter Maj fram Bifrostmodellen som ett sätt att nå barnens genuina
intresse: ”då räcker också koncentrationen längre”.

Den andra typen av dilemman som hon upplever handlar om att, med
hänsyn till klassen som helhet, kunna hjälpa barn i behov av särskilt stöd.
Maj säger att det först och främst är viktigt att inte dölja problemen utan ha
öppenhet och ärlighet som princip. En annan princip som väger tungt är att
arbeta integrerande, d.v.s. lektionerna och arbetssätten måste vara sådana
att alla barn kan delta i arbetet. På det sättet anser hon att barnen lär sig att
det är fullt normalt att en del är i större behov av stöd än andra. Dilemmat
ses således i första hand som ett integreringsproblem, som kräver olika slag
av metodiska eller organisatoriska lösningar. Åldersintegrering kan t.ex.
underlätta eftersom olikheter då utgör det ”normala”. Man kan också arbeta
utgående från att alla på olika sätt klarar av uppgifterna. Maj ger exempel-
vis alltid skrivläxa till alla barn oavsett om de kan eller inte kan skriva. De
som inte kan skriva på egen hand får ta hjälp av en vuxen. På detta sätt kan
alla fungera som skribenter och känna sig delaktiga i skolans verksamhet.
Det finns även situationer där man som lärare behöver kunna situationsan-
passa lösningarna i förhållande till enskilda individer, främst för att skapa
trygghet.

Fördelningen av uppfattningarna för respektive aspekt på de fyra idealtyperna
skapar en ganska tydlig bild av både skillnader och likheter. I det följande skall
jag försöka diskutera det som skiljer och det som förenar de idealtypiska lärar-
na i relation till resultatets fyra utfallsrum och i relation till annan relevant
forskning.

Den pedagogiska relationen
Skillnaderna mellan de fyra idealtyperna relativt utfallsrummet för den peda-
gogiska relationen formas av de två dimensionerna överordnad–jämbördig res-
pektive privat–yrkesmässig. Janne har en företrädesvis cheflik relation även
om han ibland eftersträvar en mera kompislik relation. Lisbet eftersträvar ock-
så en relation som är av överordnad karaktär men hon betonar det privata – det
föräldralika. Både Janne och Lisbet upprätthåller således en överordnad rela-
tion gentemot barnen. Karin och Maj däremot har båda främst en kompanjon-
lik relation, d.v.s. båda eftersträvar en relation som är jämbördig samtidigt som
den är yrkesmässig.

Av de fyra idealtyperna är endast en framskriven som manlig. I intervjuma-
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terialet framstår inte entydigt någon skillnad i uppfattningarna som skulle kun-
na förklaras med hjälp av kön. Däremot har t.ex. Sugrue (1998 & 1997b) dis-
kuterat att lärarrollen ofta ses som föräldralik och då snarast som moderlig (jfr.
även Freedman, 1987). Därför har den cheflika relationen beskrivits som re-
presenterande den manliga idealtypen medan det föräldralika har beskrivits
representerande en av de kvinnliga idealtyperna.

Berlak och Berlak (1981 & 1987) behandlar också frågor om relationen
mellan lärare och elev. Deras indelning av att som lärare se barnen som person
eller som klient fokuserar till vissa delar också frågor om relationens privata
eller yrkesmässiga karaktär (de talar om professionell relation). Genom en gröv-
re indelning kan den föräldralika och den kompislika relationen ses som exem-
pel på att se barnet som person, medan de båda andra kategorierna kan förstås
som att se barnet som klient. Berlak och Berlak förtydligar sitt resonemang
genom att visa hur en relation som bygger på det medmänskliga strävar efter
det som förenar medan en professionell (yrkesmässig) relation fokuserar det
särskiljande. Inom den elevcentrerade undervisningen, som Berlak och Berlak
diskuterar, förefaller det ”riktigare” att se barnet som person även om de kon-
staterar att det också kan finnas fördelar med att se barnet som klient eftersom
man med en sådan hållning kanske i högre utsträckning lyckas undvika fördo-
mar och favorisering. Samtidigt kan man konstatera: att en professionell håll-
ning idag knappast betyder samma sak som på 1970–80-talet när Berlak och
Berlak genomförde denna studie. Väljer man, som van Manen, en föräldralik
grund för lärarskapet framstår det också ”riktigt” att se barnet som person.
Utgående från uppfattningarna i föreliggande studie kan relationen inte enbart
förstås utgående från dimensionen privat – yrkesmässig.

Med Berlak och Berlaks (1981 & 1987) dilemmaindelning som grund skul-
le man kunna kategorisera Lisbets strävan att se barnet som person medan de
övriga tre idealtyperna eftersträvar en relation som skulle kunna förstås som
att se barnet som klient. Ingen av lärarna i intervjuerna diskuterar huruvida det
finns en risk att särbehandla barn på grund av fördomar eller favorisering.
Däremot framstår det som större problem att vissa barn ”tar för sig” medan
andra barn är mera tillbakadragna och inte ”tar plats” i gruppen på samma sätt.
Men inte heller sådana problem särskiljer de fyra idealtyperna åt. Uppfattning-
arna i den här studien skiljer sig emellertid inte bara åt i den dimension som
Berlak och Berlak lyfter fram utan också när det gäller dimensionen överord-
nad–jämbördig och därmed blir bilden av relationen mera komplex.

Sammantaget kan den traditionella lärarrollen förknippas med en överord-
nad relation. I en mera individorienterad praktik där läraren upprätthåller en
överordnad position förefaller relationen att vara föräldralik samtidigt som un-
dervisningen är styrande. På detta sätt kan Lisbets styrande och ansvarstagan-
de kopplas till en överordnad position. I strävan efter en mera jämlik relation
framstår barnens involvering i arbetet som nödvändig. Väljer man att se di-
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mensionen överordnad–jämbördig som ett exempel på ”gammalt” och ”nytt”
(jfr. diskussionen ovan) framstår Lisbet som en traditionell lärare i en ny prak-
tik. Karins strävan efter en mera kompanjonlik relation och frihetlig undervis-
ning kan förstås som mera i takt med den individualiserande verksamhet hon
eftersträvar. Följer man detta resonemang kan man slutligen se att Maj har
utvecklat ett sätt att styra och hantera ”klassen” som står i samklang med en
mera jämbördig relation.

Den pedagogiska ordningen
Utfallsrummet – den pedagogiska ordningen – är inte helt lätt att renodla i
förhållande till de fyra idealtyperna. Orsaken till detta kan antingen vara att
kategoriseringen inte är tillräckligt diskriminerande eller att flera av de inter-
vjuade lärarna uppfattar att det är med en kombination av strategier som ord-
ningen bäst upprättas. Efter att ha prövat flera olika indelningsgrunder verkar
den senare förklaringen mest rimlig. Detta resonemang står också i samklang
med de diskussioner som Denscombe (1982 &1985) för när han säger att lära-
re använder flera strategier för det han kallar classroom control.

Valet av strategier kan inte enbart förstås som lärarens ”val” utan är även
beroende av relationerna i klassen. Manke (1994 & 1997) för en ingående dis-
kussion om att ordning inte skall förstås som en ensidig fråga utan att ordning
alltid skapas och upprättas i ett samspel (jfr. även Hargreaves, 1996). Även om
relationerna kan vara mycket ojämlika så ”besitter” inte läraren ”all” makt. På
detta sätt kan inte läraren ensam upprätta ordningen i klassen utan hon/han är
beroende av på vilket sätt barnen samspelar med henne/honom för diskussio-
ner som överensstämmer med Mankes men påvisar även att organisationen av
undervisningen påverkar vilken typ av ordningsfrågor läraren ställs inför. Även
om all ordning upprättas i samspel och makten är relationell är det läraren som
har det största (och det formella) inflytandet över detta samspel (jfr. även Bossert,
1979 och Doyle, 1984 & 1986). I kollektiva situationer (lärarledda lektioner)
utvecklas andra relationer mellan läraren och barnen än i situationer där bar-
nen arbetar individuellt. Manke förklarar att läraren kan använda sig av plane-
ring av såväl aktiviteter, klassrummets fysiska utformning, ”before the stu-
dents arrive” (a.a. 1994: 7) för att förebygga olika slag av konflikter. En annan
förklaring till varför man som lärare väljer olika strategier kan, enligt Bossert,
förklaras med att även om man huvudsakligen väljer att använda sig av makt
eller hot om makt är det otillräckligt ”[t]o provide a conducive learning envi-
ronment, the teacher must gain the willing compliance of his pupils.” (a.a. s.
95). Även Andersson (1993) diskuterar problematiken med att som lärare kun-
na hantera sin maktposition på ett sådant sätt att barnen blir mera delaktiga i
verksamheten.

Denscombe indelar lärares kontrollstrategier i tre olika kategorier: domina-
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tion strategies, classwork management strategies och co-optation strategies
(a.a. 1985: 98 min kursivering). Denscombe säger att lärare arbetar

in a world where classroom control is deemed vital to their occupational
survival. Yet, /…/ their ability to win this control is precarious. They cannot
depend too heavily on their official position of authority to guarantee their
success and what they have to do instead is develop certain classroom
strategies which help them in their ambitions to establish and maintain the
necessary control during lessons. (a.a. s. 143)

Den första av Denscombes tre strategier – dominans – bygger på lärarens offi-
ciella auktoritet, så kallade institutionaliserad makt. Dominansstrategierna kän-
netecknas av att lärarna upprättar ordningen i klassen öppet och tydligt. Med
ko-opteringsstrategier försöker läraren på olika sätt involvera barnen i skolar-
betet. Denscombe (a.a.) talar om fyra olika ko-opteringsstrategier: att inkorpo-
rera barnens motstånd, att öka möjligheterna för barnen att delta aktivt i skol-
arbetet, att resonera med barnen, att ”fånga” barnens intresse (motivating the
unmotivated) samt, att vara vänlig och få barnen att vilja vara vänliga tillbaka
(friendliness). Ko-opteringsstrategierna bygger alltid i något avseende på en
ömsesidighet mellan lärare och barn. Den tredje strategin – classwork mana-
gement – handlar om lärarens förmåga att organisera och planera för ordning.
Det kan röra sig om att laborera med placering, gruppindelningar och grupp-
storlekar, arbetsmetoder och utformandet av uppgifter. Idén med att organisera
för ordning ligger i att ”väcka” vad som uppfattas vara barnens inre motivation
för att de därigenom skall engagera sig i arbetet (jfr. även Kutnick, 1988 och
Sugrue, 1997a). Denscombes resonemang rörande classwork management sam-
manfaller till stora delar med Bosserts (1979) och Doyles och Carters (1984)
arbeten om hur uppgifter (tasks) inverkar på hela klassrumssituationen.

 Hur kan de uppfattningar om att vara pedagogisk i upprättandet av ord-
ning som framkommer i denna studie förstås i förhållande till Denscombes
indelning? Uppfattningen om att se ordningen som en fråga om finess, som
kännetecknas av ett indirekt och situationellt handlande, förefaller vanligen
användas i situationer när de vedertagna reglerna inte fungerar för ett barn
eller ett par av barnen. Fastän hanterandet är indirekt och situationsbundet kan
det förstås som en typ av dominansstrategi, d.v.s. även om läraren endast med
sitt röstläge eller genom att sätta sig bredvid ett barn försöker upprätta önsk-
värd ordning är hans/hennes maktposition klar. Det är således endast ageran-
det som är indirekt och situationsbundet. Att se ordningen som en fråga om
förhandling kan däremot i sin helhet förstås som en typ av ko-opteringsstrate-
gi, d.v.s. att resonera med barnen för att få dem att känna delaktighet. På sam-
ma sätt kan uppfattningen att se ordningen som en fråga om metoder förstås
som ett exempel på classroom management (jfr. även Doyle 1984 & 1986).
Den sista uppfattningen: att se ordningen som en fråga om spelregler kan vid
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en första granskning förstås som en dominansstrategi i och med att den är både
direkt och principiell, d.v.s. lärarens kontroll är tydlig och öppen. Däremot
finns det en del utsagor (av dem som förts till denna kategori) som gör att
uppfattningen också kan förstås som en typ av ko-opteringsstrategi, d.v.s. att
resonera med och att involvera barnen i skapandet av spelreglerna.

För att förstå Denscombes strategier relativt de fyra idealtyperna behöver
man vidga diskussionen så att även uppfattningarna om relationen beaktas.
Karin och Maj, som båda eftersträvar en kompanjonlik relation, ser ordningen
antingen som en fråga om förhandling eller metod. Att involvera barnen är
dock inte en tillräcklig strategi utan den behöver kompletteras med andra stra-
tegier – i detta fall strategier som kan förstås som former av classroom mana-
gement. Jannes uppfattning om ordning ses främst som en fråga om spelregler
och kan främst förstås som en renodlad form av dominansstrategi, vilket med
beaktande av hans uppfattning av den pedagogiska relationen (cheflik) är lo-
gisk. Det överordnade och yrkesmässiga draget i hållningen understryker an-
vändandet av ett principiellt och direkt system för upprätthållande av ordning-
en i klassen. Lisbet använder i likhet med Karin olika metoder för att skapa
ordning men med den överordnade relation (föräldralik) hon eftersträvar finns
det också utrymme för en strategi som kan förstås som en form av dominans.

Med hänvisning till Bossert (1979), Doyle (1984 & 1986) och Manke (1994
& 1997) kan man utgå från att olika arbetssätt skapar olika slag av ordnings-
problem samtidigt som de begränsar lösningsstrategierna. Denna kontextbund-
enhet kan man även se i relation till de fyra idealtyperna. Vad som uppfattas
som god ordning är, med hänvisning till ovan förda diskussion, dels beroende
av typen av arbete och dels beroende av relationerna i klassrummet. I Majs
klass, där arbetet mycket handlar om samverkan, kan frågor om ordning i hög
utsträckning antas vara beroende av barnens vilja att få arbetet att fungera.
Detsamma gäller även för Karin men eftersom barnen i hennes klass till stor
del arbetar individuellt gäller det att arbetet i sig är motiverande (jfr. Österlind,
1998). Ser man till ordningen i Jannes klass kan man utgå från att med en
förmedlande undervisning är barnens uppmärksamhet i relation till läraren av
central betydelse. Samtidigt behöver ordningen kunna upprättas kollektivt med
enkla medel. Lisbets uppfattning om ordning som en typ av dominansstrate-
gier kan relateras till hennes uppfattning om undervisningen – att få barnen att
arbeta – som mera styrande.

Även om det inte enkelt går att hänföra de olika uppfattningarna till idealty-
perna kan man sammanfattningsvis konstatera att olika arbetssätt och organi-
sationsformer ger andra villkor för valet av strategier. Sålunda är inte domi-
nansstrategier möjliga på samma sätt i Majs klassrum som i Jannes.
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Den pedagogiska undervisningen
När det gäller utfallsrummet för den pedagogiska undervisningen represente-
rar varje idealtyp – Lisbet och Karin – respektive pol i uppfattningen att få
barnen att arbeta. Ser man till det kollektiva i undervisningen uppvisar Majs
uppfattning vissa likheter med Jannes. För båda är det viktigt att kunna hålla
samman gruppen, men medan Janne strävar efter det homogena i gruppen ut-
går Maj från det heterogena i gruppen. I Jannes klass arbetar alla med samma
sak samtidigt dock så att var och en arbetar individuellt. Även i Majs klass
arbetar alla med samma sak – men sällan individuellt – istället dominerar olika
former av grupparbeten. Maj kan också välja att hålla alla barnen som en sam-
lad grupp vid t.ex. textproduktion:

Jag tänker på just det här med… skrivandet också… att tillsammans skriva
nånting. Det är också mycket valt, eller valt av Hannes då… Att … skriva
före på tavlan så att han kan skriva efter [barnen formulerar meningarna
som läraren skriver på tavlan varefter barnen skriver dem]. Sen tror jag i
och för sig också att… det gynnar andra barn också. Att göra det tillsam-
mans. Särskilt dom här barnen som har svårt att komma igång. Medan jag
kan se, om vi tittar på just det här med fyrfemmor [den åldersintegrerade
klassen]. Den situationen som vi har då, som jag tycker att är jättebra. (in-
tervju nr. 17)

Både Lisbets och Karins uppfattningar rörande den individualiserade under-
visningen skiljer sig från Jannes och Majs uppfattningar. Genom individuali-
seringen blir barnen som grupp mer eller mindre osynlig. Varje barn arbetar i
egen takt med de uppgifter de själva väljer eller förmås att välja – givet att
uppgifterna tillhör ett på förhand bestämt utbud. För att möjliggöra denna typ
av individualisering har lärarna producerat ett stort antal självgående uppgif-
ter, d.v.s. uppgifterna är konstruerade så att barnen själva kan följa uppgiften
från instruktion till kontroll av resultatet.

Det går således att dra en skiljelinje dels mellan Maj och Janne visavi han-
terandet av barnen som grupp och dels mellan Janne och Maj å ena sidan och
Lisbet och Karin å andra sidan. Dessutom går det att dra en skiljelinje mellan
Lisbet och Karin.

För att förtydliga den skillnad i synen på gruppen som kan utläsas mellan
Janne och Maj har jag valt att utgå från de franska orden: assemblée och en-
semble, vilka beskriver två olika typer av grupper (Le Petit Larousse, 1996).
Det som gör dessa begrepp intressanta är att det franska språket gör skillnad på
en grupp människor som samlas med ett gemensamt mål/intresse men utan att
samverkan dem emellan är nödvändig, t.ex. åskådare och en grupp människor
där samverkan är nödvändig. Begreppet assemblée syftar således på ett kollek-
tiv där individerna i princip kan vara oberoende av varandra, medan begreppet
ensemble syftar på en grupp där samverkan utgör en förutsättning. I Svenska
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Akademiens ordlista (1998) finns ensemble upptaget för att beteckna en sam-
verkande grupp18. Skall man i skolsammanhang prata om en grupp barn – en
klass – är det inte möjligt att avgöra huruvida denna grupp har funktionen av
en assemblée eller ensemble19. Med dessa begrepp som grund kan man förstå
en del av de väsentliga skillnaderna mellan Jannes och Majs helklassundervis-
ning.

En helklassundervisning där läraren ser gruppen som en assemblée kan också
jämföras med den lärarroll Säll (1995) benämner estradören. Den gode estrad-
ören ”fångar” gruppen av barn som om de vore åhörare samtidigt som barnen
kan fungera oberoende av varandra. Hammersley (1984/1993) säga att läraren
strävar efter att alla barn i klassen skall fungera ”as one, subordinate, partici-
pant” (a.a. s. 15). Utgår man från att gruppen av barn skall fungera som en
ensemble, d.v.s. att alla mer eller mindre är beroende av varandra som i ett
team och att det endast är som team man kan lyckas uppnå något (önskvärt)
framträder en annan syn på gruppen. I en sammanhållen klass kan undervis-
ningen bygga på individualitet likväl som på samverkan. De båda typerna av
hanterande av gruppen – assemblée och ensemble – ger således två olika mil-
jöer för lärande vilket också inverkar på vad det innebär att vara pedagogisk.
Med utgångspunkt i det sammantagna resultatet kan begreppen beskrivas en-
ligt följande:

assemblée

– lektionerna är lärarledda och bedrivs i form av helklassundervisning. Klas-
serna i denna studie är åldershomogena eller utgörs av så kallad Bb-form.
Varje barn arbetar med samma sak fristående från eller i konkurrens med
varandra

ensemble

– lektionerna bygger på interaktion och kommunikation, både mellan lära-
ren och barnen och mellan barnen, i smågrupper eller i helgrupp. I materia-
let är alla klasser åldersintegrerade och barnen arbetar tillsammans

Kutnick (1988) utvecklar en liknande diskussion i sitt arbete där han visar
skillnaden mellan det han kallar cooperative learning – samarbetsinlärning –
och skolarbete som kännetecknas av individualitet och konkurrens. För att be-
traktas som samarbetsinlärning är det inte tillräckligt att använda grupparbeten
eftersom sådana enligt Kutnick mycket väl kan bygga på individuella insatser,
istället krävs att barnen har gemensamma mål och att resultatet kräver samver-
kan för att kunna genomföras (jfr. även Berlak & Berlak, 1981, Carlgren, 1996,
Gröning, 1996, Hoel, 1996, Sugrue, 1997a, Teasley, 1997, Wigfield, m.fl., 1998

19. En parallell till detta kan vara uttrycket klasskamrat och bänkkamrat där ”kamrat” inte med
nödvändighet står för upplevd vänskap. Klasskamrat och bänkkamrat anger snarare en
institutionaliserad tillhörighet för ett antal individer.

18. Begreppet ensemblespel används också för att beteckna samspel inom t.ex. teater och musik.
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och Woods, 1993). Med gruppen som assemblée ses den pedagogiska under-
visningen hos Janne som förmedling av kunskaper medan Majs hantering av
gruppen som ensemble främst hör samman med hennes uppfattning av den
pedagogiska undervisningen som att få barnen att lära sig. Det är inte enbart i
relation till lärandet i klassen som frågan om grupprelationer är relevant. Bar-
nen tillbringar även annan tid i skolan där grupprelationerna är viktiga. Exem-
pelvis visar en rapport av Sundell och Colbiörnsen (1999) att många barn ak-
tivt blir bortvalda av sina kamrater och att lärarna inte i någon högre utsträck-
ning arbetar med att hjälpa barnen att fungera med andra, varken individuellt
eller som grupp under ”fria aktiviteter”. Rapporten belyser inte eventuella sam-
band mellan barnens sociala relationer och samverkan i klassituationen. Maj
har en strävan att försöka få barnen att fungera tillsammans även på annan tid
än ren lektionstid. Bland annat ser hon ett värde i att barnen får tillfällen där de
kan ”småprata” med varandra. Likaså är det ett medvetet val att lunchen skall
vara en social situation.

När det gäller den individualiserade undervisningen finns en tudelning i
materialet beroende på om läraren driver individualiseringen mera styrande
eller mera frihetligt. Individualisering förekommer främst i de åldersintegrera-
de klasserna men det finns också exempel på individualisering i några av de
åldershomogena klasserna. ”Eget arbete” är det arbetssätt som dominerar indi-
vidualiseringen i de åldersintegrerade klasserna, vilket möjliggör för barnen
att arbeta med olika ämnen och uppgifter oberoende av de andra i klassen (jfr.
t.ex. Bergqvist, 1999, Carlgren, 1994 & 1997, Sundell, 1993 och Österlind,
1998). Utgående från olikheterna i resultatet kan individualiseringen beskrivas
enligt följande:

individualisering/styrande

– läraren arbetar med att förmå de barn som inte klarar av att (inte vill) ”ta i
tu” med sina uppgifter eller som inte fullföljer dem på önskvärt sätt

individualisering/frihetlig

– läraren vinnlägger sig om att få barnen att vilja

Den skillnad som går att utläsa i intervjuerna gällande en mera frihetlig och en
mera styrande hållning i relation till barnens arbete antyder också en skillnad i
uppfattningar om barnens egen ambition och förmåga som antingen tillräcklig
eller som otillräcklig, d.v.s. barnen bör förmås att prestera enligt på förhand
uppställda krav (≈ lika för alla barn inom en viss åldersgrupp). I det senare
fallet kan man anta att barnens ambition och förmåga inte anses vara tillräck-
lig.

Utvecklingen av ”eget arbete” som organisationsform och metod har likhe-
ter med en tidigare arbetsform som gick under benämningen beting. Känne-
tecknande för beting var att barnen kunde arbeta i egen takt även om alla följde
samma arbetsgång (jfr. Carlgren, 1992 &1997). ”Eget arbete” skiljer sig såle-
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20. För en fördjupad diskussion om uppgifter se t.ex. Carlgren, 1999, Doyle & Carter, 1984 och
Österlind, 1995.

des från beting genom att barnen kan arbeta med olika saker och också genom
att de kan välja olika uppgifter och metoder för att bearbeta ett visst pensum.

Inom den så kallade elevcentrerade undervisningen i t.ex. Storbritannien
förekommer det också variationer av ”eget arbete” (jfr. t.ex. Berlak & Berlak,
1981, Berlak m.fl., 1984/1993, Kutnik, 1988 och Sugrue, 1997a). Berlak och
Berlak som studerar elevcentrerad undervisning har utvecklat flera dilemman
för att t.ex. kunna diskutera barnens inflytande över vad de skall arbeta med,
när de skall arbeta med det valda och vem som kan bedöma arbetet. En del av
dessa dilemman rör lärarens kontroll versus barnens kontroll visavi tid, verk-
samhet och/eller nivå. Berlak och Berlak påvisar att det förekommer variatio-
ner i relation till hur mycket barnen tillåts/inbjuds att medverka och/eller be-
stämma om verksamheten på ett liknande sätt som jag beskrivit för idealtyper-
na Lisbet och Karin. Lisbets styrande kan förstås som Berlak och Berlaks di-
lemmapol läraren har kontroll medan Karins, mera frihetliga undervisning,
eftersträvar att barnen har kontroll. Friheten är dock begränsad eftersom tiden
och utbudet av uppgifter bestäms av läraren. Vidare är det ett begränsat antal
ämnen som omfattas av detta arbetssätt och uppgifterna är vanligen definiera-
de och utformade på förhand (jfr. även Österlind, 1998).

Carlgren (1996) fokuserar därtill behovet att diskutera vilken typ av läran-
de olika uppgifter möjliggör och säger att lärarna behöver kunna, konstruera
sådana uppgifter och arbetsformer där barnen ”växlar upp” i stället för att ”läg-
ga sig” på en miniminivå (a.a. s. 81, jfr. även Carlgren, 1997, Carlgren & Mar-
ton, manus, Doyle & Carter, 1984 och Doyle, 1992). Att ”lägga sig” på en
miniminivå kan således innebära att barnen arbetar och är ”flitiga” utan att de
lär sig något som går utöver det de redan behärskar20.

Slutligen kan man konstatera att de båda idealtyperna Karin och Lisbet upp-
fattar det individuella arbetssättet som fördelaktigt för barnens lärande, även
om Karin gärna ser att barnen arbetar tillsammans och därför också försöker
underlätta för samverkan. Både Karin och Lisbet förefaller välja individualise-
rande metoder för att barnen skall kunna arbeta utgående från sina egna förut-
sättningar (främst Karin) och/eller för att lärarna uppfattar att ”eget arbete”
ökar barnens motivation (främst Lisbet).
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Den pedagogiska dilemmahanteringen
När det gäller dilemmahanteringen framstår skillnaderna mellan idealtyperna
tydligast i relation till typen av dilemman och arbetssätt21. För Janne utgör di-
lemmat ”barnens integritet versus klassens offentlighet” ett påtagligt problem.
Maj uppfattar däremot inte offentligheten som ett dilemma men det skulle kunna
bli ett problem om man inte använde rutiner och metoder förebyggande. En
annan tänkbar orsak till skillnaderna mellan Jannes och Majs sätt att uppfatta
dilemman kan handla om synen på rätt/fel. Om det är så att det i Jannes klass är
möjligt att ”göra rätt eller fel” är det rimligt att anta att enskilda barn kan känna
sig ”bortgjorda” (jfr. Hammersley, 1984/1993 och Jackson, 1968/1990). Är
det istället ”rätt” att göra olika, som i Maj klass, kanske offentligheten får en
annan betydelse. Det är inte bara frågan om huruvida klassrumsarbetet präglas
av en syn där man antingen gör rätt eller fel eller där olikheterna utgör norm
som kan bidra till problem med barnens integritet. Även frågan om vem det är
som tillskrivs rätten att avgöra/bedöma vad som är rätt eller fel kan vara avgö-
rande (jfr. t.ex. Berlak & Berlak, 1981, Berlak m.fl. 1984/1993 och Woods,
1993 & 1999). Med detta menar jag att om barnen måste vända sig till någon
utomståendes för att få arbetet bedömt ligger kränkande situationer nära till
hands. Får barnen hjälp med att utveckla den egna bedömningsförmågan visa-
vi de egna prestationerna är risken för kränkande situationer en annan (jfr. t.ex.
Hansen, 1993, Geddis, 1998, Minick, 1993 och Woods, 1993 & 1999).

 Maj pratar främst om problem med de aktiva barnen gentemot de mera
passiva barnen och/eller pojkar gentemot flickor. Att alltid ha gruppen i fokus
är målet och fungerar som en överordnad princip, samtidigt som det skapar en
del andra problem. Enskilda individer eller vissa grupper i klassen borde såle-
des inte tillåtas ta över på den samlade gruppens bekostnad. Metodiskt jobbar
Maj med att hitta system eller metoder där hon t.ex. snabbt kan få de allra
ivrigaste pojkarna att ta itu med något för att sedan kunna samla ihop hela
gruppen.

Varken Janne eller Maj upplever det problematiskt att hinna med barnen.
Att som lärare hinna med versus barnens väntan är däremot det största dilem-
mat för idealtyperna Lisbet och Karin. En av grundprinciperna för individual-
isering utgörs av lärarens förmåga att kunna hjälpa barnen när de behöver hjälp.

 Gemensamt för Lisbet, med en föräldralik relation och Karin och Maj med
ett kompanjonlik relation, är att de upplever klasstorleken som en bidragande
orsak till att olika dilemman uppstår. Janne för inte fram klasstorleken som ett

21. När utfallsrummet för dilemmahanteringen väl började ta form försökte jag se huruvida Berlak
och Berlaks (1981) arbete: Dilemmas of schooling kunde fungera som diskussionsunderlag. Vid en
närmare granskning kunde jag konstatera att deras 16 dilemman främst är utvecklade på basen av
observationer och endast i  liten utsträckning kan förstås som representerande dilemman upplevda av
lärarna. Berlak och Berlaks dilemman är framförallt konstruerade för att fungera som bas för
diskussioner om undervisningen.
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problem vilket antagligen kan förklaras med att han främst som en estradör
leder hela klassen i arbete.

Enligt Bossert (1979) är det givet att olika former av verksamheter även ger
upphov till olika typer av problem. Den offentlighet som skapas under traditio-
nellt lärarledda lektioner jämfört med lektioner där barnen arbetar med olika
uppgifter har betydelse för diskussionen om dilemmahanteringen (jfr. även Jack-
son, 1968/1990).

Dilemmat att ingripa versus att hålla tillbaka kan inte urskiljas som ett di-
lemma som formas av undervisningens organisation utan är ett problem som
finns inbyggt i utbildningsuppdraget (jfr. t.ex. Kutnick, 1988). I det samman-
tagna materialet pratar flera lärare om problemet med att som lärare behöva
”gå in” och kritisera eller korrigera ett barn. Denna typ av dilemman försöker
alla lärare hantera genom att ”ställa rätt krav på rätt barn vid rätt tillfälle”,
d.v.s. genom att hitta situationella lösningar beroende av vilket barn det gäller
och hur situationen ser ut för övrigt (anpasslighet).
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KAPITEL 11

Att vara pedagogisk – ett kontextuellt
fenomen

Det här arbetet tog sin utgångspunkt i van Manens (t.ex. 1986, 1991a, 1991b &
1993) arbeten om pedagogisk takt i vilka han säger att det pedagogiska kom-
mer till uttryck som pedagogiskt taktfulla handlingar och hanteranden av situ-
ationer och problem. I den genomgång av van Manens resonemang som pre-
senterades i inledningen av detta arbete framfördes en relativt oproblematise-
rad bild av hans resonemang. Mot bakgrund av de resultat som redovisats ovan
(kap. 6–9) går det att föra en mera nyanserad diskussion om hans resonemang
rörande pedagogisk takt.

Utifrån van Manens (1991a) diskussioner kan man förstå fenomenet att
vara pedagogisk som att skapa en personlig relation där pedagogisk takt:

shows itself as a holding back, as an openness to the child’s experience, as
attunement to subjectivity, as subtle influence, as situational confidence,
and as an improvisational gift (a.a. 1991a: 149).

Van Manen definierar således all påverkan från vuxna som pedagogisk om den
kan bedömas vara bra för barnets personlighetsutveckling. Det innebär också
att han anser att uppgiften, att vara pedagogisk, är ett värv för såväl föräldrar
som lärare. Han skiljer inte på om de pedagogiska handlingarna är inriktade
mot ett ämnesmässigt lärande eller mot barnets utveckling i stort. Han gör inte
heller någon åtskillnad mellan skolrelaterade frågor och barnets privata liv. I
van Manens tänkande framstår följande tre punkter som viktiga:

– att stå i föräldrars ställe - in loco parentis

– pedagogisk takt som intuitiv och situationsbunden

– pedagogisk takt som generell, normativ princip
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Att stå i föräldrars ställe
Att vara pedagogisk innebär enligt van Manen att man som lärare skall ställa
sig i föräldrars ställe. Hans övertygelse tydliggörs i åtminstone två av hans
texter om pedagogisk takt: ”The tone of teaching” (1986) och ”Tact of teach-
ing” (1991a). Dessa arbeten vänder sig till såväl lärare som föräldrar, en ut-
gångspunkt han medvetet eftersträvat eftersom han uppfattar att det föreligger
”deep connections between the nature of teaching and of parenting” (a.a. 1991a:
6). Van Manen säger också att frånvaron av föräldraaspekten utgör en allvarlig
brist i den engelskspråkiga pedagogiska litteraturen: ”[i]t is as if in the minds
of education theorists the education of children is not an integral part of the
whole process of growing up.” Varefter han fortsätter

Even the English language reflects this separation between education (largely
an institution process of teaching/learning in schools) and child rearing
(usually considered the process of parenting in and around the home). There
is no single word in English that describes the entire moral, intellectual,
physical, and spiritual complex process of bringing up children. (a.a. s. 6)

Den föräldralika positionen innebär enligt van Manen ett kärleksfullt förhål-
lande till barnet, ett genuint intresse för dess mognad, ett värnande av den
enskilda individen m.m. van Manen talar också om pedagogical love:

How does the professional educator, the teacher, meet the child with whom
he or she will stand in a pedagogical relation? /…/ unlike the parent, the
teacher does not develop a bond with the child which is cemented with
blood. Rather, much more simply, the teacher meets the children when they
show up in class. But this encounter, too contains the possibility of a certain
pedagogical eros that transforms the teacher into a real educator. The teacher
meets the class, and, says Martin Buber, from this situation one can discern
the ’greatness’ of the modern educator. ’When the teacher at school enters
the classroom for the first time, he sees them all there, grouped arbitrarily
in their desks: He sees children who are big and small, coarse and finely
featured; he sees sullen faces and noble appearances, ill-shaped and well-
proportioned bodies–as if they were the representation of creation,’ says
Buber. ’And his glance, the glance of the educator, embraces them all and
takes them all in.’ In that gesture lies the vocation, the greatness of the
educator. The pedagogical love of the educator for these children becomes
the precondition for the pedagogical relation to grow. (a.a. 1991a: 6622)

Van Manens uppfattning att den engelskspråkiga pedagogiska litteraturen bortser
från det föräldralika inslaget i lärarskapet, som t.ex. att se till hela barnet, är
speciellt intressant eftersom han inte berör den tradition som går under benäm-
ningen Child-Centred Education – elevcentrerad undervisning. Den elevcen-

22.  Hänvisningen gäller Buber, M. (1970) Voordrachten over de opvoeding. Utrecht: Aula, p 29.
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trerade undervisningen representerar rimligen ett synsätt som står i samklang
med van Manens resonemang (jfr. t.ex. Berlak & Berlak, 1981, Darling, 1994
och Sugrue, 1997a). Sugrue, som gör en kritisk granskning av den elevcentre-
rade undervisningen (utgående från ett irländskt perspektiv), lyfter fram fem
grundläggande principer (1997: 8 min översättning) som är kännetecknande
för denna:

1 fullständig och harmonisk utveckling

2 respekt för individuella olikheter

3 aktivitet och upptäckt

4 omgivningsbaserat lärande

5 ämnesintegrering

Av dessa fem principer är det framförallt principerna ett och två som står i
samklang med van Manens diskussioner om att se till hela barnets utveckling.
Inom den elevcentrerade undervisningen upplever man att det inom den tradi-
tionella undervisningen finns motsättningar mellan den fostrande och den kun-
skapsmässiga sidan inbakade i utbildningsuppdraget. Motsättningar man ef-
tersträvar att lösa med elevcentrerad undervisning (jfr. även Tom, 1987).

För att tydliggöra innebörden i vad som avses med ”fullständig och harmo-
nisk utveckling” hänvisar Sugrue till Kutnick som påvisar betydelsen av att i
skolan värna barnens självkänsla både vad gäller ”academic and social self-
concept” (Kutnick i Sugrue, 1997a: 180). Sugrue utvecklar detta genom att
säga att man som lärare behöver ägna sig åt kunskapsutveckling – scaffolding
(att skapa en mental klätterställning) – samtidigt som man skyddar barnet i
ömtåliga situationer – sheparding (att skydda). Scaffolding är ett begrepp som
utvecklats utgående från Vygotskys diskussioner om hur barn lär sig med hjälp
av, t.ex. vuxna men också med hjälp av kulturella redskap (jfr. t.ex. Hoel, 1996,
Jacob, 1997 och Wertsch, 1998). Scaffolding och sheparding är således två
sidor av samma mynt som behöver finnas med för att man skall kunna säga att
man ser till barnet som hel person. Granskar man Kutnicks (1988) resonemang
ytterligare är det intressant att notera att det han kallar för academic self-con-
cept alltid måste relateras till klassrumsarbetet vilket inte gäller för social self-
concept. Barnets sociala självförtroende är beroende av interpersonella rela-
tioner mellan barnet och vuxna men också mellan barnet och andra barn (jfr.
även Andersson, 1993).

Utgående från det som kännetecknar elevcentrerad undervisning förefaller
det rimligt att anta att van Manen för fram sina diskussioner i förhållande till
en skolkultur där barnets personliga växt är en fråga som mer eller mindre kan
hållas skild från skolans undervisande uppdrag.

I ”The tact of teaching” ger van Manen (1991a) en rad korta exempel för att
illustrera situationer där det finns behov av pedagogisk takt. Van Manen kallar
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sådana situationer för ”pedagogiska ögonblick” (a.a. 1991a: 37 min översätt-
ning). De situationer han räknar upp beskriver endast en tänkt situation där
läraren/föräldern borde ha förmåga att agera pedagogiskt. Av samtliga 24 ex-
empel är 16 skolrelaterade medan resterande är familjerelaterade. Exempel på
en familjerelaterad situation är: ”Mother discovers that her seven-year-old son
John has taken money from her purse.” (a.a. s. 39). Väljer man att studera de
16 resterande skolrelaterade exemplen i relation till studiens resultat kan man
se att sex av exemplen kan förstås som frågor om undervisning, t.ex.: ”After
introducing a new concept and assigning an exercise, the teacher notices that,
again, Jimmy does not know what to do” (a.a. s. 39), ett av exemplen kan
förstås som en fråga om relation: ”Sandra has completed her work and she
hands it with visible pride to her teacher” (a.a. s. 38) och tre som ordningsfrå-
gor, t.ex.: ”Sue complains that Jack broke her pencil” (a.a. s. 39). Två av exem-
plen kan förstås som frågor rörande dilemman, t.ex.: ”While reading out loud
during the class reading lesson, Billy mispronounces several words” (a.a. s.
39). Det är således 12 exempel som kan anses vara klassrumsrelaterade medan
de resterande fyra (av de 16 skolrelaterade) gäller andra situationer i skolan.
Det som är gemensamt för samtliga exempel är att det underförstått handlar
om hur man som lärare bör handla för att inte kränka eller på annat sätt skada
det enskilda barnets självkänsla. Den påverkan man vill åstadkomma måste
således enligt van Manen relateras till hur barnet kan tänkas reagera.

 Det förefaller som om van Manen ser pedagogisk takt hos läraren som en
förutsättning för att barnet skall kunna ägna sig åt kunskapsinhämtande/-ut-
veckling samtidigt som kunskapsuppdraget framställs som givet och oproble-
matiskt.

Hur förhåller sig tanken om att stå i föräldrars ställe gentemot resultatet i
den här studien? Uppfattningen – den föräldralika relationen – liknar i hög
utsträckning det van Manen betecknar med uttrycket in loco parentis. Den
föräldralika relationen förverkligas genom personliga relationer mellan lära-
ren och ett enskilt barn. Det är framförallt det vårdande och det individualise-
rande inslaget som ger den föräldralika relationen dess likhet med van Manens
resonemang. Den individbaserade relation som van Manen talar om kan också
ses hos en del av de lärare som tillämpar individualiserande arbetssätt som
”eget arbete”.

Den typ av relation som ligger längst från van Manens i denna studie dis-
kussioner är den kompislika relationen. Att uppfatta relationen som privat över-
ensstämmer dock med van Manen, men att se barnen som ”jämlik” har ingen
motsvarighet i hans resonemang. En cheflik relation får i van Manens texter
snarast en konnotation av den taktfulla lärarens motsats. Den överordnade po-
sitionen överensstämmer med innebörden i pedagogisk takt men den formella
tonen i relationen har ingen motsvarighet i hans resonemang. Det är dock in-
tressant att notera att van Manen själv pratar om läraren som professionell (se
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23. I föreliggande studie filmades lärarna i det konkret klassrumsarbetet, vilket utgjorde en naturlig
grund för vad de kom att prata om (jfr. t.ex. Säljö, m.fl. 1999). Det går således inte att uttala sig om vad
lärarna skulle ha pratat om ifall jag valt att t.ex. filma under raster eller andra skolsituationer.

citatet ovan) men i princip åskådliggör hans exempel en privat relation som
skapas till det enskilda barnet. Min slutsats är således att van Manens syn på
det professionella betonar en individorienterad relation, något som kan bely-
sas med hjälp av följande citat:

A second way of approaching the question of the structure of the pedagogical
experience is to focus on the special relation that exists between adult and
child in a pedagogical situation. In pedagogical situations the adult and the
child do not just happen to be in the same spot; rather, they are together in a
special way. They are together in an interactive unity that constitutes a rela-
tion, a pedagogical relation. (Van Manen, 1991a: 72-73)

Den fjärde uppfattningen av den pedagogiska relationen bygger på en yrkes-
mässig dimension men också på jämbördighet. Denna typ av relation hör up-
penbarligen samman med klassrumssituationer som präglas av barnens delta-
gande i planering och i förverkligandet av arbetet. De exempel van Manen
använder (t.ex. 1991a, 1993 & 1999) förefaller samtliga representera klass-
rumssituationer med tydlig lärardominans. Man kan således anta att en kom-
panjonlik relation inte förekommer i ”hans skola” men givet ett annat kontext
borde även den sortens relation kunna förstås som pedagogisk (jfr. även An-
dersson, 1993).

Medan van Manen ensidigt fokuserar det föräldralika i läraruppdraget och
Sugrue (1997a) värnandet om barnet också även i relation till skolans bild-
ningsuppdrag förefaller lärarna i min undersökning att i första hand fokusera
undervisningen och se frågor om relation, ordning och dilemmahantering som
betingelser för undervisningen. Av de analyserade utsagorna i intervjuerna klas-
sades 30 procent som utsagor rörande undervisningen, d.v.s. lärarna pratar i
hög utsträckning om att vara pedagogisk i undervisningen för att främja eller
möjliggöra lärandet23. Lärarna är alltså inriktade på undervisningen ”här och
nu”. I de fall lärarna pratar i ett mera långsiktigt perspektiv handlar det främst
om vad som är viktigt för barnen att kunna i framtiden (t.ex. för fortsatta stu-
dier eller i vardagslivet). Uppfattningen av den pedagogiska relationen som
föräldralik har mycket gemensamt med van Manens diskussioner men innefat-
tar inte att man som lärare ser det som sin uppgift att ställa sig i föräldrars
ställe. Som lärare förefaller man vara beredd att värna/främja det personliga
men utan att lämna det kunskapsmässiga uppdraget åt sidan. Van Manens be-
toning av att det goda lärarskapet skall söka sin grund i föräldraskapet kan
endast till vissa delar förstås i relation till uppfattningarna i denna studie. Av
resultatet kan man snarare säga att lärarskapet måste förstås på basen av sig
själv (med en egen form av rationalitet), d.v.s. att lärarskapet måste förstås
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som lärarskap i relation till ett samhälleligt uppdrag och inte som in loco pa-
rentis (jfr. även Jackson, 1968/1990)24. Ett antagande som också får stöd av
Bossert (1979) som säger att:

”[b]ecause the family and the school, as social institutions, differ in terms
of the boundaries and size of social groupings, the duration of social rela-
tionships, the relative number of adults to nonadults, the degree of homo-
geneity in members’ social characteristics, and the extent to which mem-
bers can observe one another’s behavior, they provide different tasks, con-
straints, and opportunities for interaction.” (a.a. s. 2)

Pedagogisk takt som intuitiv och situationsbunden
En annan aspekt som är kännetecknande för van Manens beskrivning av peda-
gogisk takt är det intuitiva, kreativa och situationsbundna, där förmågan till
taktfullt agerande till stora delar ses som förkroppsligad och därmed svår att
artikulera. Yrkeskunnandet har således, som jag beskrev i inledningen, en tyst
dimension. Med hänvisning till Polanyi jämställer van Manen tyst kunskap
med intuitivt handlande av erfarna yrkesutövare25.

Även Magnusson (1998) tolkar van Manens begrepp pedagogisk takt som
ett uttryck för lärares tysta kunskap. Om lärares förmåga till pedagogisk takt
grundar sig på ett intuitivt och situationsbundet handlande kan man, tillspetsat,
säga att planering, metoder, rutiner och kollektivt riktade handlingar inte kan
förstås som pedagogiskt handlande.

Frågan: Kan man vara pedagogisk med hjälp av rutiner? är intressant att
fokusera. Van Manen (1991a) säger att rutiner visserligen kan vara ”goda”,
d.v.s. rutiner kan i vissa fall vara pedagogiskt försvarbara. Exempel på sådana
rutiner är t.ex. ”math first thing in the morning” (a.a. s. 119). Däremot hävdar
han att pedagogisk takt inte kan basera sig på rutiner.

Ser man till resultatet i denna studie kan man konstatera att en del av det
lärarna pratar om som pedagogiskt bygger på tankar om att pedagogiska pro-
blem kan förebyggas eller minskas med rutiner, metoder och strategiska plane-
ringar. Jag uppfattar att van Manens beskrivning av pedagogisk takt som intu-
itivt och spontant handlande i hög utsträckning kan förklaras med att han främst

24. Diskussionen rörande det föräldralika som grund för ett pedagogiskt handlande kan ytterligare
kompliceras om man väljer att diskutera hur man skall se på barn och deras skolgång. Qvortrup (1994)
erbjuder en alternativ förståelse genom att problematisera den idag rådande och självklara
paternaliserande synen på barn, där vuxenvärlden ”tar på sig” ett ansvar för att beskydda barnen med
motiveringen att ”veta bättre”. För att skydda barnen, säger Qvortrup, måste man ha möjlighet att utöva
makt och kontroll. Väljer vi att ändra vår syn på barn, från beroende och mindre vetande samt som en
utgift för samhället, till att se beroendet som ömsesidigt och barnens arbete i skolan som bidragande till
samhällsutvecklingen, borde diskussionerna om fenomenet att vara pedagogisk också förändras (jfr.
även de Winter, 1997).
25. Polanyis teorier om tyst kunskap kan kortfattat sägas handla om förkroppsligad kunskap samtidigt
som han ser sådan kunskap som möjlig att formulera, förutsatt att man förmår skifta fokus (Rolf, 1991)
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talar om ett pedagogiskt handlande relativt ett enskilt barn. Bossert (1979) be-
tonar att när det gäller att upprätthålla ordning i klassen är läraren beroende av
att hennes/hans agerande är synligt för alla. En sådan synlighet ställer även
krav på jämlikt bemötande av barnen. Ett hanterande av dilemman som bygger
på metoder och/eller principer kan därtill anses skapa ett annat handlingsut-
rymme visavi gruppen än ett handlande som är situationellt och intuitivt. Det
senare kan vara riktat till en enskild individ och dessutom kan bemötandet
variera från barn till barn (jfr. Colnerud, 1995).

Olson (1988 & 1992) säger att det är vanligt inom lärarforskningen att sna-
rare betrakta rutiner som något icke önskvärt eftersom ”[w]e tend to think of
routines and rituals as thoughtless or primitive” (Olson, 1992: 25). Väljer man
en annan tolkning kan rutiner, enligt Olson, istället tala om för oss vad lärarna
tror på och kan således ses som handlingar där förnuft och erfarenheter är
inbäddade (jfr. även Clandinin, 1986). Rutiner kan också bestå av sådana kol-
lektiva kunskaper som är utvecklade inom den kultur en given skola represen-
terar. Olson visar att de ofta förekommande diskussionerna om att lärare sak-
nar en gemensam kunskapsbas som bl.a. förts av Lortie (1975/1977) inte beak-
tar den kunskap som kan finnas inbäddad i arbetsrutiner. Alla rutiner är givet-
vis inte bärare av ”the intelligence and the values of the group” (Olson, 1992:
24) utan de kan t.ex. vara institutionaliserade i en annan praktik än i vilken de
tillämpas utan att ha ifrågasatts. Utgående från en syn på rutiner, strategier,
metoder, principer och liknande, där man tillskriver lärarna en inbäddad (möj-
lig) eftertanke är det rimligt att se sådant handlande som lika pedagogiskt som
det som sker intuitivt (jfr. även Johansson, 1995).

Pedagogisk takt som generell, normativ princip
Som tredje punkt vill jag diskutera det generella drag som framträder i van
Manens beskrivning av begreppet pedagogisk takt. Det förefaller finnas en
paradox inbyggt i hans resonemang som uppstår genom att han å ena sidan
starkt betonar det intuitiva och situationella medan han å andra sidan för dis-
kussioner som måste förstås som allmängiltiga, generella och normativa. Pe-
dagogisk takt måste med ett sådant antagande förstås som ett handlande som är
allmängiltigt oavsett vilken typ av undervisning som bedrivs, hur arbetet i klas-
sen är organiserat, vilket samhälle som avses o.s.v. medan själva agerandet
skall vara intuitivt och situationsbundet. Det här universella draget i van Man-
ens diskussioner kan exemplifieras genom följande citat:

On the one hand, pedagogical tact relies on our ability to sense what the
needs are of a child and also the possibilities for this particular child. This
means that pedagogical tact can only work when the pedagogue’s eyes and
ears search in a caring and receptive manner for the potential of a child,
what this child can become. This requires a perceiving and listening oriented
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to the uniqueness of the child, using a multiplicity of perspectives,
considerations, and vantage points to try to gain a vision and pedagogical
understanding of a child. (Van Manen, 1991a: 172)

Granskar man begreppet pedagogisk takt i relation till den inledande diskus-
sionen om lärarforskningen kan man konstatera att även om van Manen strä-
var efter att beskriva de tysta aspekterna av lärarskicklighet på ett sätt som
överskrider Teacher Effectiveness-forskningen och den tidiga Teacher Thin-
king-forskningen (jfr. t.ex. Clandinin, 1986), förefaller hans resonemang vara
oberoende av kontextuella och kulturella faktorer (jfr. t.ex. Olson, 1988, Carl-
gren, Handal & Vaage, 1994 och Engeström, 1994). Förmågan till det ”goda”
antas finnas inom den enskilda läraren och vad som är ”gott” för barnet före-
faller vara något som är givet (där medelklassens värderingar förefaller ligga
till grund). Sålunda problematiserar han inte de värden som styr lärarens inten-
tioner. Tom (1984 & 1987) och Clark (1995), som i många avseenden för reso-
nemang som överensstämmer med van Manens, understryker däremot vikten
av att diskutera vilka värden det är som styr eller bör styra lärarens intentioner.

En möjlig orsak till att van Manen (1991a, 1991b & 1993) för ett resone-
mang av så generell karaktär kan kanske vara att han har en i grunden idealise-
rad syn på lärare (jfr. Colnerud, 1997). I det avseendet kan man tolka hans
resonemang utgående från en strävan att med hjälp av pedagogisk takt beskri-
va den goda läraren. Beaktar man därtill att van Manen inte problematiserar
huruvida olika yttre betingelser, så som tid, kulturella faktorer m.m., påverkar
vad som skall ses som gott, framstår hans resonemang som förespråkande en
generell bild av läraren.

Utgående från de variationer i uppfattningarna av att vara pedagogisk som
denna studie påvisar kan man säga att sådant normativt och moraliskt handlan-
de inte kan bestämmas på ett enhetligt sätt och en gång för alla. Snarare måste
sådana fenomen förstås som kulturellt och tidsmässigt bundna. Det är också
intressant att se hur de uppfattningar i resultatet som överensstämmer med
pedagogisk takt också förefaller förekomma i en verksamhet som liknar van
Manens ”skola” medan det i detta resultat även framträder uppfattningar som
inte kan förklaras med van Manens beskrivning av pedagogisk takt och som
dessutom verkar kunna knytas samman med verksamheter av annan karaktär.

Med beaktande av såväl resultat av föreliggande studie som av de ovan
förda diskussionerna kan fenomenet att vara pedagogisk förstås som ett kom-
plext fenomen som skapas och återskapas situationellt och kontextuellt och
som samtidigt är bärare av en viss kultur och historia (jfr. även Walker, 1987).

Sockett (1989) betonar att läraryrket är interpersonellt till sin karaktär vil-
ket ger det en moralisk dimension. Det pedagogiska bör således även se som
en fråga om yrkesetik. Relaterar man resultatet av denna studie till yrkesetiska
aspekter kan man konstatera följande:
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– det är orimligt att försöka fastställa vad det innebär att vara pedagogisk
i en absolut och objektivt normativ mening

– det är icke önskvärt att se fenomenet att vara pedagogisk som en totalt
relativistisk fråga

– det är däremot möjligt att förstå fenomenet att vara pedagogisk som
situationellt normativt

I enlighet med vad jag har försökt påvisa i ovan förda diskussioner kan van
Manens arbeten kring begreppet pedagogisk takt tolkas som ett försök till att
ge en definitiv tolkning av det goda lärarskapet.

Att inta en totalt relativistisk hållning rörande vad det innebär att vara peda-
gogisk är som ovan angetts emellertid inte önskvärt. En sådan hållning skulle
kunna innebära att vilken typ av läraragerande som helst måste ses som ”gott”.
Colnerud (1995) konstaterar i sitt arbete att lärare med sin autonoma position
idag själva kan forma vad som skall betraktas som ”gott”. En sådan autonomi
leder enligt henne till ”att lärare tolkar och bedömer samma situationer helt
olika. De fångar upp olika aspekter av situationen och de hänvisar till helt
olika argument i valet av lösningar [av etiska konflikter]” (a.a. s. 161, jfr. även
Jackson, 1968/1990 & Lortie, 1975/1977). Detta innebär, enligt Colnerud, att
lärare i hög utsträckning väljer situationsbundna lösningar vilket kan få till
följd att deras handlande blir oförutsägbart för barnen. Möter barnen flera lära-
re måste de därtill hantera en tillvaro där flera olika lärares situationsbundna
handlande kan variera. En sådan arbetssituation för barnen borde ur ett elevrät-
tsligt perspektiv vara problematiskt (offentligt myndighetsutövande legitime-
ras bl.a. med avseende på krav på förutsägbarhet).

Tom (jfr. t.ex. 1984) bygger sitt arbete ”Teaching as a moral craft” på en
övertygelse om att den tekniskt rationella strävan att finna grunderna för det
goda lärarskapet inte är möjlig. Eftersom en sådan strävan kan förstås som en
strävan till objektiv normativitet. Han strävar i stället efter att hitta ett annat
sätt att förstå ”the socially constructed and interactive nature of teaching” (a.a.
1984: 76) och det är med denna ambition han säger att läraryrket måste förstås
som moral craft (jfr. även Sockett, 1989). Lärararbetet är moraliskt i åtminsto-
ne två avseenden enligt Tom:

First, teaching involves a moral relationship between teacher and student
that is grounded in the dominant power position of the teacher. Second,
teaching is moral in the sense that a curriculum plan selects certain objectives
or pieces of content instead of others; this selective process either explicitly
or implicitly reflects a conception of desirable ends. (a.a. 1984: 78)

Tom (1984 & 1987) fokuserar situationer där mellanmänskliga relationer och
olika typer av kortsiktiga och långsiktiga mål utgör grunden för bedömningen
av vad som är gott. På detta sätt lyfter han fram vikten av att diskutera värde-
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frågor för utbildningen i sin helhet. Vilka värden som skall utgöra grunden för
utbildningen framställs vanligen i olika styrdokument, t.ex. läroplaner (för lä-
rarna i denna studie gäller Lpo 94 och Landskapet Ålands läroplan för grund-
skolan). De mål som finns angivna i sådana styrdokument är dock inte entydi-
ga och samstämmiga utan måste tolkas och konkretiseras för att kunna utgöra
underlag för etiska bedömningar. Sammantaget med de problem och dilem-
man som orsakas av skolan som institution, lärarnas personliga intentioner och
olika typer av betingelser som styr eller kan uppfattas som styrande skapar de
formellt formulerade målen mängder av situationer där läraren ställs inför
moraliska konfliktsituationer av olika slag (Carlgren & Marton, manus, Col-
nerud, 1995 och Manke, 1994).

Det är således rimligt att försöka förstå ett fenomen som att vara pedago-
gisk som ett normativt fenomen som måste hanteras situationellt. Med det av-
ser jag en förståelse av fenomenet som tolkas och definieras i syfte att utveckla
något som skulle kunna benämnas ett kollektivt yrkesmässigt omdöme (jfr.
även Sockett, 1989). Clark (1995 & 1997) betonar att ”det goda” måste ställas
i fokus för kollegiala diskussioner. Idag arbetar även olika fackförbund med att
ta fram gemensamma grunddokument för att öka möjligheterna för mera sam-
lade diskussioner rörande yrkesetiska frågor inom lärarkåren (jfr. t.ex. Lärar-
förbundet & Lärarnas Riksförbund, pamflett). De båda förbunden har presen-
terat ett förslag till vad de kallar ”yrkesetiska grundståndpunkter” (Lärar-
förbundet & Lärarnas Riksförbund, pamflett).

Eftersom syftet med denna studie var att utveckla innebörder av fenomenet
att vara pedagogisk och en av utgångspunkterna var van Manens begrepp pe-
dagogisk takt vill jag avslutningsvis betona att samtidigt som van Manens ar-
bete bl.a. har bidragit till att fokusera de intuitiva och tysta aspekterna av lärar-
yrket, särskilt med avseende på lärarskicklighet ger hans arbete ett nästan för-
föriskt intryck av att kunna fastställa innebörden av att vara pedagogisk. Före-
liggande studie kan ses som en kritik av van Manens tankar. Kritiken gäller
framförallt hans snäva syn på läraryrket som föräldralikt, hans tendens att inte
beakta gruppen, hans sätt att inte specifikt beakta det intellektuella uppdraget
samt hans dekontextualiserade diskussioner. Givet en viss kontext utgör dock
van Manens beskrivning av pedagogisk takt en bra beskrivning av vad det
innebär att vara pedagogisk.

Denna studie har visat att det kan finnas andra slags relationer än det för-
äldralika, att lärarna i något avseende måste hantera grupper med barn, att
lärarna prioriterar det intellektuella uppdraget. Slutligen påverkar olika klass-
rumspraktiker, t.ex. sätt att organisera undervisningen, vad det innebär att vara
pedagogisk.

Fenomenet att vara pedagogisk måste istället konstrueras och rekonstrue-
ras för att få en rimlig allmängiltighet i vissa avgränsade kontexter. Värdet av
lärares kollegiala reflexioner är välgrundad i forskningen (jfr. t.ex. Berlak &
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Berlak, 1987, Clark, 1995, Colnerud m.fl., 1999 och Klette, 1997a & 1997b).
Följande punkter kan, på basen av denna studie, ses som viktiga att diskutera
och ta ställning till:

– mål och värden som styr verksamheten både visavi undervisning och
fostran

– institutionella strukturer (upplevda och faktiska) som påverkar lärar-
arbetet

– typer av relationer som eftersträvas
– undervisningens nuvarande eller möjliga utformning
– dilemman och etiska problem som präglar verksamheten

Detta arbete visar således i likhet med flera andra vikten av att i olika lokala
kontexter diskutera både de intentioner och de betingelser som styr lärares
arbete.
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English Summary
Teachers' pedagogical actions
A study of teachers' conceptions of being pedagogical in
classroom work

Introduction
This study about being pedagogical takes one of the main starting-points in
van Manen's work about pedagogical tact. Van Manen wants to establish the
Dutch and German understanding of expressions such as being pedagogical,
pedagogical tact and pedagogical thoughtfulness into the Anglo Saxon world.
In Nordic countries the word pedagogical has similar connotations to that in
the Netherlands and Germany. Van Manen (cf. 1991a, 1991b, 1993 & 1995)
describes how pedagogical tact should be understood. He asserts, that since
the concept is not a scientific one, it must be explored with help of anecdotes.
In an article from 1993 he illustrates his thoughts by presenting a story about a
student that must read aloud, an uncompleted essay, in front of the class. By
using examples like this van Manen tries to promote a feeling for the kind of
intuitive and tacit situational knowledge that is represented by pedagogical
tact. The basis of van Manen's discussion is that pedagogical tact is positively
and normatively directed.

Does van Manen's way of describing pedagogical tact satisfactorily captu-
re the phenomenon? And secondly, can the phenomenon be described in the
same way irrespective of cultural and situational factors? Questions like these
assume that van Manen's way of describing the normative good may be too
narrow and valid only in a specific context. This is the background for this
study aiming at developing conceptions of the phenomenon being pedagogi-
cal in classroom work by the support of a phenomenographical method.

Method
Phenomenographical studies are built on the idea that a human being appre-
hends and experiences different phenomena in different ways. Thus the purpo-
se of phenomenograpical research is to describe the variations of the pheno-
menon in focus. Marton, who is one of the founders of phenomenography,
says that the world can only be understood as we experience or conceptualise
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it (cf. Larsson, 1986a, and Marton & Booth, 1997). This means a view of the
world where it is impossible to separate the one who is describing the world
from the world being described. Our experiences change, widening or deepe-
ning, according to the context (culturally, politically, socially, economically
etc.) we are a part of. At the same time we experience the world in qualitatively
different ways we also develop more common ways to interpret our experienc-
es. Given that human beings, in a certain culture, develop limited numbers of
conceptions, phenomenography can be considered meaningful (Marton, 1995).
Marton (1994) also established that we, as individuals, seldom have concep-
tions that are consistent and therefore individuality is not a specific interest for
phenomenography.

Even though, in Sweden, phenomenography is a recognised research met-
hod describing people’s conceptions, problems remain. In particular the way
of analysing interviews has been criticised as results often reveal more about
the interpreter than about the people interviewed (Hasselgren, 1993). Given
the view that reality can not be described, phenomenography does not attempt
to uncover a persons thoughts (cf. Marton, 1994). The statements in the inter-
view are given in a special situation and the interpretation is conducted as a
result of the interpreter’s experiences. Phenomenography can be understood as
a method that offers conceivable, possible ways to conceptualise the world
(Asplund 1970/1996). Phenomenographical studies can therefore be regarded
as artifacts that, if well-made, say something about both the interpreter and the
interviewee. A phenomenographical study however must not go beyond the
data but merely utilize whatever possibilities the data present.

Also the method of analysis has been criticised due to the ”mysterious”
reading and rereading until the conceptions appear (cf. Hasselgren, 1993). The
analysis method becomes more clear if examined in four different phases:

1. The first phase is reading every interview as a collected text while also
reading each interview contextually (cf. Giddens, 1993/1998, Larsson, 1986b
and Marton, 1995).

2. The second phase is a ”sorting reading” in order to grasp what type of
statements the collected text contains (cf. Marton, 1994).

3. The third phase is an ”interpretation reading” that can be understood as a
process of developing a hypothesis, for example conceivable and possible
ways of understanding the phenomenon (Peirce, 1990). Peirce says that we
create a hypothesis in an abductive way based on our perception. Abduc-
tion being compared to the work of a detective searching for a solution by
making sense of different clues. The interpretation reading is, accordingly,
about discerning different patterns in the collected text. The abductive pro-
cess presupposes experience in order to make perception possible and th-
rough this method we are able to create a hypothesis.
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4. The fourth and final phase is about describing and naming the concep-
tions that have been discerned. The construction aims at a more abstract
level while at the same time ensuring it is possible to communicate the
results. In this phase the qualitiveley different conceptions have to be na-
med and related to each other in such a way that the conceptions form a so-
called ”outcome space” (cf. Alexandersson, 1994, Carlgren, 1986, Larsson,
1986b, Lindblad, 1983 and Marton, 1994 & 1995).

Data collection
This study is built upon interviews with 21 teachers in primary school (grades
1-6). The interviews were conducted using video-stimulated-recall-interviews
(cf. Busher, 1988). The interview process started with an optional lesson being
video-taped. Thereafter the interview was conducted while the teacher was
watching the videotape. The teacher was instructed to stop the video whenever
he or she wished to comment. The interview was conducted after only an initi-
al discussion about the aim of the study. At this stage the interview was more
like a conversation with me as mainly a listener (cf. Kvale, 1996 and Mishler,
1986). The audiotaped interview was transcribed and returned to the teacher
with an urgent request to read and comment upon the transcription.

The majority of the teachers are from the Aland Islands and six of the teach-
ers are from Sweden. Participating teachers differ in sex, age and experience
and the video-taped lessons also vary. There are lessons in music, textile han-
dicraft, art, Swedish (mother tongue), mathematics, computers, environmental
studies, history and physics and an English lesson.

The conceptions–Being pedagogical
In this study four different aspects of the phenomenon being pedagogical are
discernable. The first, which includes approx. 10 percent of the teachers’ state-
ments that can be classed as being pedagogical, is concerned with the kind of
relation at which the teacher is aiming. The second, which includes approx. 15
percent of the statements, concerns how control in the classroom is achieved
and maintained. The third, (approx. 30 percent) concerns the act of teaching
and the fourth, (approx. 45 percent) concerns teacher ways of handling dilem-
mas. These four aspects are as follows:

– the pedagogical relation

– the pedagogical control

– the pedagogical teaching

– the pedagogical ways of coping with dilemmas
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Each aspect of the phenomena consist of qualitatively different conceptions
which form the outcome space.

The pedagogical relation

The first aspect consists of four conceptions: the parent-like, the manager-like,
the friend-like and finally the partner-like relation. These different ways of
conceiving how the relationship should be maintained is founded along two
dimensions: the private versus the professional dimension and the superior
versus the equal dimension.

The pedagogical control

The second aspect concerns classroom control. This outcome space is also
divided into four conceptions: control as a question of finesse, a question of
negotiations, a question of organisation/methods or as a question of rules of
the game. As with the relation outcome space these four conceptions are for-
med along two dimensions. One is if the control is to be achieved situationally
or on the grounds of principle. The second dimension describes whether the
strategies to maintain control are indirect or direct.

The pedagogical teaching

The third aspect concerns the act of teaching and contains three conceptions.
The first sees pedagogical teaching as transmission of knowledge. The teach-
ing is pedagogical when the subject is clarified and when the methods for trans-
mission are suitable. The second to make children work and the third to help
children learn. However, helping children learn is an obvious goal for each
conceptions, but in the third it is clarified while the learning is taken for gran-
ted within the two previous conceptions.

The pedagogical ways of coping with dilemmas

Being pedagogical in coping with dilemmas is complex because on the one
hand the type of dilemma must be considered and on the other the ways of
coping and the type of dilemma must be considered concurrently. Dilemmas
are not uncommon due to the fact that teachers’ work is influenced not only by
his/hers intentions but also by the social conditions involved within a school.

The types of dilemmas that appears in this study can be divided in two
groups: The first group of dilemmas can be related to collective teaching situ-
ations and contains three dilemmas. The second group can be related to indivi-
dualised teaching and contains two dilemmas.

Collective teaching situations

– children’s dignity versus the affrontery of the classroom

– children’s ability versus the teacher’s expectations

– children in need of special attention versus the class as a whole
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Individualised teaching

– to distribute teacher help versus children waiting

– to intervene versus holding back

In situations where a dilemma is about to occur the teacher must cope with it in
one way or another. Three qualitatively different conceptions can be formed in
the interviews: situational, principle and methodological. These three concep-
tions form the fourth aspect. To handle dilemmas situationally means that the
teacher, in every situation, has to decide what to do or not to do. Solution of
this kind is adjusted individually. Principle coping implies that the teacher tries
to cope with dilemmas by using established routines and principles. Methodo-
logical managing implies that the teacher uses teaching strategies in order to
prevent dilemmas.

Conclusion
The aim of this study was to describe the phenomenon being pedagogical from
a teacher perspective. One of the main starting-points was van Manen's con-
cept pedagogical tact. With his work he has contributed to the focus on the
intuitive and tacit aspects of teaching, especially concerning the teacher as
master. At the same time his work offers a seductive impression that he has
discovered a way to describe what is meant by being pedagogical. My study
can be seen as critique of van Manen's work. Firstly, the criticism concerns his
view that teachers work should be seen as in loco parentis. Secondly, his way
of neglecting the group as whole. Thirdly his under emphasising the intellectu-
al aspects of teaching and fourthly his way of decontextualising discussions.
However given a certain context, van Manen's pedagogical tact captures the
essence of being pedagogical.

In this study I have shown that there can be other grounds for teachers'
actions than to act in loco parentis. I have also shown that teachers always
have to consider the whole class and that they must not neglect their role as
educators. Finally this study has shown that different teaching practices and
organisations influence what is meant by being pedagogical. The phenomenon
being pedagogical must constantly be constructed and reconstructed in order
to achieve specific meaning in any given context.
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