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Inledning 
Känslan av att vara misslyckad är överväldigande. Jag klarar inte av det. Jag 

vill verkligen slippa den här gruppen. Kan inte min vikare ta över den så jag blir 

befriad?  Jag har  gjort mitt bästa,  lämnat över  gruppen och  gett honom  allt 

material, men nu förmår jag inte längre, nu tär det på min självkänsla. 

”Jag tänkte att du och Mattias ska ha gruppen  tillsammans”. ”Ja, va bra”, 

säger jag, fast jag känner att jag får problem att behålla min glada min. Jag får 

anstränga mig  för att dölja mina riktiga känslor. Misslyckandet kletar sig  fast 

vid mig. Va bra? Njae, det kan det ju inte vara, inte för mig i alla fall. Varför vill 

han att vi ska vara två? Det måste ju vara för att han märkt att Mattias lyckas 

bättre än jag. Det kan inte tolkas på annat sätt än att jag nu får en kvittens på 

mitt misslyckande. Men självklart så blir det bättre för eleverna, och det är ju 

det som åtminstone borde vara det primära för mig, även om det innebär att 

jag måste erkänna mig besegrad. 

 

Scenen utspelar sig när  jag kommer tillbaka på vårterminen efter en 5 veckors  lång men 

planerad  sjukskrivning.  För  första  gången  sedan  jag  började  jobba  som  lärare  har  jag  varit 

borta en  längre  tid under en pågående  termin, och  för  första gången har  jag haft en vikarie 

som tagit hand om mina grupper. Det var svårare än jag trodde att ha någon som ersatte mig. 

Jag  förundrades över min egen  reaktion, samtidigt som  jag  förargades över att den uppstått 

över huvud taget. 

Av Lars Mouwitz1 har vi många gånger fått det tipset att  låta  just något som skaver vara 

utgångspunkt för vårt arbete, och detta var verkligen något som skavde. Rättare sagt var det 

en speciell matematikgrupp och allt som var runt den inklusive min egen oförmåga att klara av 

situationen som skavde. Jag har alltid varit min egen värsta kritiker, och under tiden det hela 

pågick kände jag mig förfärligt otillräcklig och misslyckad.  

Hösten innan hade jag flera gånger signalerat att jag inte klarade av gruppen. Något måste 

göras, inte för min egen skull utan för elevernas skull. Jag var inte situationen vuxen och räckte 

inte till, och  jag behövde hjälp att reda ut situationen. Alla elever har rätt att få den hjälp de 

behöver, men  jag klarade  inte av att ge dem det. Men  inget hände och  jag fick  inget stöd av 

Rektor. Jag hade dessutom en operation inplanerad och visste att jag skulle vara borta 5 veckor 

när vårterminen började.  Jag  fick  inget besked om det skulle  finnas en vikarie  för mig, vilket 

också stressade mig oerhört. Det hela bara fortgick medan min desperation ökade. Till slut tog 

                                                 
 
1 Lars Mouwitz är professor på avdelningen för yrkeskunnande och teknologi på Linnéuniversitetet, 
tillika forskare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet. 
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jag ett eget beslut: Jag delade på gruppen. Eleverna blev till en början inte så glada, i synnerhet 

inte de som fick flytta sina  lektioner, med efter det blev allt mycket  lugnare, om än  inte bra. 

Skadan var redan skedd.  

Berättelsen och dialogen 
Vilken betydelse har berättandet och berättelsen för oss? Både att vi berättar själva såväl 

som att vi lyssnar på någon annans berättelse?  

Dialogseminariemetoden bygger på  att man  genom berättelser  försöker hitta den  tysta 

kunskapen, fånga den och beskriva den. I metoden ingår att också att man läser upp texterna 

för varandra, och ger varandra respons, samt dokumenterar de diskussioner som uppstår. För 

mig har det varit en  fantastik upplevelse att vara deltagare på de dialogseminarier  som har 

anordnats under utbildningen.  

Att berätta för en annan person klargör mina egna tankar för mig själv. Berättandet har på 

ett sätt kanske större betydelse för mig än för den som lyssnar. Vi människor har ett behov av 

att  prata,  att  berätta,  som  ett  sätt  att  strukturera  våra  egna  tankar. Genom  att  berätta  så 

ordsätter jag handlingar jag har gjort och gör dem mer synliga.  

Jag har precis köpt ett hus, alldeles ensam. Och det är så tydligt att det faktum att jag är 

ensam och inte har någon att diskutera med om alla göranden med huset, gör att jag blir mer 

ostrukturerad.  Jag påbörjar massa olika saker som  jag  inte  riktigt slutför, och  till slut har  jag 

mer än 5‐6 projekt på gång samtidigt, som ingen av dem verkar bli färdiga. Bara det faktum att 

jag inte har någon att berätta för vad jag har tänkt göra, gör att jag får problem att strukturera 

dagen och se till att jag verkligen får det gjort. 

Berättandet har en djupare sida än att bara sortera mina kommande handlingar. Det är 

också ett sätt att reflektera och analysera. De tankar vi har är till en början inte ordsatta i vårt 

medvetande. Genom själva processen att söka orden för att kunna berätta om det, så sker en 

konkretisering av tankarna och de blir mer ”verkliga”. Vi kan prova dem mot någon annan. Den 

andres reaktion har stor betydelse för hur vi utvärderar våra tankar såsom bra eller dåliga.´ 

Ibland kan jag fastna i ett sätt att tänka utan att komma vidare. Att läsa andras berättelser 

kan få mig att hoppa ur loopen. Om berättelserna berör och är äkta, så kommer de att starta 

tankekedjor  i  mig.  Under  den  korta  stund  jag  läser  berättelsen  delar  jag  den  personens 

livsvärld, men sen tar jag med mig känslan och tänker vidare på i mitt eget ”livsrum”.  Jag ser 

analogier till ting i mitt eget liv.  

Till  vardags  så  använder  vi  en mängd med  ord  som  vi  kastar mellan  oss  i  tron  att  alla 

uppfattar dem  likadant. Detta kan vi aldrig med fullständig säkerhet veta. Allt för ofta talar vi 



förbi varandra. Vi använder  samma ord men orden har  inte  samma betydelse  för dem  som 

samtalar. Det är i själva verket orden som förvillar oss då vi tror att vi pratar om samma sak. 

I  själva  sökandet av ordens betydelse  så har berättandet en  funktion. När vi vrider och 

vänder  på  olika  begrepp  tillsammans  med  andra  så  stöter  vi  innebörden/begreppen  mot 

andras föreställningar och hittar andra vinklingar, nya vinklingar som vidgar vårt sätt att tänka. 

Tillsammans med andra kan vi tänka saker vi  inte ens trodde om oss själva, tillsammans är vi 

bättre än var och en för sig själv.  

Lars Mouwitz skriver om dialogen som en väg till bildning2. Dialogen, som ett fritt samtal 

där skilda perspektiv kan smälta samman  till nya gemensamma kunskapsfonder på en högre 

nivå. Bo Göranzon beskriver dialogen på följande sätt3: 

”Dialogen har sitt ursprung i den mänskliga mångfalden. Vore vi inte unika, 

vore alla erfarenheter det  samma och alla  reflektioner  lika  så  vore dialogen 

onödig,  ja omöjlig. Det är  i samtalet vi  lär oss hantera världen genom att se 

den också med andra ögon” 

Men det är svårt med dialog. Ska man  få till ett  fritt samtal  får man vara aktsam på hur 

man  uttrycker  sig,  då  det  är  viktigt  att  den  andre  inte  känner  sig  alltför  kritiserad.  Den 

vardagliga dialogen är oftast  inte en sökande, granskande dialog där man når nya kunskaper. 

Den har en helt annan funktion: att skapa vi‐känsla och samhörighetskänsla, en social funktion. 

Då utbyter vi åsikter som är ”ofarliga” som vi är säkra på att den andre håller med om. Vi håller 

oss inom den tankestil vi delar. Vi bekräftar varandras utsagor såsom sanna och upprätthåller 

vår gemensamma ”världsbild”. 

Min bakgrund 
Det var aldrig min avsikt att bli lärare. När jag själv gick på högstadiet var jag snarare helt 

övertygad om att  lärare var det  jag allra minst ville bli. När  jag första gången ställde mig  i ett 

klassrum  för  att undervisa  var  jag  ”obehörig  lärare”.  En  av  alla dessa obehöriga  lärare  som 

ständigt får bära hundhuvud för att den svenska skolan är så dålig. Jag hade hoppat av mina 

studier  på  universitet  och  var  i  desperat  behov  av  pengar.  Såsom misslyckad  student  och 

ensamstående mamma  i  konstant  behov  av  pengar,  verkade  det  som  en  bra  idé  att  söka 

lärarjobb. Om jag nu inte blev en storartad ingenjör borde jag åtminstone kunna undervisa i de 

ämnen jag läst.  

Min yrkeskarriär som gymnasielärare började utan att  jag var sprängfylld av pedagogiska 

teorier.  Jag  började  i  den  praktiska  ändan.  Jag  hade  ingen  till  hjälp  att  fråga  hur man  bäst 

                                                 
 
2 Mouwitz, Lars (2004:14) Bildning och matematik 
3 Berg, Gunnar (red.) (2005:24) Det matematiska kulturarvet  
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lägger upp en lektion och får den intressant. Eftersom jag hade sökt jobbet utan att ha adekvat 

utbildning var det helt uteslutet att jag skulle fråga någon och därmed avslöja min okunskap.  

Hade jag blivt en bättre lärare om jag först gått en lärarutbildning innan jag började arbeta 

som  lärare? Av någon anledning  tror  jag  inte det.  Jag  tror att det mesta bara hade varit ord 

utan mening  för mig.  För  att  en  teori  ska  vara  begriplig  så måste man  i  någon mån  ha  en 

erfarenhet att koppla den till, och det hade jag inte då 

Efter  att  ha  haft  kortare  vikariat,  kvällskurser  samt  hållit  datakurser  på  så  gott  som 

samtliga  studieförbund  i  Växjö  under  drygt  två  års  tid,  fick  jag  en  fast  tjänst  på  en  liten 

gymnasieskola.  Jag gick  från vuxenutbildare  till ungdomsgymnasium. Det var en ganska  stor 

omställning för mig.  

Gymnasieelever har en helt annan inställning till sina studier än vad vuxenstuderande har.  

Många av eleverna är väldigt skoltrötta och ointresserade av att lära sig. Det ställde helt andra 

krav på mig som lärare. 

Gymnasieskolan  är en  ganska  liten  skola med  c:a 300 elever,  inräknade ungdomselever 

och komvuxelever. Klasserna är oftast ganska små,  så undervisningsgrupperna slås ofta  ihop 

för att det ska fungera. Ibland är grupperna blandade, ungdomar och vuxenstuderande, vilket 

är ett lyckat koncept på många sätt. Ungdomarna bidrar med studievana som smittar över på 

de  vuxna,  som  i  sin  tur  bidrar med  lite med mer  livserfarenhet,  och  verkar  lugnande  på 

gruppen som automatiskt blir mer seriös. 

Det tog många år  innan jag uttalade de magiska orden ”jag är  lärare”. När jag fick frågan 

om vad jag arbetade med, svarade jag: ”jag arbetar som lärare”. Någonstans på vägen slutade 

jag ”spela rollen” som  lärare så som  jag trodde en sådan förväntades vara, och började bara 

vara mig själv. Och i och med detta upptäckte jag att det fungerade bättre. 

Eftersom  jag  inte  hade  läst  pedagogik  innan  jag  började  undervisa  vet  jag  inte  vilken 

skillnad det skulle ha gjort. Hur  jag undervisar baserar sig mest på de minnen  jag har av hur 

min far ”undervisade” mig, och på lärare jag själv har haft och uppskattat, och så småningom 

så byggde jag upp ett förråd av olika sätt att förklara. Varje grupp av eleverna är en ny grupp, 

nya  individer  i en ny konstellation, även om stoffet som ska  läras ut är det samma som året 

innan, går det inte att köra efter en mall. Det som händer i klassrummet stannar inte upp, för 

att jag ska kunna göra pedagogiska övervägande  i stunden, utan jag måste reagera  instinktivt 

på varje uppkommen situation.  

Det finns en social aspekt på läraryrket som är svår att beskriva. Det gäller framförallt att 

inte reagera fel i elevernas ögon, för ögonblicket är över på ett kick och skadan kan sedan vara 

svår  att  reparera. Om  Jag  förlorar  elevernas  respekt  kommer  efterföljande  lektioner  att  bli 

plågsamma eftersom eleverna slutar samarbeta med mig. 



Efter  att ha  arbetat  6  år på  gymnasieskolan började  jag på  en  lärarutbildning på Växjö 

universitet  som  kallades  OXA  (oexaminerade  lärare  i  tjänst).  Utbildningen  var  upplagd  på 

distans  och  byggde  på  att  deltagarna  arbetade  parallellt  med  studierna.  Jag  läste  in 

ämnesdidaktik  samt pedagogik  som  jag helt  saknade parallellt med  att  jag  jobbade och  tog 

lärarexamen i matematik och datalogi 2005. I år har jag jobbat 16 år på samma skola. 

Om min berättelse 
Följande berättelse skrev jag en eftermiddag i slutet av läsåret. Det var ett sätt för mig att 

skriva av mig den  frustration  jag kände över den situation  jag befunnit mig  i under året, och 

som  jag  inte  kunde  komma  bort  från  hur  gärna  jag  än  ville.  Det  hela  hade  förstört  min 

sinnesfrid och till och med börjat gnaga på min självkänsla. Trots att jag la den största skulden 

på mig själv, kändes det innerst inne inte som det var mitt fel. Våra styrdokument säger att vi 

ska meddela till Rektor om vi befarar att någon elev inte klarar godkänt i gruppen, varvid han 

skall skyndsamt utreda detta och sätta  in de  resurser som behövs  för att stöda eleven. Men 

när väl stödet sattes in så kändes det som det var ett kvitto på mitt misslyckande.  

 Jag har visat min text för flera personer, för jag kände att texten var komprometterande 

för mig och var osäker på om det var en bra idé att använda den i en uppsats på Universitetet. 

När jag rådgjorde med en kollega så svarade hon att hon nog tyckte det var ”känsligt och  lite 

farligt” att så naket beskriva hur jag misslyckas med en grupp. En annan reaktion jag fick var: 

”så där har min fru det varje dag! Hon är  lärare på högstadiet”. Jag tolkar svaret som att den 

situation  jag hade med min  grupp  är mer  vanlig  än  jag  trodde. Att det  är  så här det oftast 

brukar  gå  till,  åtminstone  på  den  här  personens  frus  skola. Att mitt  dilemma  inte  är  något 

ovanligt, utan snarare vardag på många skolor.  Namnen i historien är påhittade. 

Min berättelse – första delen 
Jag  tittar  igenom  diagnosen  jag  har  genomfört  med  min  nya  grupp  i 

matematik.  Jag brukar  inte göra någon  sådan  i vanliga  fall, men denna gång 

har  jag  gjort det,  eftersom den  här  gruppen  är  stor och består  av  tre olika 

klasser som ska läsa två olika kurser samtidigt. På något sätt måste jag lyckas 

hålla två kurser i luften och använda två olika böcker, och en bra början är att 

ta  reda på deras  förkunskaper –  tänkte  jag. Gruppen består av 12 elever på 

samhällsvetarprogrammet  som  ska  läsa Ma  1b  och  7  elever  från  bygg  och 

anläggning, samt 5 elever från  industritekniska programmet som ska  läsa Ma 

1a.  Det  är  första  gången  jag  ska  undervisa  efter  de  nya  kursplanerna  i 

matematik.  
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Jag  har  lagt  ner  mycket  tänk  på  hur  jag  ska  lägga  upp  det,  eftersom 

ordningen på de olika momenten  inte är densamma  i de  två olika böckerna. 

Det  är  stor  skillnad  på  innehållet  och  förklaringarna  i  de  olika  böckerna  är 

ganska olika. Boken  för Ma 1b har mer  teoretiska  förklaringar  som på  vissa 

ställen känns onödigt svåra. 

Jag  har  räknat  på  vad  vi  måste  hinna  igenom  och  fördelat  tiden  i  en 

grovplanering. Max en månad på varje kapitel, men sen är  ju momenten  lite 

olika svåra så det bästa är nog att lägga lite mer tid på de svåra. Jag vet ju vad 

eleverna brukar tycka är svårt. Sen ska  ju tid avläggas för proven också. Hm.. 

Det är  inte en rättvis uppgift  jag har  fått, hur ska  jag kunna räcka till  för alla 

eleverna?  

Fem  av  eleverna  har  en  diagnos  av  något  slag  som  ADHD  eller  dyslexi. 

Känner mig rätt sur över att skolledningen kommit upp med en sådan knäpp 

lösning och  att det  är  just  jag  som  åkt på det. Men  jag  förstår också  att  vi 

måste samköra på det här sättet eftersom vi är en liten skola med små klasser. 

Men ändå…  

Diagnosen är för årskurs 8, men det har jag inte talat om för eleverna och 

jag  tror  inte  jag  kommer  att  göra  det  längre  fram  heller.  För  resultatet  är 

bedrövligt. Under all kritik. Det är väl kanske fyra, fem av dem som är… ja, om 

jag är väldigt generös så kan  jag säga att det är OK… men de allra  flesta har 

prickat 1 – 3 poäng av 30 möjliga! På en diagnos för Åk8!  

På lektionen talar jag om för eleverna att jag kunde se att de hade problem 

med bråk, men att det  inte är något ovanligt. Det brukar de  flesta  tycka är 

svårt. Jag försöker se glad och uppmuntrande ut, men jag märker tydligt att de 

är nedslagna och missmodiga efter att ha blivit utsatta för mitt svåra prov. De 

tittar  truligt  på  mig  och  säger  just  inte  mycket.  ”Sen  ser  jag  att  ni  hade 

problem med algebra”, fortsätter  jag. ”Men det är  inte heller något ovanligt, 

de flesta tycker att det är konstigt att räkna med bokstäver. Men allt detta ska 

vi gå igenom så det kommer nog att klarna.”.  

Jag  försöker  se  glad  ut  och  börjar  dela  ut  min  planering.  Det  är  olika 

planering för de olika kurserna, och den sträcker sig 14 dagar framåt. Efter det 

försöker  jag  förklara  hur  jag  har  tänkt  att  vi  ska  genomföra  de  två  olika 

kurserna.  Den  ena  gruppen  får  hoppa mellan  kapitlen  för  att  det  ska  vara 

samma moment  i båda  grupperna, och  varje onsdag  ska  jag  gå  igenom  lite 



extra  för dem  som  läser Ma1b,  eftersom den  kursen  innehåller  lite mer  än 

Ma1a.  

Under  hela  genomgången  sitter  eleverna  tysta  och  passiva.  ”Ni  måste 

räkna  med  att  räkna  hemma”,  forsätter  jag,  ”det  ni  inte  hinner  med  på 

lektionen är automatiskt  läxa. Nästa  lektion kommer vi att gå  igenom nästa 

avsnitt,  och  har  ni  inte  hunnit  dit  så  måste  ni  räkna  ikapp  hemma.” 

Fortfarande  tyst. ”Vägen  till att  lyckas med matematik är att  räkna  lite varje 

dag  så att ni  inte hinner glömma allt mellan gångerna. Räkna  igenom det vi 

gjort på lektionen redan samma kväll. Se det som när ni tränar idrott: För att 

bli duktiga och vinna matchen, så måste ni träna ofta och vara i bra kondition. 

Går det för lång tid mellan träningspassen så tappar ni konditionen. Dessutom 

måste  man  träna  dribblingar  och  annan  teknik,  som  är  bra  att  kunna  på 

matcherna när man vill göra mål. Då kan man  inte vara fumlig med tekniken, 

utan den ska bara sitta, så man kan koncentrera sig på att göra mål.” 

Jag  brukar  försöka  förmedla  lite  studieteknik  till  eleverna  i  början  av 

kurserna,  i  synnerhet  kurserna  i matematik. Min  förhoppning  är  att  de  ska 

följa mina råd. För personligen tycker  jag det är bra råd. Om eleverna tycker 

det, är inte lika säkert. 

”Hjärnan  är  som  en muskel”, maler  jag  på,  ”den  behöver  regelbunden 

träning när den ska lära sig nya saker. Matematik handlar inte om att lära sig 

saker utantill, utan om att  förstå vad man gör och det  tar  tid. Man kan  inte 

skynda på hjärnan. Försöker man  läsa  in för mkt på en gång, så får man bara 

kramp.”  

Orden och den tysta kunskapen 
Jag har aldrig läst filosofi innan jag började den här magisterutbildningen och jag har ägnat 

mycket tid åt att försöka lära mig innebörden av alla nya begrepp. Jag har läst och läst för att få 

kläm på alla olika filosofiska idéer som jag fått tips om under vägens gång. En del av texterna är 

snåriga och  ibland helt obegripliga. Det verkar som om de flesta filosofer bygger upp ett helt 

universum av egna ord för att beskriva det de vill säga. Men är då filosofernas ord bra ord? Om 

jag uppfattar dem som snåriga, gör väl andra det också? Till vardags så använder vi en mängd 

med ord som vi kastar mellan oss i tron att alla uppfattar dem likadant, men detta kan vi aldrig 

med fullständig säkerhet veta. Alltför ofta är det just orden som är hindret.  Att vi känner igen 

orden gör  inte att vi säkert vet att andra binder dem till samma begrepp. Hur ord kopplas till 

begrepp beror inte enbart på oss själva, utan på de sammanhang vi agerar inom.  
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Det som fascinerat mig mest med det här ämnet, yrkeskunnande och teknologi, har varit 

alla nya ord  jag fått för att utrycka saker  jag  innerst  inne vet och som  jag trodde mig ganska 

ensam  om  att  inse.  Jag  har  suttit med  på  dialogseminarier  och  lyssnat  när  civilingenjörer, 

skådespelare,  överläkare  och  andra  i mina  ögon  högutbildade  och  framgångsrika  personer 

beskriver sina tankar runt sitt yrkeskunnande och  insett att det skiljer sig  inte så mycket från 

mina egna funderingar. Det är bara språkdräkten som är annorlunda. Vi talar om samma sak, 

men använder olika ord och begrepp. Jag har blivit utrustad med fler och mer nyanserade ord, 

och även insett att jag inte alls är så ensam om mina insikter.  

Olika yrkeskategorier har olika ord för att beskriva detta något, och  i bland kan det vara 

våra ord som  får oss bortblandade.    I vår vardag  talar vi med varandra men har vi verkligen 

förstått  vad  den  andre  försöker  förmedla?  I  själva  sökandet  av  ordens  betydelse  har 

berättelsen en funktion. I en berättelse kan vi få fatt i detta något, och dra fram det i ljuset, så 

vi kan prata om det. När vi vrider och vänder på olika begrepp tillsammans med andra stöter vi 

innebörden/begreppen mot andras  föreställningar och hittar andra vinklingar, nya vinklingar 

som vidgar vårt sätt att använda orden. Kanske  inte begreppet som sådant har vidgats, utan 

snarare vår förmåga att uttrycka det. Men i och med det så kan även vidden av begreppet växa 

och förändras. Tillsammans tänker vi större än en och en. 

Orden vi använder är  inte personliga. Dem har vi fått från den tradition vi är verksamma 

inom. Vi använder dem för att försöka förmedla en inre bild av ett begrepp vi har och ibland är 

det vi försöker säga kanske inte är riktigt sägbart. Ibland är det just orden som förvillar oss. 

Begreppet ”tyst kunskap” har gått som en röd tråd genom hela magisterutbildningen. Min 

förförståelse av ordet var att detta är en kunskap om sånt du  lärt dig som  inte är så  lätt att 

förmedla  med  ord.  Handens  eller  kroppens  kunskap.  Hantverkskunskaper.  Kunskaper  du 

förvärvat genom att prova och prova och prova tills du lärt dig exakt hur det ska kännas, eller 

hur det ska låta, eller se ut när det är rätt. Varifrån jag har fått det, vet jag inte exakt.  

Under ett av våra dialogseminarier så fick vi tipset av en av deltagarna  i gruppen att  läsa 

texten ”Tysta, tystnande och tystade kunskaper” av Bengt Grensjö4.  

Jag tyckte dock att skribenten sköt skarpt men missade målet på en del ställen. I sin  iver 

att  kategorisera  och  sortera  alla  olika  variationer  på  tyst  kunskap  får  han  med  ett  antal 

exempel som i mina ögon inte riktigt passar in. Det handlar helt om vilken innebörd man lägger 

i ordet ”tyst”. Ånyo är det orden som förvillar. 

Michael  Polanyi5  var  den  förste  att  införa  begreppet  tyst  kunskap6.  Han  gav  den 

verksamma  individen  huvudrollen.  Han  menade  att  all  kunskap  är  sammanknuten  med 

                                                 
 
4 Grensjö, Bengt (2003) Tysta, tystnande och tystade kunskaper, Pedagogiska institutionen, Umeå 
universitet 



individen. Individen använder den aktivt för att skaffa sig ny kunskap och den vilar på en tyst 

grund.  All  vår  kunskap  är  personlig  och  vårt  tillägnande  av  den  kan  bara  ske  på  grund  av 

förpliktelser som ger riktning och innehåll åt kunskapen. Det innebär att vi med nödvändighet 

är handlingsmässigt involverade i världen. 7 

Grensjö delar upp tyst kunskap i tre kategorier som han ger exempel på. Tyst kunskap kan 

vara tyst på olika sätt och av olika anledningar, enligt Grensjö. 

Den första kategorin är ”tyst kunskap”. Här menar Grensjö att detta är kunskap i sin linda. 

Kunskap som ännu inte blommat ut, eftersom vi ställs inför en ny situation, där vi ännu inte vet 

vad  vi  behöver  lära  oss.  En  kunskap  i  blivande. Men  är  det  verkligen  ”tyst  kunskap”?  Tyst 

kunskap är en kunskap man har,  inte kunskap man ännu  inte har, som  jag ser det. Tystheten 

består  inte  i frånvaron av kunskap, utan  i svårigheten att beskriva den. Polanyi menar att ”vi 

kan mer än vad vi kan berätta”8. All kunskap vi äger kan inte riktigt verbaliseras språkligt.  

Den andra kategorin  som  författaren  tar upp är ”tystnad kunskap”. Detta menar han är 

kunskap som inte längre efterfrågas och därför glömts bort. Gammal kunskap som inte längre 

är tillämpbar. Kunskap om gamla artefakter som inte längre används. Och i och med att den är 

bortglömd, så äger vi den inte längre och då är den tystnad.  

Inte heller här håller jag med om definitionen. Kunskap som är bortglömd är inte tyst. Den 

är borta. Däremot tänker jag mig att det finns kunskap som tystnar därför vi har införlivat den 

med oss själva, och inte längre funderar över detaljerna i hur vi gör. Med tiden har kunskapen 

blivit mer  intuitiv och ”kroppslig”, och vi har  tappat orden  för att beskriva den därför vi  inte 

längre funderar så mycket över hur vi gör. Den sitter i kroppen. Polanyi talar om att vi utvidgar 

vår kropp till att inkludera kunnandet, så vi bebor det9.  

Den sista kategorin handlar om ”kunskap som tystats”. På sätt och vis är kanske inte den 

heller ett exempel på tyst kunskap, eftersom det snarare är kunskap som är censurerad än svår 

att beskriva? Fast den finns! Det är kunskap man har, men som ej är tillåten på grund av olika 

skäl. Den kan censureras av så väl inre som yttre skäl. Man kan själv censurera sig, för man har 

en  dålig  självbild  och  tycker  att man  inte  har  något  att  komma med.  Yttre  skäl  kan  vara 

makthierarkier  som  finns på en  arbetsplats. Någon högre upp  i hierarkin  kan  använda olika 

                                                                                                                                               
 
5 Michael Polanyi, engelsk‐ungersk filosof (f:1891,d:1976)  
6 I sin bok Personal Knowledge 1958. 
7  Min egen sammanfattning av hur jag har förstått Michael Polanyi´s begrepp tyst kunskap från 
andrahandstolkningar: 
  Johannessen, Kjell S (1999), Praxis och tyst kunnande 
  Zhenhua YU, Tacit Knowledge: A Wittgensteinian Approach 
  Göranzon, Bo (2009) Det praktiska intellektet,  
  Janik, Allan (1991) Cordelias Tystnad 
8 Polanyi, Michael (1966:4) Tacit Knowledge 
9 Johannessen, Kjell S (1999:50), Praxis och tyst kunnande 
   Takaki, Kyle (2010) Embodied Knowing: The Tacit Dimension in Johnson and Lakoff, and Merleau‐Ponty 
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metoder  för  att  tysta  din  kunskap.  Varför makthierarkier  uppstår  är  i  sig  intressant, men 

kanske  inte  inom  ramen  för  begreppet  tyst  kunskap.  Eller  förresten,  jo  kanske?  För 

makthierarkier  på  en  arbetsplats  finns,  och  dem måste man  underordna  sig  för  att  kunna 

fungera  i  gruppen,  vare  sig man  tycker  om  det  eller  ej.  På  det  sättet  är  det  tyst  kunskap. 

Förmågan att känna av makthierarkierna som finns och anpassa sig efter dem, och att kunna 

göra ett bra jobb utan att fara illa av dem.  

All  vår  kunskap, även påståendekunskapen,  vilar på en bas av  tyst  kunskap om hur allt 

fungerar. Utan den skulle vår påståendekunskap bli ganska oanvändbar, eftersom vi inte skulle 

fungera speciellt bra. Våra liv skulle falla sönder om vi inte var i stånd till att läsa folks ansikten, 

förstå  deras  gester,  reagera  adekvat  på  deras  stämningar.  Bara  en  bråkdel  av  denna  tysta 

kunskap kan artikuleras språkligt10. 

Det finns en slags kunskap som inte låter sig utryckas i ord. Ibland kan man delvis uttrycka 

det med hjälp av exempel eller  liknelser, men då måste mottagaren ha sådan erfarenhet att 

han kan relatera till det som försöks beskrivas. Kunskap av sådan art kräver andra sätt för att 

kommuniceras11.  

En sjukvårdare kan  t ex  titta på en mer erfaren sjukvårdare  för att se hur han ska göra. 

Genom att försöka härma en person som i hans ögon handlar väl, kan han lära sig hur han ska 

göra. En person som visar  i handling hur han utför en uppgift har kommunicerat sin kunskap, 

dock inte verbalt. Han har använt ett annat språk – ett kroppsspråk.  

Kroppsspråket tango - en känsla som kan dansas 
På min fritid dansar och instruerar jag i tango. Tango är en kommunikativ dans där turerna 

inte är koreograferade  i förväg, vilket de flesta som  inte dansar tror. Turerna kan vara nog så 

invecklade där benen på dansarna snor in sig på ett förunderligt sätt, men ingen faller trots att 

det ser ut som mannen ständigt gör fälleben på kvinnan. Visst kan man efter ett tag se att vissa 

steg upprepas, men försöker man hitta ett mönster för när vissa steg ska utföras, så tittar man 

förgäves:  det  är  helt  improviserat.  Allt  handlar  om  teknik  och  balans  och  på  förmågan  att 

”koppla ihop sig” med den man för stunden dansar med.  

Under de år  jag har undervisat har  jag byggt upp ett förråd med  liknelser och ord för att 

beskriva vad det är man  ska  försöka uppnå  för att hitta den här känslan och balansen.    Jag 

brukar  likna tango vid ett språk. Först  lär man sig glosor och syntax för att behärska språket. 

Först när man lärt sig detta kan man börja uttrycka sina egna tankar på det nya språket för att 

så småningom skriva poesi.   Tango är ett kroppsspråk. Då man  lärt sig alla  figurer och regler 

                                                 
 
10 Johannessen, Kjell S (1999:53), Praxis och tyst kunnande 
11 Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus (red.), (2009:65), Vad är praktisk kunskap 



och  behärskar  dem,  så måste man  slutligen  glömma  dem.  Först  då  kan man  säga  att man 

dansar tango! Äkta tango är kommunikation, och varje tango är unik i det att det är paret som 

gemensamt skapar just den dansen som de dansar här och nu. 

När tango är som bäst så vet man  inte  längre vem som för eller vem som följer. Man är 

som en kropp med fyra ben. Kommunikationen är helt fysisk och signalerna mellan dansarna är 

osynliga  för  publiken  och  rörelsemönstret  intrikat.  De  som  tittar  tror  ofta  att  allt man  har 

”dansat ihop sig” under en längre tid, men något sådant skulle inte vara äkta tango. Man kan 

dansa med vem som helst när man väl har lärt sig språket. 

I regel  tar det ett  till  två år  innan kursdeltagarna ens  inser att det  finns något subtilt de 

måste  lära  sig. Fram  till dess är de  flesta upptagna med att  räkna  steg och memorera olika 

figurer. Hur mycket  jag  än  går  runt och  rättar deras hållning, beskriver  vad  jag menar med 

liknelser, och visar konkret hur jag själv gör för att ta emot signalerna från min danspartner, så 

förstår de  inte, och  lyckas  inte. De  försöker men prickar  inte rätt.  Jag brukar kalla det att de 

ännu  inte fått kroppsminne av figuren. Med tango är det så fantastiskt beskaffat att när man 

väl lyckas, så känns det i hela kroppen, då behöver ingen tala om det. Man vet att det var rätt. 

Och när man väl känt hur det ska kännas, så ”glömmer” man sen inte hur man gör. 

Jag  tror de  flesta aktiviteter  innehåller ”kroppsminne”. Vår  före detta biträdande  rektor 

simmade på elitnivå när hon var ung. Hon beskriver hur hon minns hur det ska kännas när man 

simmar fjärilssim. Nu är hon gammal och kan inte simma fjärilssim längre, men kroppen minns 

ändå hur det ska kännas, och hon sörjer att hon förlorat förmågan. Hon lyckas inte längre göra 

rätt även om hon vet hur man ska göra. Hon känner att det inte känns rätt. 

Kan då kroppsminne räknas som tyst kunskap? När kroppen en gång  lärt sig hur det ska 

kännas så ”vet” den  (du) hur du ska göra även om du  inte kan  rätt beskriva hur du gör, och 

även om du senare tappar förmågan på grund av bristande muskelkraft.  

Henrik Bohlin menar  i sin essä ”Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp”12 att den kritiska 

prövningen  skiljer  hur‐kunskap  från  rent  vanemässigt  beteende,  som  bygger  på  ren 

upprepning. Den som lärt sig något som en ren vana, genom dressyr eller exercis, kan till slut 

utföra det ”i sömnen”, utan att tänka på vad han gör, men den kritiska prövning som hör till 

hur‐kunskap kräver att man i viss mening tänker på vad man gör. 

Är  då  simning  och  tangodans  bara  en  vana?  Enligt  Henrik  Bohlins  definition  är  dessa 

aktiviteter inte någon äkta tyst kunskap eftersom man någonstans på vägen har släppt tanken 

på  vad man  gör  utan  låter  kroppen  sköta minnandet  och  kunnandet. Men  var  går  gränsen 

mellan det man har fått rutin på genom att upprepa tillräckligt många gånger och det som kan 

räknas som tyst kunskap?  

                                                 
 
12 Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus (red.), (2009:80), Vad är praktisk kunskap 



 

 

 
 15 

När jag lärde mig köra bil så ägnade jag mycket tänkande åt hur jag skulle göra med växlar 

och koppling och allt. Men idag så kör jag utan att ägna det någon större tanke. Ibland kan jag 

tom komma på mig med att köra  fel, därför att autopiloten  slagit  till.  Jag har då  inte ägnat 

många tankar åt bilkörningen utan suttit i så djupa tankar att jag kört dit jag brukar köra, fast 

det  inte  var  dit  jag  skulle. Men min  kropp  klarar  av  koppling  och  växel,  inbromsningar  och 

accelerationer utan uppenbar hjälp från hjärnan. Som en gammal häst som går hem till stallet 

om kvällen. 

Jag upplever bilen som en förlängning av min kropp. Jag har en klar känsla av hur stor jag 

är på vägen, och hur nära jag kan köra andra bilar utan att gå emot. Svänger jag så känns det i 

hela  kroppen.  Lånar  jag  någon  annans  bil  så  måste  jag  vara  mer  uppmärksam  på  bilens 

funktioner då den  inte uppför sig riktigt som min egen bil. Bromsen kan  ta olika, kopplingen 

vara olika trög, och växlarnas  lägen  ligga annorlunda än på min egen bil. Men redan efter en 

stunds  bilkörning  har  jag  ”kopplat  ihop mig” med  den  nya  bilen,  och  kan  börja  fundera på 

annat medan jag kör. 

Jag tror inte kunskap sitter enbart i hjärnan. Om vi människor skapar våra begrepp och vår 

kunskap genom att vara aktivt handlande väsen,  så  som Polanyi menar,  så är även kroppen 

aktiv  i processen. Kunskap har alltid en fysisk aspekt och den delen är svår att beskriva. Man 

måste göra skillnad på ”att veta” något och ”att kunna” något, som jag ser det. Kunnandet har 

alltid en fysisk, aktiv, handlande aspekt. Det räcker  inte med att  läsa något för att kunna det. 

Kunskapen måste sätta sig i ”kroppen”. 

Under lärarutbildningen läste vi studenter många pedagogikböcker som alla handlade om 

hur man bör lägga upp lektionerna för att de ska bli intressanta. En lärare måste anstränga sig 

för  att  hitta  på  pedagogiska  upplägg  på  lektionerna  och  om  upplägget  är  tillräckligt  bra  så 

kommer eleverna att bli engagerade, glatt göra uppgifterna samt  lära sig massor. Alla böcker 

utgick ifrån att lärande skulle uppstå om man bara använde rätt pedagogisk metod. Men det är 

inte så det fungerar i praktiken. 

I mitt arbete som lärare har jag väldigt svårt att beskriva exakt hur jag gör för att hantera 

en grupp med pubertala  industripojkar.  Jag brukar ha god hand med dem och  lyckas  för det 

mesta få dem att göra det jag vill, vilket långt ifrån är självklart. Detta är en grupp med elever 

som  i  regel är  rätt så skoltrötta och ser det som en sport att smita  från skolarbetet, och att 

häckla  lärarna.  De  liknar  inte  alls  de  elever  som  beskrivs  i  pedagogikböckerna.  De  är  fullt 

kapabla till att sabotera hela lektionen trots att uppgifterna är hur pedagogiska som helst! 

Den  sociala  delen  av  en  lärares  arbete  är  väldigt  svårfångad.  Den  är  förknippad med 

lärarens personlighet och därmed inte samma för alla. Det är helt enkelt omöjligt att formulera 

det i en manual som är giltig för alla. Men det är den i allra avseende viktigaste faktorn för att 



något  lärande  överhuvudtaget  ska  uppstå.  Man  måste  bygga  upp  en  positiv  relation  till 

eleverna för att skapa en vilja hos dem att göra det man hittat på, och en lust hos dem att ta in 

det man undervisar.   Det är A och O att vara ”äkta”, dvs använda sin personlighet. Man kan 

inte spela en roll, för det genomskådar de direkt. Varje lektion är ett samspel mellan mig och 

eleverna och liksom i tango kan jag inte dansa ensam. 

Min berättelse – andra delen 
Två veckor senare är inte eleverna lika tysta längre. Det har utkristalliserats 

olika ”subgrupper” i gruppen som uppför sig väldigt olika och tyvärr inte är så 

kompatibla. 

Fem killar sitter längst bak och pratar med varandra hela tiden. Även under 

genomgångarna. Det är  som om de  inte är  riktigt medvetna om att  jag  står 

och försöker förklara något på tavlan. Varje  lektion säger  jag åt dem att vara 

tysta,  för  varje  lektion  med  en  liten  grad  högre  irritation.  Den  åtråvärda 

tystnaden håller i sig ungefär fem minuter sen börjar de pladdra igen. För det 

mesta  har  de  varken  bok,  kollegieblock  eller  penna  med  sig,  och  börjar 

lektionen med att  fråga om  jag har bok/papper/penna som de  får  låna. Nej, 

det har jag inte, säger jag. Varje lektion.  

Fyra andra killar och en tjej sitter och blänger i ett annat hörn. När de inte 

uttrycker sin yttersta irritation över de andra killarnas konstanta pratande och 

flabbande så propsar de på att de ska lyssna på musik på datorn eller mobilen. 

Det fick de alltid göra i sin gamla klass och de kan faktiskt inte koncentrera sig 

annars. Efter ett tag så sitter de och leker med datorn eller mobilen istället för 

att  räkna.  Att  jag  säger  att  det  inte  är  en  rättighet  att  lyssna  på musik  på 

lektionen, gör dem ännu mer irriterade och tjuriga. De är visserligen tysta, har 

böckerna och pennor med sig, men gör just ingenting. När jag har genomgång 

så blippar de på mobilen eller datorn eller sitter och bara tittar ner i bänken. 

Två andra killar  lyssnar uppmärksamt på genomgångarna och verkar vara 

lite på hugget. Men varje gång vi ska räkna så vill de räkna på tavlan. Ok, det 

kan ni  väl  få då om ni  tycker det  är  roligare.  Ja, det  är det  tydligen,  för de 

räknar på riktigt bra, diskuterar och klurar med varandra. Hm.. ja, varför inte, 

om det är inspirerande för dem så kan de ju få göra det. Med tanke på vilket 

halla ballo de andra killarna längst ner i rummet håller, så kan jag ju knappast 

säga att just dessa två stör och ska sitta ner. De håller ju på med matematik i 

alla fall. 
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En  annan  grupp  är mer  ”vanlig”.  Ja, mer  så  som  jag  förväntar mig  att 

eleverna  i en mattegrupp  ska uppföra sig. De pratar, men håller  tyst om  jag 

säger ifrån. De har alltid böcker och pennor med sig, och de räknar och räcker 

upp handen och vill ha hjälp. Jag tror till och med att de räknar hemma mellan 

lektionerna  ibland!  Det  verkar  så.  Men  de  uttrycker  hela  tiden  en 

uppgivenhet. Det är svårt. De förstår inte. De kan inte. Det kommer aldrig gå!! 

Jag  försöker att uppmuntra: ”Om man  räknar  lite varje dag så kommer man 

lära sig. Men precis som när man tränar så kan man få träningsvärk, men det 

är bra, för då vet man att hjärnan håller på och lär sig. Det måste göra lite ont i 

huvudet när man lär sig matte!  Du ÄR duktig, bara jobba på! Det kommer att 

funka, ska du se!”  

Och  sen har vi  lille Haben. Han  jobbar på  som en hund varje  lektion och 

räcker ofta upp handen. När jag kommer till honom – vilket tyvärr inte blir så 

ofta eftersom de andra håller mig ganska sysselsatt – så vill han veta hur han 

ska  lösa  uppgift  201.  Jag  försöker  få  honom  att  komma  på  det med  att  ge 

ledande frågor. Men han är helt ställd. Ska jag multiplicera? Eller addera? Eller 

kanske det är fel siffror? Det slutar oftast med att jag visar: så här gör du. Efter 

ett tag räcker han upp handen igen. Nu vill han ha hjälp med uppgift 202. Och 

samma sak upprepas. Jag känner mig urusel – killen behöver jättemycket hjälp 

och jag hinner inte med honom! Sitter jag med honom, så ökar ljudnivån och 

stöket bakom min rygg, och på något sätt måste jag var överallt samtidigt bara 

för att hålla kvar eleverna på vad det är de ska göra och inte snurra iväg. 

Ja, så har vi Jennie då. Hon är den enda som verkar ha koll. Hon sitter för 

sig själv och räknar. Alltid ensam. Ibland räcker hon upp handen: Hur gör man 

här?, frågar hon. ”När det är olika bas så kan man inte addera exponenterna”, 

försöker  jag förklara. ”Det vet  jag väl”, fräser hon till, ”Det fattar  jag väl. Det 

var  ju  inte det  jag ville veta!” Hennes reaktion är så skarp och fientlig att  jag 

studsar. Wow, nu gäller det att väga sina ord. Jag ber att få låna hennes penna 

för  att  visa, men då blir hon bara  ännu mer  irriterad och  suddar ut det  jag 

skrivit med frenesi.  

Varje  lektion är en prövning. Min styrka som  lärare brukar vara att  jag är 

bra på att känna  in en grupp och ”se” eleverna, men den här gruppen är så 

”spretig”. Gruppen  längst ner  skulle behöva en  rejäl utskällning och hårdare 

tag,  gänget  med  datorerna  behöver  få  sina  datorer  konfiskerade,  Haben 

behöver  stödundervisning,  killarna  vid  tavlan  extra  stimulans,  och  de  andra 



mycket positiv uppmuntran och glada  tillrop. När  jag går mellan grupperna  i 

rummet så ändrar  jag attityd för att ge dem  jag för stunden har framför mig 

det som just de behöver. Det är arbetsamt.  

Genomgångarna  känns  som  de  ramlar  platt  på marken. Det  är  konstigt, 

men när jag  inte når fram så är det en väldigt påtaglig känsla. Det känns som 

om orden  studsar mot eleverna och  faller ner  framför mina  fötter. Eleverna 

längst fram tittar tyst med tomma ögon. Killarna längst bak pratar obekymrat 

med varandra som om  jag  inte fanns. Gänget som ska  läsa Ma1a tittar  i sina 

datorer.. ”Lägg ner datorerna”, säger jag, ”Ni behöver inte dem nu”. Långsamt 

stänger de datorerna och tittar upp med ointresserade ögon. ”Och ni där nere, 

kan ni  va  tysta och  lyssna nu?  Jag  försöker  gå  igenom något här”. Eleverna 

längst ner  tystnar  för en  liten stund.  Jag  försöker samla mig  för att  fortsätta 

min genomgång. ”Hur gör jag här”, frågar jag till klassen. Eleverna längst fram 

försöker: ”Dela med 8?”, säger en kille. ”Är du  riktigt säker?”,  frågar  jag. Nu 

börjar  det  pratas  längst  ner  igen.  Det  massiva  ointresset  från  det  stora 

flertalet  i  klassen börjar  skära  i mina nerver. Plötsligt  tappar  jag  tålamodet, 

och börjar sammanbitet göra som killen längst fram föreslagit. Tänker att han 

måste  ju se att det blir  fel. Men… det gör han  inte… det där var nog  inte så 

pedagogiskt av mig,  för han ser helt tillplattad ut. Det var min  irritation som 

pyste över, min trötthet över att inget jag hittar på verkar vara rätt. Jag börjar 

känna mig  sliten  av  situationen och  känner hur mitt  tålamod börjar  ta  slut. 

Trots mina  föresatser att vara  lugn och glad och uppmuntrande, så är vägen 

till under‐huden‐krypande irritation kortare och kortare för varje gång.  Jag är 

inte till mitt bästa – långt ifrån.  

Jag  försöker  få  tyst  på  eleverna.  När  alla  ska  räkna  så  går  jag  runt  och 

övervakar. Jag säger åt eleverna när jag går förbi: ”Sluta prata nu och håll dig 

till uppgiften”. ”Varför säger du åt mig? Titta på dem där borta. Säg åt dem”. 

Och sen en förorättad min. ”Nu var det dig jag sa åt, nästa gång säger jag åt de 

andra”, svarar jag. De som sitter precis bredvid pladdrar på obekymrat. ”Du är 

ju här för att  lära sig matte, men  jag kan  inte göra det åt dig, det är du som 

måste göra jobbet.” 

Jag  försöker  hålla min  planering men  ganska  snart  börjar  en  del  elever 

klaga: det går för fort! Vi hinner inte med! ”Men… räknar ni något hemma då”, 

frågar  jag. ”Nej, nej, vi har så mycket att göra. Vi har andra  läxor. Vi fattar  ju 

inget! Då kan man inte räkna hemma!”  
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Gruppen  längst  ner  fortsätter  pladdra  respektlöst  varje  lektion  trots  alla 

mina  försök  att  få  tyst  på  dem. Gänget med  datorerna  sitter  och  tittar  på 

Youtube  eller  Blocket.  Jag  går  fram  och  slår  igen  datorn.  ”Vad GÖR  du??”, 

utbrister killen. ”Du behöver inte datorn för att räkna”. ”Jag måste ha musik”, 

svarar killen, ”och nu stängde du av den” 

Nästa lektion börjar jag med att tala om att om de ska lyssna på musik, så 

ska de ha  förberett den  innan  lektionen och  inte hålla på  i 20 minuter och 

välja musik. De är här för att räkna och att lyssna på musik är ingen rättighet, 

utan om de  inte kan  sköta det  så  tar  jag datorn. Funkar väl  så där  i en,  två 

lektioner,  sen  är  de  tillbaka  till  samma  beteende.  När  jag  ber  dem  jobba 

istället för att leka med datorn, tittar en av killarna upp och säger: ”Jag fattar 

ingenting.  Vad  är  det  jag  ska  göra?”  ”Men”,  säger  jag,  ”jag  gick  ju  precis 

igenom det på tavlan. Börja med att slå upp boken på rätt sida. Det är en bra 

början”. Jag visar – igen. Nästa gång jag kommer förbi har han inte gjort något 

mer sen jag var där förra gången. Men han har bytt musik ett par tre gånger. 

Tredje gången jag går förbi tar jag datorn och lägger den framme på katedern. 

När  jag har gått vidare för att hjälpa nästa elev så smyger killen fram och tar 

tillbaka datorn. 

 

Jag börjar bli uppgiven själv… det här går  inte alls! Fasar för varje  lektion, 

känner mig misslyckad… försöker varje gång att mentalt börja om från början, 

men efter 60 minuter kan jag ånyo konstatera att inte mycket matematik blev 

gjort, och  jag är  irriterad  som bara den. Vems  fel är det? Mitt? Gör  jag  fel? 

Men!  Jag vet  inte hur  jag ska göra? Jag då? Är  jag en maskin? Varför ska  jag 

vara  så  tålig? Men  gör  si  och  gör  så,  säger  de  andra  lärarna.  Ta  ifrån  dem 

mobilerna! Skicka ut dem! Flytta dem! Ok, jag testar. Inte min stil direkt att va 

auktoritär,  men  visst,  vi  försöker.  ”Kan  du  vara  vänlig  och  gå  ut  från 

klassrummet om du ändå bara ska sitta och prata och titta på film?” ”Varför 

säger du åt mig för? Titta på dem där borta!”  

Första provet går ungefär som diagnosen – åt skogen. Till och med killarna 

som  räknat på  tavlan har dåligt  resultat. De klarar MVG‐uppgiften, men  inte 

en enda uppgift på G‐nivå. Den enda som skrivit ett bra prov är Jennie. Tjejen 

med ADHD. ”När ska vi ha omprov”, frågar eleverna. ”Ja, det får vi ta om två 

veckor”, säger  jag. ”Vi måste gå  igenom det ni  inte klarade, annars är  ju det 

ingen idé med omprov. Och ni måste verkligen öva på det ni missat”.  



Där  förlorade vi 2 veckor av min planering. Omprovet  lite bättre  resultat 

men fortfarande skrämmande svagt. Egentligen kan jag inte säga att det skett 

någon större förbättring – om jag ska vara ärlig. Men vi kan inte stoppa upp på 

första kapitlet, vi måste hinna med  inom tidsramarna. Eleverna utnyttjar  inte 

lektionerna bättre än innan och det stora flertalet av dem verkar inte ha övat 

med  någon  större  energi.  Att  de  räknar  hemma  kan  jag  nog  glömma.  De 

kommer helt enkelt inte framåt i boken.  

 

En  dag  hittar  jag mig  själv  i  en  öppen maktkamp med  en  av  killarna  i 

babbelgänget.  Jag  har  precis  bett  honom  att  avlägsna  sig  för  jag  definitivt 

tröttnat  på  hans  dåliga  attityd.  Jag  är mäkta  irriterad  rent  generellt  och  på 

honom  i synnerhet, eftersom han ännu en gång kommit  inramlande för sent, 

utan  böcker,  direkt  plockat  upp  sin mobil  och  ignorerat  det  faktum  att  jag 

försöker ha genomgång på tavlan. Istället för att gå ut, så tar han strid. ”Det är 

DU som har taskig attityd”, vräker han ur sig, och ställer sig mitt emot mig och 

blänger mig  ilsket  rakt  i ögonen. Och där  står  vi. Medan hela  klassen håller 

andan. 

Vad gör jag nu? Ger honom en rak höger? Backar? Han är drygt ett huvud 

längre än jag, och knappast ett litet barn som jag kan lyfta ut. Men backar jag 

nu, så är slaget om kontrollen  i klassrummet förlorad. Ger  jag honom en rak 

höger  så har  jag också  förlorat.  Så  jag  står  kvar, blänger  tillbaka  ilsket, och 

upprepar  min  önskan  om  att  han  ska  avlägsna  sig,  denna  gång  väldigt 

långsamt och med hårt  sammanbitna  käkar.   Efter en  lång  stund då vi bara 

står och blänger på varandra,  så  tvärvänder han och går ut. Hela klassen är 

fortfarande  dödstyst.  Jag  andas  ut,  och  känner  hur  hjärtat  bankar  hårt  av 

nervpåslaget. Och  nu  ska  jag  försöka  fortsätta med  genomgången  trots  att 

ilskan ännu inte lagt sig. Jag kokar och puttrar inombords. På något sätt har jag 

ändå förlorat. Jag är arg på riktigt.  

Om praktisk kunskap och regler  
I den praktiska kunskapen finns ett lärlingsskap, säger Allan Janik13i en intervju jag hittade 

på nätet14. Man börjar  som novis och håller  sig då  till  reglerna.  I  takt med att man blir mer 

                                                 
 
13 Allan Janik är filosof som i flera decennier samarbetat med forskningsområdet 
Yrkeskunnande och teknologi vid KTH. Som internationell forskare är han känd för sitt 
arbete om Ludwig Wittgenstein 
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kunnig blir man också säkrare, ser analogier och paralleller  i omgivningen, och  tolkar  reglers 

tillämpbarhet  i olika  situationer  istället  för  att blint  följa dem. Och  förmåga  att  kunna  väga 

samman och anpassa olika regelsystem efter hur ett skeende utvecklas är naturligtvis centralt i 

ett professionellt agerande. Omdöme är ett centralt begrepp. Det kan  inte  formaliseras  i ett 

regelsystem.  Typiskt  för praktisk  kunskap  är  att den utvecklats  genom  egen  erfarenhet och 

experimenterande. Den är också lokal till sin natur, t ex en skola. 

För att arbeta som lärare krävs en praktisk kunskap. Hur mycket pedagogik och teori man 

än har läst, så är elevernas reaktioner omöjliga att förutsäga. Första gången jag har en grupp så 

vet jag inget om eleverna eller hur de kommer att reagera. På ett sätt är jag novis inför varje ny 

grupp. Tillsammans skapar vi sedan de regler som kommer att gälla i klassrummet. Jag bjuder 

alltid in eleverna. Eleverna har med sig en idé om hur en lektion ska gå till, och det har givetvis 

jag också.  

På  vår  skola  har  vi  aldrig  haft  några  direktiv  eller  ens  diskussioner  om  gemensamma 

ordningsregler för klassrummet som alla måste följa. Jag har förstått att många skolor har det, 

regler om kepsförbud, godisförbud och liknande. Jag tycker inte att sådana detaljer är viktiga, 

alla  har  olika  toleransnivå,  och  jag  föredrar  att  lägga min  energi  på  sådant  jag  tycker  är 

viktigare.   Att eleverna kommer  i  tid, har böcker och penna med sig, uppför sig  trevligt mot 

varandra, etc. Att vi inte har den typen av regler på min skola ger mig friheten att utifrån mina 

egna erfarenheter lägga upp lektionerna på ett sånt sätt som jag vet fungerar utan att behöva 

vara nervös över att bryta någon regel, och därmed trotsa kollegor eller skolledning.  

I skolans värld finns många styrdokument som vi måste följa. Dels är det skollagen som är 

lika  för alla  skolor, vidare gymnasieförordningen  som  styr gymnasieskolorna. Efter det  följer 

skolplanen som kommunen upprättat, och slutligen de olika kursmålen och betygskriterierna 

för de olika kurserna. Dokumenten är tänkta att bygga på varandra i den ordningen. Alla tar de 

avstamp  i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och människors  lika värde. Att  inte följa 

dessa dokument vore att begå tjänstefel. Men man kan följa dokumenten på olika sätt. 

Aristoteles  använde  olika  begrepp  för  att  beskriva  olika  slags  kunskap.15  Techne  är 

hantverksmässig  kunskap  som  inbegriper  förmågan  att  följa  regler.  Konsten  att  utföra  ett 

praktiskt arbete på ett bra sätt, såsom t ex att följa ett recept för att kunna baka en god kaka. 

Phronesis  är praktiskt  kunskap, det  kloka  kunnandet  som  ger oss omdöme och  låter oss  gå 

                                                                                                                                               
 
14 FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut (2006: 39)  Framsyn nr 2 
15 Min egen sammanfattning av hur jag har förstått Aristoteles kunskapsbegrepp från 
andrahandstolkningar: 
  Johannessen, Kjell S (1999) Praxis och tyst kunnande 

Christian Nilsson, Fronesis och den mänskliga tillvaron, Jonna Bornemark & Fredrik 
Svenaeus (red.), (2009:39), Vad är praktisk kunskap 

  Kristensson Uggla, Bengt (2011:239 ‐ 248) Homo Capax – Texter av Paul Ricæur   



utanför  reglerna  om  så  krävs.  Phronesis  är  förmågan  att  anpassa  sig  efter  icke  förväntade 

situationer och hantera dem klokt. Att vara vis. 

Kjell Johannessen16 förklarar de två kunskapsbegreppen så här: 

”Techne kan både  läras och glömmas, till skillnad  från phronesis som  i en 

grundläggande  mening  varken  kan  läras  eller  glömmas.  Att  glömma  sin 

praktiska kunskap skulle innebära att man slutade existera som människa. Att 

vara  praktiskt  vis  är  detsamma  som  att  veta  vilken  handling  som  är  den 

moraliskt riktiga i den situation som man befinner sig i. Detta slags kunskap är 

sitt  eget mål,  på  samma  vis  som  kunskap  om  de  eviga  och  oföränderliga 

tingen är ett mål i sig. Men detsamma gäller inte för techne. Att ha techne på 

ett  visst  område  är  att  kunna  göra  något  med  utgångspunkt  i  en  riktig 

förståelse av de principer som är förutsatta.”17 

 

Göran Backlund beskriver  två olika kunskapssyner: den  traditionella och den ”nya”. Den 

traditionella kunskapssynen, menar han,  innebär att allt kan  formaliseras  i ett regelverk som 

sedan  utövas  i  form  av  tyst  kunskap.  Regelverket  är  det  centrala  i  verksamheten. Den  nya 

kunskapssynen  innebär  istället  att  man  bygger  verksamheten  på  den  tysta  kunskap 

medarbetarna  har,  och  att  regelverket  endast finns  som  stöd.  Den  tysta  kunskapen  står  i 

centrum och allt som utförs i praxis inte kan formaliseras. 18 

I grund och botten utgör detta en enorm skillnad på hur man ser på en organisation och 

det arbete som ska utföras där. Vilket erkännande man ger den kunskap medarbetarna har. 

Det kan synas vara en liten skillnad, men jag tror att den är viktig. Man kan ha styrdokumenten 

”inom” sig, eller ”utanför” sig.  

På min skola finns mycket techne men framförallt phronesis. Många av lärarna har jobbat 

där betydligt längre an vad jag har gjort, något som jag tror är en förutsättning för att utveckla 

gott omdöme. Omdöme i sig är inte bara beroende av en personlig kunskap, utan även av en 

kunskap som sträcker sig ut  i kollektivet där man är verksam. En kollektiv kunskap som vi på 

skolan tillsammans förvaltar. 

Pirjo  Repo19  skriver  om  kärleksfullhet  i  läraryrket.  Hon  beskriver  hur  hon  bygger  upp 

tillitsfulla relationer till barnen hon undervisar.  Hon menar att om man är trygg med varandra 

så vågar man testa sina gränser och både lyckas och misslyckas. Att man i långvariga relationer 

lär  sig  lita  på  tidens  verkan.  Likt  henne  så  bemödar  jag mig  alltid  att  bygga  upp  positiva 

                                                 
 
16 Kjell S. Johannessen är emeritus professor i filosofi vid universitetet i Bergen 
17 Johannessen, Kjell S (1999:18) Praxis och tyst kunnande 
18 Backlund, Göran(2006:24)  Om ungefärligheten i ingenjörsarbete 
19 Pirjo Repo, Kärleksfullhet: en dygd i läraryrket?, Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus (red.), 
(2009:291), Vad är praktisk kunskap  
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relationer  till mina  elever. Men detta  gäller  i  lika  stor utsträckning de  relationer  jag har  till 

mina kollegor. Att det finns en tillåtande och omtänksam atmosfär gör att jag känner mig trygg 

och vågar gå utanför ramarna även om det finns risk att misslyckas.  

I matematikgruppen  i min berättelse  så hann  jag  inte bygga upp någon bra  relation  till 

eleverna,  vi  kom  nästan  direkt  på  kant med  varandra  och  inget  av  det  jag  gjorde  verkade 

fungera. Redan  från början  fanns  inbyggda  svårigheter  i och med att gruppen bestod av  tre 

klasser  som  skulle  läsa olika kurser, och gruppen var  stor och  spretig. Det visade  sig ganska 

snart att eleverna från de olika grupperna inte hade samma ide om hur en lektion skulle gå till, 

och trots att jag provade olika sätt att hantera det så fungerade inget. Bland annat rådfrågade 

jag den  lärare som året  innan mig hade haft en  liknande grupp, och hon berättade att dessa 

lektioner också varit  stökiga och att många av de eleverna  inte  lyckats med proven och  fått 

godkänt i kursen. Hon gav mig tips, som jag provade, bland annat att boka intilliggande sal för 

att kunna ha klasserna i olika rum. Men att lämna halva klassen utan lärare visade sig inte vara 

någon bra lösning det heller. De elever som var ensamma ägnade sig då ännu mer åt annat än 

just matematik och att lämna elever utan lärare kändes inte som att ”ge eleverna det stöd de 

behöver för att klara godkänt”. 

I  gymnasieförordningen  finns  bestämmelser  om  gymnasieelevers  rätt  till  stöd20.  Skolan 

måste ge stöd till de elever som inte uppnått minst E, och den som är ytterst ansvarig för detta 

är Rektor. Vidare säger skollagen att jag som undervisande lärare är skyldig att påtala om det 

finns elever som riskerar att  inte nå upp till betyget E, varefter Rektor skyndsamt skall  inleda 

en  undersökning  och  därefter  skjuta  till  de  resurser  som  krävs  för  att  ge  eleven  det  stöd 

han/hon behöver21.   

På ett annat ställe i samma dokument står att eleverna skall ta ansvar för sina studier. En 

svårighet var att eleverna  inte hade de kunskaperna med sig som kurskriterierna utgår  ifrån. 

Hur gör  jag  för att stötta elever som slutar  försöka? Som  inte anstränger sig  för att vare sig 

förstå eller göra uppgifter? Andelen elever som saknar motivation och eget driv verkar öka för 

                                                 
 
20 Av 9 kap. 1 § gymnasieförordningen följer att en elev som inte har fått lägst betyget 
E på en kurs har rätt att gå om kursen en gång. Har eleven slutfört kursen två gånger 
och inte fått lägst betyget E får eleven gå om kursen ytterligare en gång om det finns 
särskilda skäl. Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som 
möjligt.  
21 Av 3 kap. 8 § skollagen följer att om det inom ramen för undervisningen eller genom 
resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en 
elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta 
anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt 
utreds. 



varje år.  I praktiken  finns det  tre saker som styr mig som  lärare: ekonomin, styrdokumenten 

och min önskan om att möta eleverna på deras villkor. Dessa tre saker samverkar inte alltid.  

För  5  år  sedan  gick  vår  rektor  och  biträdande  rektor  i  pension  nästan  samtidigt.  Den 

kunskap som våra gamla rektorer hade försvann med dem. Johan Berglund frågar sig i sin text 

”Banal  ondska  och  formaliserat  vetande”22  vad  som  blir  konsekvensen  när  praktisk 

handlingskunskap försvinner vid stora pensionsavgångar, och ersätts av regler och åter regler, i 

ett samhällsklimat där tilltron till det formaliserade vetandet är i det närmaste orubbligt. Han 

menar  att  kunskapsöverföringen mellan  generationerna  kommer  bli  en  framtida  utmaning, 

och det finns en risk att det uppstår ett kunskapsgap inom många organisationer. 

Enligt  Backlund23  så  avslöjar  ditt  förhållningssätt  till  regelverket  din  kunskapssyn,  och 

dagens samhälle är till stor del regelstyrt. Man har tappat tilltron till det goda omdömet. Man 

har tappat bort phronesis och vet inte att uppskatta det.  

Magin med det oväntade 
Vår kemilärare berättade om ett tillfälle då hon lyckats vända på en undervisningsgrupp på 

ett oväntat sätt. Hon har 5 elever som hon har undervisat i kemi. Vanligtvis tycker eleverna det 

är kul att  laborera och få göra nåt praktiskt. Men den här gruppen var annorlunda. De tyckte 

inte om att laborera, och det tog dubbelt så lång tid för dem, jämfört med andra grupper. De 

var tysta och ville  inte diskutera eller analysera resultaten. Helst ville de sitta tysta en och en 

och lösa uppgifter i böckerna. Hon hade kämpat med att få ”lite fart” på dem utan att lyckas. 

En dag när hon hade laboration så fällde hon upp locket på sin dator och Spotifyikonen råkade 

vara  uppe.  Eleverna  frågade  då  om  de  fick  spela musik  och  det  gick  bra.  Plötslig  började 

eleverna  laborera  med  intresse  och  diskuterade  resultaten  och  analyserade.  Det  blev  en 

positivare  atmosfär  i  klassrummet,  och  eleverna  förvandlades  till  de  aktiva  elever  hon 

eftersökt. 

När  jag gör något som eleverna  inte alls förväntar sig kan det  ibland uppstå magi.  Ibland 

kan det vara lika mycket en överraskning för mig själv att jag gjorde just som jag gjorde, det var 

inget jag planerat. Jag följer ett infall, och ibland kan det visa vara lyckat. Det är en risk jag tar, 

för  lektionen kan  lika gärna bli förvandlad till  lekskola. När  jag gör något som  jag  innan aldrig 

testat så vet jag aldrig om det kommer fungera, och är därmed osäker på vad jag kan förvänta 

mig  från  eleverna. När man  frångår  det  invanda  så  finns  det  alltid  en  risk  att  eleverna  blir 

alldeles för uppspelta och tar det som ursäkt för att leka bort allt, och att jag sen får problem 

att styra upp allting. 

                                                 
 
22 Johan Berglund, Banal ondska och formaliserat vetande, Göranzon, Bo(red.) (2007:83) Autodidakten 
23 Backlund, Göran(2006)  Om ungefärligheten i ingenjörsarbete 
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En av eleverna kom till mig en dag och visade att han hade räknat ut hur många procent 

hans studiebidrag var i förhållande till den lön han fick på sitt extrajobb. Jag tror hans tanke var 

att visa mig att ”skoljobbet” är bedrövligt dåligt betalt och att det är  i grunden orättvist  för 

eleverna.  Jag  högg  direkt  och  uppmanade  honom  att  sätta  ihop  en  uppgift  om  detta  och 

presentera den  för de andra  i gruppen. Om han kunde sätta  ihop minst 4 uppgifter som alla 

handlade om procenträkning och elevers ekonomi, så skulle  jag utnämna honom till ”dagens 

magister” nästa lektion. Detta var han helt med på, och såg för en gångs skull riktigt taggad ut. 

I god tid  innan  lektionen visade han upp sina uppgifter för mig, helt enligt överenskommelse, 

för att jag skulle godkänna dem inför lektionen. Vilket jag gjorde, och följande lektion fick han 

ta över hela lektionen. Han skrev upp uppgifterna på tavlan, uppmanade alla att räkna ut hur 

orättvist studiebidraget är, och satte sig sedan belåtet ner med fötterna på katedern. Till min 

stora  förvåning  engagerade  sig  samtliga  elever  i  uppgiften,  till  och med  de  eleverna  som 

vanligtvis inte brukade göra annat än prata på lektionerna. När lektionen var över hade var och 

en ett papper med lösningar som de kunde lämna in till magistern. 

Vad var det jag gjorde som gjorde att det fungerade? Framför allt var det att jag fångade 

ögonblicket och använde elevens  idé och utmanade honom. Men att alla de andra skulle bli 

engagerade i att lösa hans uppgifter, var inget jag hade kunnat förutse och var egentligen inte 

min  förtjänst. Något  hände  då  jag  lämnade  över  katedern  till  eleven.    En  stor  del  i  att  det 

fungerade tror jag berodde på att de andra eleverna blev överraskade, och lite avundsjuka på 

”dagens magister”. Jag är  inte säker på att det skulle fungera  lika bra om  jag försökte det en 

gång  till  i  samma grupp. Det var  just att det var oväntat  som gjorde att det  fungerade, och 

nästa gång skulle det inte vara oväntat längre. 

Wittgensteins språkfilosofi 
Ludwig  Wittgenstein  (1889–1951)  är  en  av  1900‐talets  största  filosofer  inom  den 

analytiska filosofin, och har  i vår utbildning varit  lite som en husgud. Hans förstlingsverk, det 

enda  av  honom  själv  utgivna,  Tractatus  logico‐philosophicus,  var  ett  försök  att  hitta  det 

semantiskt korrekta språkets atomära delar som gjorde det möjligt att utrycka saker precist. 

Ett ”vetenskapligt” språk utan tvetydigheter. Han medgav att det fanns saker som  inte  lät sig 

uttryckas med ord, och ”om dessa skall man tiga”. Dessa ting kunde enbart visas.  

Som ung hade hans intresse varit fokuserat på att förstå reglerna för språk, men senare  i 

livet blev han mer intresserad av hur vi snarare använder reglerna. I hans senare teorier menar 

han  att  de  meningsskapande  momenten  i  en  språksituation  hänger  ihop  med  en  viss 



verksamhet. 24 Han kallar det språkspel. Ordens betydelse avgörs av dem som använder dem, 

och  för att man helt  ska  förstå dess betydelse måste man  ta hänsyn  till var och av vem de 

används och  i vilken situation. Betydelsen av orden går  inte att fastställa utan att sätta dem  i 

sitt sammanhang. Ett ord, men även en bild, kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Orden 

vi använder är  inte personliga. Vi använder dem  för att  försöka  förmedla en  inre bild av ett 

begrepp vi har, och de ord vi använder måste  fästas vid någon  slags erfarenhet. Orden är  i 

själva verket yttre etiketter på de meningar vi har inom oss. Men för att de ska vara giltiga så 

måste de provas mot andra människor.25 

Mellan det som brukar kallas ”den tidiga Wittgenstein” och ”den sene Wittgenstein” när 

det  gäller  hans  filosofi,  så  försökte Wittgenstein  leva  sin  filosofi.  Det  gällde  att  leva  ”ett 

anständigt  liv” och det  innebar bland annat att försörja sig på ett ”hederligt” arbete och göra 

rätt  för  sig. Arbetet  skulle helst vara någon  slags kroppsarbete. Att hålla på med  filosofi var 

definitivt inte ”anständigt”.  

Han utgav aldrig mer något eget verk, även om han fortsatta att skriva. Boken ”Filosofiska 

undersökningar” är sammanställd av bland annat Georg Henrik von Wright som ägnade 50 år 

av  sitt  liv  åt  att  redigera  Wittgensteins  kvarlåtenskap  och  har  varit  en  portalfigur  i 

Wittgenstein‐forskningen26. Texterna utgjordes av en mängd anteckningar  som Wittgenstein 

gjort genom åren, och saknade kronologisk ordning. Ordningen och  idén att sätta paragrafer 

på  styckena  är  helt  och  hållet  en  produkt  av  dem  som  redigerade  hans  texter.  Boken  blir 

betydligt mer lättläst om man inser att man skall läsa varje paragraf som ett fristående stycke, 

och inte som en del i en större kronologisk text. 

Min yrkesskicklighet 
Egentligen vet  jag  inte om  jag är  skicklig  som  lärare enligt vedertagen norm:  jag är  inte 

speciellt välorganiserad, eller bra på att hålla reda på tider eller papper. Jag är egentligen en 

rätt slarvig person.  Jag  tycker  inte om  för mycket  regler som  jag ska efterleva och  tvinga på 

eleverna. Jag sätter själv mina regler i klassrummet och de är oftast mer toleranta än vad som 

är brukligt. Som  lärare förväntas man vara nästintill överpräktig, och det är  inte  jag. Normen 

                                                 
 
24 Mouwitz, Lars (2006:33) Matematik och bildning 
25 Detta är min egen tolkning av Wittgensteins filosofi. Det mesta har jag läst via 
andrahandstolkningar. Jag har vid ett flertal tillfällen försökt att läsa både Tratactus så 
väl som ”Filosofiska undersökningar”, utan att lyckas ta mig igenom texterna med 
någon större behållning. Det var först efter jag läst boken ”Filosofen som inte ville tala” 
av Sten Andersson som jag tyckte mig lite bättre förstå innehållet i de filosofiska 
böckerna. Det var som om när jag fick en person, med ett liv och en bakgrund kopplad 
till den svårlästa texten så ”öppnade” den sig.  
26 Andersson, Sten (2012: 25) Filosofen som inte ville tala 
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hur en  lärare ska vara stämmer egentligen  inte alls bra  in på mig. När  jag började  jobba som 

lärare hade jag ingen lärarutbildning. Jag har aldrig varit med om att ha en lärarutbildare som 

sitter med på mina  lektioner  för att utvärdera mig.  Jag har alltid varit övertygad om att mitt 

sätt  är  lite okonventionellt.  Jag bemöter eleverna på  samma  sätt  som de bemöter mig.  Jag 

pratar och uppför mig som de.  

Men jag är ganska bra på att leda en grupp med ungdomar. Med åren har jag förvärvat ett 

sätt att  läsa av  varje ny grupp och anpassa mig efter den. Det  finns  inte ett  sätt  som alltid 

fungerar, det beror på gruppen som helhet, och av varje enskild  individ den utgörs av. Varje 

grupp har  sin dynamik  som  jag blivit  ganska duktig på  att  läsa  av.  Jag  är  inte  en  auktoritär 

lärare, det  fungerar  inte alls  för mig.  Jag är  lite  som en  standup‐komiker och vuxen kompis. 

Framför allt brukar jag bemöta dem som jämlikar. Jag brukar försöka få eleverna att slappna av 

och skratta: det  finns  inget bättre sätt att nå  fram  till en ny grupp.  I början sitter alla elever 

tysta  och  försagda,  alla  är  lite  småblyga  och  reserverade.  Då  gäller  det  att  lätta  upp 

stämningen och bjuda på sig själv.  Jag är  lite arbetsskadad och pratar som en  tonåring, men 

det brukar gå hem. 

Därmed inte sagt att jag inte är en auktoritet i klassrummet. Även om mina lektioner kan 

vara  rätt  högljudda  och  eleverna  ganska  pratiga,  upplever  jag  inte  att  jag  brukar  ha  några 

direkta disciplinproblem. Om jag vill få dem tysta, så brukar jag kunna det. Eftersom jag alltid 

bemödar mig om att först skapa en relation till varje elev, kan  jag också på ett ganska skarpt 

sätt säga åt dem vid ett senare tillfälle utan att de ”dömer ut mig” som knäpp lärare. De brukar 

lyssna och respektera det jag säger.  

John Steinberg27  föreläste på vår  skola en höst vid uppstarten av  läsåret. Han  jämförde 

läraryrket med  ett  konstnärligt  arbete.  Han menar  att  hur man  använder  sin  personlighet, 

kroppsspråk och  inlevelse har större betydelse för hur väl man  lyckas  leda gruppen, än vilken 

metodik man väljer.  Mycket av det han sa, stämde väldigt väl in på hur jag brukar göra.  

Jag brukar i regel bli omtyckt och har fått epitetet skolans bästa lärare av eleverna vid ett 

flertal tillfällen. Jag tror att det är för jag ”ser” ungdomarna, och  inte så mycket försöker  leva 

upp till en roll av hur en lärare förväntas vara och uppföra sig. Jag är bara mig själv. Att jag, för 

att kunna vara en förebild för eleverna ska vara felfri, känns fel för mig. Jag tror mer på att vara 

äkta. Jag anser att jag som lärare har en minst lika viktig roll som vuxen medmänniska. Genom 

att jag har brister och fel och vågar erkänna dem kan jag nå eleverna på ett helt annat sätt och 

verkligen påverka dem positivt. Jag tror att jag har lättare att vara en förebild som gör skillnad 

                                                 
 
27 John Steinberg, fil dr i pedagogik, föreläsare och författare av en mängd böcker om ledning, skola och 
inlärning. 



för dem på detta sätt, än om  jag verkligen hade gått  in för att vara en ”förebild”, genom att 

försöka låtsas vara perfekt.  

Jag vill gärna tro att jag ännu minns hur det var att vara tonåring, och att det därför är det 

fungerar så bra för mig. Jag hoppas att  jag är bra på att peppa dem och ge dem  ledtrådar till 

det  rätta  sättet att  ta motgångar och  tänka,  för att de  ska  få  tillbaka  tron på  sig  själva och 

framtiden.    Ibland kan detta  innebära att  råda dem att  sluta  skolan och  ta  tillvara på andra 

talanger de har. Livet är ju trots allt så mycket mer än bara skola och utbildning.  

Många elever har en mycket negativ inställning till matematik och en del har till och med 

ett  traumatiskt  förhållande  till  matematik.  De  har  haft  erfarenheter  av  upprepade 

misslyckanden  och  har  en  järnhård  föreställning  om  att  de  aldrig  kommer  att  lära  sig 

matematik, att de är obildbara. Det kan vara väldigt svår att forcera denna föreställning och få 

dem att tro på sin egen förmåga igen. Det allra värsta är när eleverna dessutom har en förälder 

som ”försvarar” eleverna och brer ut texten om hur dåliga deras barn är på matematik medan 

eleven sitter bredvid och tittar ner  i bordet. Det är  långt  ifrån varje gång  jag  lyckas. Men det 

händer också att jag lyckas, att jag lyckas riva deras mur. De kanske inte blir matematikgenier, 

men de börjar tro att de inte är hopplösa. 

Praxis, regler och Dreyfus’ stege 
Det  finns en  traditionell syn på kunskap att den är konsten att veta. Att kunskap går att 

formalisera och pränta ner på ett papper och  sedan utgöra en handbok  för alla upptänkliga 

situationer som eventuellt kan uppstå på ett arbete. Ett bra exempel är alla de handlingsplaner 

som  existerar  i  skolans  värld. Mobbingplaner,  likabehandlingsplaner,  handlingsplan  då  elev 

riskerar IG, etc, etc. Men alla som arbetat på en skola vet att det inte går att lösa alla problem 

genom  att  slaviskt  följa  dessa  punktlistor.  Reglerna  är  starkt  förknippade  med 

påståendekunskap men  det  räcker  inte  att  veta  vad  det  står  i  reglerverket  för  att  vara  en 

duktig lärare. 

Praxisbegreppet  är  centralt  för  att  förstå  praktiskt  yrkeskunnande28.  Praxis  är  en 

gemensam  tillhörighet,  ett  område  där  ett  antal  utövare  skolats  i  att  följa  för  praxis 

konstituerande regler.  

Det  är  fråga  om  tumregler  eller  typfall  som  slås  fast  med  hjälp  av  exempel  och 

erfarenheter. Dessa tolkas  inte bokstavligt, utan öppet och analogt. Det gäller att  lära sig hur 

en situation ska uppfattas och träna sig i att urskilja likheter, vilket kräver utvecklat omdöme. 

Den som brukar betraktas som kunnig  i praxis behärskar det handlingssätt som är etablerat  i 

det sammanhang han befinner sig i. 

                                                 
 
28 Alsterdal, Lotte (2002:17) Hertig av ovisshet 
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 I Filosofiska undersökningar skriver Wittgenstein: 

”Att följa en regel, det är analogt med detta: att åtlyda en befallning. Man 

blir dresserad till det och man reagerar  ’så’, den andre  ’så’ på befallning och 

dressyr? Vem har då rätt?29.” 

Att göra att bra arbete kräver att det finns vissa regler för vad som skiljer ett bra arbete 

från ett dåligt. Vi kan inte själva avgöra det. Vi måste spegla det i omgivningen. Ett visst arbete 

kan utföras på ett visst sätt för att omgivningen ska uppfatta det som ”bra” enlig normer som 

aktörer  inom  samma område accepterar  som mått på kvalitet30. Dessa normer är  tysta  i  sig 

även om de baserar sig på en regeltext. En gemensam kunskap om hur vi bäst ska utföra vårt 

jobb, som vi tillsammans delar. Varje arbetsplats har ett gemensamt språk som gör att de som 

arbetar där förstår varandra och kan skapa en gemensam erfarenhet. Wittgenstein skriver just 

om  sambanden  mellan  betydelsebildning  och  mänskligt  handlingssätt  och  konstaterar  att 

praxis  ger  orden  deras  mening.  Praxis  styrs  av  språket,  eller  orden,  begreppen  vi  delar, 

handlingarna  som  styrs  av  reglerna, men också de  gemensamma minnena  vi delar.  Jag  kan 

säga till en av mina kollegor: ”Det var som det året då han Franzén  jobbade här.” Och de vet 

precis vad jag menar. Jag upplever att vi har en kollektiv kunskap på mina skola, som gör att vi 

tillsammans är bättre än var och en för sig. Tillsammans blir vi klokare. 

Vägen  till att bli en duktig yrkesman går genom en kunskapsutveckling  som av bröderna 

Dreyfus  i  boken  Mind  over  Machine  har  beskrivits  som  en  trappa31:  novis,  avancerad 

nybörjare,  kompetent,  skicklig  och  slutligen  expert.    Även  om  man  har  genomgått  en 

utbildning  så  är man  novis  då man  först  kommer  ut  och  ska  arbeta.  Som  novis  följer man 

reglerna och saknar den erforderliga erfarenheten att gå utanför dem. Novisen  lär sig genom 

att  utöva,  reflektera  och  verbalisera.  Lärandet  sker  när  novisen  får  ord  tillsammans  med 

exempel på hur reglerna ska användas32. 

Som nyanställd ”fostrades” jag in den gällande traditionen som fanns på min skola, jag var 

en novis  i det  avseendet,  en  lärling. Det  fanns hierarkier, där  jag  var  tvungen  att hitta min 

plats. Hierarkier  är  kanske  inte  riktigt  rätt  ord  för  det  jag menar:  I  alla  grupper  finns  alltid 

någon  vars  ord  väger  tyngre  än  andras.  Men  om  de  som  utövar  stor  påverkan  på  en 

gemenskap  har  goda  värderingar  och  handlar  klokt  så  underordnar  jag  mig  gärna  dessa 

personer. Kanske det var just de som var ”experterna” på min skola?  

                                                 
 
29 Wittgenstein, Ludwig (1992: §206) Filosofiska undersökningar 
30 Kristensson Uggla, Bengt (2011: 74) Homo Capax – Texter av Paul Ricæur 
31 Dreyfus och Dreyfus (1986: 16 – 36) Mind over machine,  
32 Björklund, Lars (2008:26 ‐33) Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk 
belysning 



Det som skiljer experten från novisen är förmågan att inse när han inte vet. Skickligheten 

innebär snarare förmågan att  lära och undersöka snarare än att veta precis hur allt  ligger till. 

En expert kan vägleda och analysera, prova olika lösningar, rådgöra, reflektera och utvärdera. 

Den som säger att han vet precis hur man ska agera i alla situationer är inte en expert33. 

När jag var nyanställd hände det ofta att jag blev stressad av att jag inte riktigt visste hur 

jag skulle göra. Det hände att  jag  tappade humöret med eleverna då de  inte gjorde som  jag 

ville. Jag blev arg på dem, på riktigt. Med åren har jag lärt mig att detta är något tonåringar är 

experter på: att provocera  för att  få  läraren att tappa humöret. Och om  jag ska vara ärlig så 

minns jag även detta från min egen skoltid. Det var ”roligt” att få läraren att tappa tråden och 

humöret och en del killar i klassen såg det som en sport.  

Med tiden har jag blivit mer och mer svår att provocera. Ett sätt är just att inte ha onödiga 

regler  i klassrummet som  jag tjatar om. Jag har några få enkla och  i grunden självklara regler 

som  jag håller  stenhårt på,  allt  annat  tar  jag  rätt  godmodigt på. Det här  året med den här 

matematikgruppen visade dock att  jag  fortfarande går att stressa.  Jag är  inte så duktig  i alla 

lägen och jag skulle inte vilja kalla mig expert. När jag är stressad så blir jag lättretlig och är inte 

till mitt  bästa.  Det  var  egentligen  samma  sak  som  stressade mig,  som  det  var  när  jag  var 

nyanställd. Jag visste inte hur jag skulle göra. Alla råd jag fick av kollegor var till ingen nytta för 

de fungerade inte: det var inte uttänkta av mig.  

För att vara en duktig lärare så måste jag hitta mina egna metoder. Det som fungerar för 

just  mig,  med  utgångspunkt  från  vem  jag  är,  som  person.  Det  går  inte  att  skilja  på  min 

personliga, allmänmänskliga kunskap och min yrkeskunskap. De hänger ihop.  

Många situationer som kan uppstå på en skola är så komplexa att det inte går att peka ut 

en  enkel  lösning.  Elever  är  inte  maskiner  som  alltid  uppför  sig  ”rätt”  om  de  inte  är 

felprogrammerade.  Som  lärare  kan  du  ställas  inför  dilemman  av  moralisk  natur  där  alla 

handlingsplaner kommer på skam. Jag måste förlita sig på mitt eget omdöme, och handla i stor 

ovisshet. Har jag gjort rätt? Skulle jag ha gjort annorlunda?     

Oftast  får  jag  inte  veta  om mitt  agerande  var  rätt  eller  fel,  eftersom  effekten  av  det 

kommer  längre  fram  i  elevens  liv.  Ett  felval  kan  innebära  att  jag  på  sikt  spolierar  en  ung 

människas framtid. Medan ett bra beslut kan vara den avgörande faktorn för hur eleven väljer 

att  inrikta  sitt  liv.  Jag  kan ge eleverna en bra push – eller en dålig.  I mina ögon är det den 

största synden: att enbart följa reglerna och därmed tro att man har ryggen fri och utan ansvar 

eller skuld.  I alla sociala sammanhang har vi alltid ett kollektivt ansvar för våra medmänniskor. 

Det vi gör och  säger påverkar andra. Vi är  inte avskilda  från omvärlden, vi  snarare ”skapas” 

genom  vår  interaktion med  omvärlden.  ”I  handling  ligger  en  valmöjlighet  och  därmed  ett 
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ansvar”  enligt  Backlund34.    Johan  Berglund  går  till  och  med  så  långt  att  han  kallar  blind 

regelföljning för ”banal ondska”35.  

Att jag brukar bli populär tror jag beror på att jag ser varje elev och skapar en relation till 

dem. Men inte bara att jag ser dem – utan att jag ”ser” såsom de ser. När en elev berättar för 

mig  hur  han/hon  tänker  så  tänker  och  agerar  jag  utifrån  det,  och  inte  utifrån  vad  eleven 

”borde” tänka.   

Min medkänsla och önskan om att faktiskt hjälpa eleverna i min matematikgrupp krockade 

med det höjda kravet på kunskaper  i de nya kursmålen. Eleverna hade  inte de  förkunskaper 

som  förutsattes och  lektionstiden  verkade  inte  räcka  till  för  att höja  kunskapsnivån upp  till 

godkänt. Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Var börjar mitt ansvar och var slutar det? Var tar 

elevens eget ansvar vid? Vad är skolledningens ansvar? Jag är den person som förväntas göra 

mitt yttersta  för att hjälpa dem,  samtidigt  som  jag är den  som  ska bedöma dem.  Jag kunde 

förstå  elevernas  situation  och  var  ändå  tvungen  att  bedöma  dem  efter  kurskriterierna.  Jag 

kunde  se  att  eleverna  egentligen  behövde  mycket  mer  tid  för  att  lära  sig  men  saknade 

beslutsrätt om det. Jag kunde se när de försökte och jag kunde se när de gav upp och slutade 

ta ansvar för studierna. Jag kunde se att jag inte räckte till, men förväntades ändå räcka till. På 

min skola finns en tradition att inte klaga och att reda ut saker på egen hand.  

En  sak  jag kan  se nu är att  jag borde ha varit  snällare mot mig  själv. Med  tiden har  jag 

omvärderat min egen insats. Det är personer som inte arbetar på min skola som hjälpt mig till 

den insikten. Jag har de facto klarat av gruppen och när min vikare tog över så hade jag redan 

tagit alla konflikter och delat på gruppen. Det hade aldrig gått så bra  för honom om  jag  inte 

hade gjort allt grovjobb innan. Min insats var inte så dålig som jag tyckte då allt var pågående. 

Framför allt har gruppen ordnat till sig riktigt bra till detta år.  

Min syn på hur en  lärare ska vara är präglat av den gemensamma synen vi alla delar på 

min skola. Jag kan inte skilja min syn från mina kollegors syn. I själva verket kan jag inte uttala 

mig om  så är  fallet, men min upplevelse av att vi delar  samma  syn är mycket  stark. När  jag 

pratar med mina kollegor vet jag att de uppfattar det jag vill säga direkt. När jag beskriver ett 

problem  jag har,  t ex med elever, ”förstår” de mig på ”rätt” sätt.  Jag behöver aldrig  förklara 

mig, eller förtydliga vad jag menar.  Det klickar direkt. Detta blev extra tydligt för mig under det 

halvår jag jobbade på en friskola. Där var jag ständig var tvungen att förklara mig och förtydliga 

vad jag menade. Trots detta uppstod det missförstånd hela tiden där jag till slut upplevde att 

det egentligen  inte var orden  som  skilde oss åt utan hela  tanken orden grundade  sig på. Vi 

                                                 
 
34 Backlund, Göran (2006) Om ungefärligheten i ingenjörsarbete 
35 Göranzon, Bo(red) (2007:27) Autodidakten 



delade helt enkelt inte samma syn på eleverna och på hur man ska bemöta dem, och vilken roll 

jag som lärare har. Fast vi använde samma ord och samma regeltext. 

Gunnar  Bergendal  skriver  att  den  praktiska  förståelsen  har  två  sidor,  varav  den  ena  är 

gemenskapsbunden.36  I  arbetslag har man  en handlingskunskap  som  är  gemensam.  Jag  kan 

inte  själv  avgöra  om  jag  har  gjort  ett  bra  arbete  utan  att  spegla  det  i mina medarbetare. 

Handlingskunskapen  är  förknippad  med  värderingar  och  åsikter.  Dessa  gemensamma 

värderingar har uppkommit i en tyst överenskommelse arbetslaget gemensamt enats om är de 

rätta. De finns definitivt inte i någon regeltext att läsa. 

Kan  en  organisation  också  genomgå  en  kunskapsutveckling  i  enlighet  med  bröderna 

Dreyfus stege? Om man betraktar de beskrivningar jag ovan angett om novis kontra expert, så 

kan de mycket väl appliceras på en hel organisation. En kollektiv kunskapsutveckling där varje 

medarbetare är en samverkande cell i organismen.   

Tankestil och praxis 
Jag upplever starkt att jag ”vet” hur våra styrdokument ska tolkas och tillämpas på ett bra 

och riktigt sätt i praktiken. Jag ”vet” att jag är duktig, utifrån de ramar skolverket ger oss. Min 

roll  som ”fostrare av demokratiska medborgare  i en  sann humanistisk anda”,  som det  står  i 

skollagen. På något sätt så känns det som jag har införlivat allt detta i mitt eget väsen. Jag vet 

hur  jag  ska bemöta eleverna  för att de  ska  respektera mig, det är  ”självklart” hur detta  ska 

göras. 

Jag  lärde  mig  hur  jag  skulle  ”vara”  som  lärare  genom  att  iaktta  och  göra  som  mina 

kollegor.  Kursmålen och betygskriterierna var de första styrdokument jag kom i kontakt med. 

Sedan dess har jag fått sätta mig in i en mängd olika slags styrdokument. Nu har vi fått en ny 

gymnasiereform  med  en  mängd  nya  styrdokument  som  ska  tolkas  och  förstås  och  så 

småningom på något sätt ändra sättet vi arbetar. När våra rektorer gick i pension så rubbades 

den balans vi hade på skolan, där alla visste sin plats och hur ansvaret var fördelat. De flesta av 

oss, även  jag, arbetar på samma sätt som vi gjort hela tiden, men en bit av urverket saknas. 

Organisationen fungerar inte längre som den gjort innan.  

Helt enligt regelboken  larmade  jag till Rektor om att det fanns många elever  i min grupp 

som  jag befarade  inte skulle nå godkänt betyg. Men  inget hände och  tiden bara gick. Under 

hela denna  tid kände  jag mig ganska ensam och utlämnad, då  jag  inte hittade något sätt att 

leva  upp  till mina  egna  krav. När  det  gått  drygt  två månader  så  delade  jag  självsvåldigt  på 

gruppen,  trots  att  detta  egentligen  var  utöver  mina  befogenheter,  åtminstone  enligt  vår 

”gamla”  praxis  på  skolan.  Jag  slutade  också  använda  de matriser  som  det  är meningen  vi 
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numera  ska  använda  vid  bedömning,  eftersom  de  inte  fungerade  som  uppmuntring  för 

eleverna.  

Praxis  i den betydelsen av hur en  regel  tillämpas  i praktiken, är något vi gör varje dag  i 

skolan.  Även  om  styrdokumenten  är  de  samma  för  alla  skolor,  kan  tolkningarna  skilja  sig 

mellan  olika  skolor.  De  delar  av  styrdokumenten  som  handlar  om  värdegrund  har  stor 

betydelse på vår skola. Jag tror jag vågar säga att vi har en praxis där moraliska och empatiska 

handlingar är överordnade regeln att följa alla handlingsplaner till punkt och pricka.  

När  jag  läste  om  de  kunskapsteorier  Ludwik  Fleck37  formulerade  i  sin  avhandling 

Uppkomsten  av  ett  vetenskapligt  faktum  tänkte  jag  direkt  att  detta  beskrev  exakt  det  jag 

funderat över. Fleck beskrev de mekanismer  som gjorde att  synen på vad  syfilis är  för  slags 

sjukdom  förändrades, hur  ett  vetenskapligt  faktum uppstod, och han byggde  sedan upp  en 

teoretisk  kunskapsmodell  utifrån  detta  exempel.  Han  införde  och  definierade  begreppen 

tankekollektiv, tankestil och tanketvång.  

”Definierar  vi  ’tankekollektiv’  som  en  gemenskap  av människor,  som  utbyter 

idéer  och  tankar  och  står  i  tankemässig  växelverkan  med  varandra,  så  har  vi 

därmed  definierat  bäraren  av  ett  tankeområdes  historiska  utveckling,  av  en  viss 

mängd vetande och en viss kultur, alltså av en särskild tankestil”38 

Även om Fleck utgick  från ett exempel  från vetenskapliga kretsar, menar han att  teorin 

kan appliceras på godtyckliga grupper39. Så fort två eller fler personer samtalar så skapas ett 

momentant, tillfälligt tankekollektiv där ett stimulerande samtal snart skapar ett tillstånd där 

var och en yttrar tankar som han eller hon, vare sig ensam eller i ett annat sammanhang skulle 

vara i stånd till att frambringa40 41. 

Han menar vidare att om ett tankekollektiv är stabilt, såsom organiserade sociala grupper, 

fixeras tankestilen. I ett visst stadium av utvecklingen så uppfattas tankevanor och normer som 

självklara  och  som  de  enda möjliga  och  kanske  inte  ens möjliga  att  reflektera  över.  Stabila 

tankekollektiv uppvisar en  viss  innehållsmässig  slutenhet och har en utpräglad motvilja mot 

främmande idéer. Om de inte går helt i linje med den tankestil som gäller så kommer de flesta 

att betrakta  idén som absurd eller otänkbar, allt  för att upprätthålla den harmoni som  finns 

mellan tankestilen och dess tillämpning.  

Varje  grupp  jag  undervisar  är  ett  litet  tankekollektiv  som  jag  och  eleverna  gemensamt 

tillhör, som ryms inom ramen för det större tankekollektivet kollegiet utgör. Eleverna har med 
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sig egna föreställningar, en förförståelse, om vad en lektion är, hur undervisning ska gå till, om 

vad som förväntas av dem. Även jag har med mig en föreställning om hur en lektion ska gå till 

och vad som förväntas av mig. Efter en tid så har tankekollektivet stabiliserats och är då väldigt 

svårt att förändra. Det tog nästan hela höstterminen  innan  jag fick något besked från Rektor 

om att jag skulle få en vikare till min sjukskrivning. Följer jag regelboken så var det bara för mig 

att sjukskriva mig och resten var inte mitt problem. Men så kände inte jag. Jag har alltid haft en 

stor ansvarskänsla för de grupper jag undervisar, och kunde inte bara släppa allt på det viset.  

Efter 16 år på samma skola så törs jag säga att det inte är lätt att få till stånd en förändring 

på  vår  skola.  Trots  att  nya  pedagogiska  idéer  har  presenterats  för  oss, med  direktiv  från 

skolförvaltningen om att nu ska dessa gälla, så ser jag ingen större förändring i hur det dagliga 

arbetet  sköts. Ganska  snart har allt återgått  till ”det vanliga”. Det är kanske baksidan på att 

tillhöra en skola med personal som jobbat i många år. Det är inte lätt att få igenom nya idéer, 

något som de rektorer som ersatte våra gamla rektorer  fått erfara. Vi har nog aldrig varit så 

enade om något,  som  i den  åsikten  att  vi  inte  tycker om de nya  rutiner de nya  rektorerna 

försökt införa. Detta trots att vi är allihop väldigt olika, och antagligen undervisar väldigt olika, 

pratar  olika,  och  tar  olika  stor  plats  under  kollegiemöten.  Det  handlar  snarare  om  vilken 

grundsyn  vi  alla  delar.  Det  är  så  mycket  jag  tar  för  ”sanningar”,  som  vid  ett  närmare 

betraktande kanske snarare är gemensamt accepterade idéer vi alla på skolan är bärare av.  
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Att bedöma kunskap 
Något  som  stressade mig mycket  under  det  gångna  året  var  de  nya  kursplanerna  för 

matematik  som min matematikgrupp  skulle bedömas  efter.  Jag  kände mig osäker på  vilken 

nivå jag skulle lägga genomgångarna och vågade inte avvika från kursinnehållet med risk för att 

vara för ”slapp”.   Jag märkte att eleverna  inte hängde med, men kände mig tvungen att följa 

den nya kursplanen med högre krav. Dessutom infördes en ny betygsskala med fler steg.   

Skolverkets  rekommendationer är att  vi  ska använda matriser  vid bedömningen. Det är 

matriser  som då  ska väga  in alla olika aspekter på  kunnande beroende på  frågans karaktär. 

Bara att fylla i en sån matris tar lång tid även om vi får dem färdiga från bokförfattarna. Det ska 

sen  göras  för  varje  elev  och  för  varje  prov  och  användas  vid  utvecklingssamtal. Men mina 

elever hade  inte de  förkunskaper som dessa kursplaner utgår  ifrån. De klarade  inte av dessa 

höga  krav.  När  jag  fyllde  i matriserna  blev  resultatet  allt  för  deprimerande  för  att  kunna 

användas i undervisningen. 

 För  att  lära  en  elev  måste  man  börja  på  den  nivån  han/hon  befinner  sig  och  lyfta 

honom/henne därifrån. Hur förkastligt är det inte att ge dem uppgifter som är alldeles på tok 

för svåra, för att sedan ge dem poäng för sådant som endast vi uppfattar som bra. I och med 

de  här  matriserna  så  har  de  bedömningar  vi  gör  lyfts  fram,  men  de  är  och  förblir 

svårförklarade,  även  om  de  är  nerskrivna.  Eleverna  förstår  inte  varför  de  får  poäng  när  de 

uppenbarligen inte klarade uppgiften. Att ta ifrån någon hans känsla av att vara kapabel är inte 

pedagogiskt. Eleverna känsla och lust för matematik dödas.  

Omfånget  på  innehållet  gjorde  också  att  jag  inte  kunde  stanna  upp  vid  varje  avsnitt 

eleverna  inte klarade. Då  skulle vi  inte ha hunnit  igenom alla moment, vilket  skulle ha varit 

ännu värre.    Jag fick  lov att tolerera att  jag tappade elever på vägen på grund av detta, men 

detta  hade  jag  svårt  att  göra,  då  jag  tyckte  att  vi  inte  hade  uppfyllt  följande  fras  ur 

styrdokumenten: ”alla elever har rätt att undervisas på sina egna villkor”.  

Jag  tycker mig  se  att  andelen  elever  som  har  en  utredning med  tillhörande  diagnos  blir 

större för varje år. Varje sådan elev kan ha speciella behov som  jag måste ta hänsyn till. Det 

kan vara allt  ifrån att  jag ska tillåta att de  lyssnar på musik på  lektionen till att de får ta paus 

och gå ut  från  lektionen  för att klara av den. Även andelen elever som är ointresserade och 

omotiverade  tycks öka. Dessa elever kan vara väldigt  svåra att komma  till  rätta med. Det är 

svårt att få en elev som verkligen inte vill, att ta studierna på allvar, och ibland kan det kännas 

som det endast är förvaring jag håller på med. Ungdomsdagis. 

Eleverna får sällan ta ansvar för följderna av att de  inte tar studierna på allvar. Då eleven 

inte  klarar  godkänt  så  upprättas  alltid  ett  åtgärdsprogram  och  lärare,  föräldrar  och  rektor 



engageras  i att hitta en  lösning åt eleven. Så  länge de är  inskrivna på skolan, vilket de är som 

längst till det år de fyller 20, är det skolans ansvar att göra sitt yttersta för att hitta lösningar åt 

eleverna så de klarar kurserna.  

Det finns mycket som är motsägelsefullt i diskussionen om skolan. Betygsättningen är ett 

sådant område. Det är  skolans ”kvalitetsmätning” av  sina ”produkter”, dvs eleverna. Tanken 

att det ska vara en  likvärdig bedömning oavsett vilken  lärare eller skola eleven har gått på är 

problematisk.   Man talar om att det gått  inflation  i betygen, att  lärare har en tendens att ge 

fler  o  fler  VG‐  och MVG‐betyg  för  varje  år.  Vi  har  nu  fått  en  ny  betygsskala  där  kraven  är 

betydligt  högre  för  högre  betyg,  i  ett  försök  att  komma  tillrätta med  detta  problem  och  vi 

uppmanas att anstränga oss att göra betygen ”rättsäkra”. Men hur kan vi göra det? Hur kan 

någon annan ”se” just det jag ser hos en elev? 

Det är ett dilemma av typen teoretiskt respektive praktiskt förhållningssätt till bedömning, 

mätning  kontra  bedömning  av  eleverna.  Å  ena  sidan  sägs  att  kunskaper  ska  mätas  och 

dokumenteras  i  diskreta  betygssteg  och  att  en  eventuell  omprövning  av  betygen  alltid  bör 

generera  exakt  samma  resultat,  oavsett  vem  som  utför  prövningen.  Å  andra  sidan  ska  vi 

bedöma  eleverna  utifrån  ett  vidare  perspektiv  än  ren  faktakunskap,  och  väga  in  andra 

kvaliteter vi tycker oss se i eleverna.  

Jag citerar Göran Stille:42 

”Att mäta är  i  sig  inte  svårt,  titta exempelvis på en voltmeter, där det är 

instrumentet  i  sig  som  gör  mätningen  åt  mig,  Men  man  måste  skilja  på 

begreppen mätning och bedömning, då bedömningen är något som jag aktivt 

måste göra  själv  – utan  instrument.  Jag  tycker man ofta använder mätning 

som smitväg.” 

David Lundgren43, skrev pricksäkert om problematiken runt betygsättning av yrkeselever. 

Han såg tre olika dimensioner på betygsättningen: Samhällsdimensionen, elevdimensionen och 

den pedagogiska dimensionen. Elevdimensionen  inrymmer  just elevens rättssäkerhet. Att det 

bör  finnas  tydlig  dokumentation  över  elevens måluppfyllelse  så  att  denne  kan  se  på  vilka 

grunder  betyget  är  satt.  Den  pedagogiska  dimensionen  däremot  innebar  svårigheter,  enlig 

David. Mycket av den bedömning en yrkeslärare gör är av sinnlig natur; en yrkeslärare kan på 

några  minuter  avgöra  hur  stort  utbildningsbehov  en  elev  har,  men  vad  är  det  som  ska 

dokumenteras?   På yrkesprogram talas det ofta om ”anställningsbarhet”. Enligt David kan en 

elev ha VG i slutbetyg, men ändå vara icke anställningsbar. Huruvida en elev är anställningsbar 

                                                 
 
42 Göran Stille, konsult, deltagare på ett av våra dialogseminarier den 11 januari 2011. Göran Stille har i 
många år arbetat som forskare i elektronik vid KTH och att hans ord om mätning har därför en viss 
trovärdighet. 
43 David Lundgren, fordonslärare, deltagare på ett av våra dialogseminarier den 11 januari 2011 
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är  oftast  något  som  förmedlas  informellt  genom  samtal  mellan  lärare,  handledare  på 

praktikplatser  och  andra  aktörer  inom  branschen,  vilket  i  sig  strider mot  elevdimensionens 

krav på rättssäkerhet. Betygen är den ”valuta” som eleverna har ”tjänat  in” under sin skoltid, 

som de sedan använder för att ”köpa sig  in” på högre utbildningar eller för att bli kallade på 

anställningsintervjuer.  

Begreppet  ”anställningsbar”  används  även  på  min  skola.  Det  är  inte  ett  formaliserat 

begrepp och någon officiell definition finns ingenstans att läsa. Det nämns, men förklaras inte. 

Som David skriver  i sin text, så är alla  inblandade aktörer ändå helt på det klara över vad det 

innebär.  

 Det är snarare ett mått på elevens potential. Att eleven har ansvarkänsla, passar  tiden, 

har lust att lära, är ambitiös, osv. Det är ett mått på elevens personlighet, men även på att den 

faktakunskap de har  är  adekvat  för  yrket. De  flesta  företag  vet  att när de  anställer  en  ung 

människa så ska han/hon läras upp och skolas in i företagets arbetsrutiner. Även om de har lärt 

sig att  svetsa,  så kan de  inte de  företagsspecifika arbetsmomenten på  just det  företaget. På 

yrkesskolor ringer arbetsgivarna upp lärarna för att förhöra sig om elevens ”kvalitet” innan de 

anställer dem. Egentligen är det inte konstigare än när skolan ska anställa en ny rektor. Då tar 

skolan referenser på den tilltänkte nye rektorn innan de anställer honom/henne. Kanske vi inte 

kan styra upp allt mänskligt handlande med regelverk på ett sånt sätt att allt går att styra och 

kontrollera, och  att  alla oförutseende händelser  elimineras och  ingen någonsin  gör  fel  eller 

misslyckas?  
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