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FÖRORD  

Nu är det färdigt. Jag har satt punkt. Det innebär att ett antal per-
soner ska tackas för de bidrag de gett i form av diskussioner, påpe-
kanden och allmänt stöd.  

Först vill jag tacka mina handledare. Torgny Ottosson har varit 
min huvudhandledare. Hans handlederi präglas av mjukhet och att 
det inte är ”någon ko på isen”. Främst vill jag tacka dig för att du 
hela tiden har trott på mitt projekt och i stort låtit mig gå min egen 
väg. Carola Aili kom in som bihandledare en bit in i projektet. En 
anledning till detta är att en del av avhandlingen utgår från LAP-
projektet som Carola utvecklat och som jag fick ynnesten att med-
verka i. Hennes handlederi präglas mer av ”otålighet” och en lite 
hårdare touch. Främst vill jag tacka dig för att du inte låtit mig 
vara ifred med mina idiosynkrasier. 

Ett antal personer har under vägen läst mitt projekt vid olika 
tidpunkter och alla har givit konstruktiva kommentarer. Katrin 
Hjort och Lennart G. Svensson har läst artiklar i olika stadier. Jo-
nas Aspelin var den första som läste en ofärdig helhet och jag skul-
le vilja påstå att det var efter den diskussionen som jag ”verkligen” 
satte igång. Stefan Andersson läste en version strax innan det var 
dags för slutseminarium, och jag fick därmed mycket att göra. Fe-
iwel Kupferberg var slutseminarieläsare, och sedan blev det ännu 
mer att göra. Efter slutseminariet och en del arbete läste Katrin 
Hjort och gav ytterligare påpekanden. Och nu är det gjort. Stort 
tack ska ni ha. 

Det finns också som alla vet andra människor som har haft eller 
får betydelse under ett avhandlingsarbete. Britten Ekstrand och Ben 
Naji ska ha tack för att de fick mig att stanna på Högskolan Kris-
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tianstad. Sören Augustinsson tog in mig i ett utvärderingsprojekt 
och det var min första egentliga kontakt med ”research”. Dessut-
om hade vi timslånga och ständiga diskussioner kring allt som har 
med forskning och vetenskap att göra. Mona Holmqvist ska ha 
stort tack för alla gånger hon läst utkast, artikelförsök och annat 
med kort varsel, samt ett extra tack för att du alltid har tid att dis-
kutera olika problem. Tack Lars-Erik Nilsson för hjälpen med mo-
dellerna. Christer Ohlin, (den före detta prefekten på beteendeve-
tenskapliga institutionen), och sekreterarna har alltid stött mig. 
Detsamma har biblioteket och deras personal gjort. Många har 
passerat genom de olika forskarutbildningsgrupper jag medverkat 
i, tack alla i Kristianstad och Malmö. 

Agneta Ljung-Djärf och Charlotte Tullgren är mina särskilda 
vänner från ”kobåsens” tid och alla NFPF-konferenser vi varit på 
tillsammans. Ert stöd och trevliga sällskap över tid har jag upp-
skattat mycket.  

Ingrid, min mor, har fött mig och stött mig i alla dagar och det 
har hon gjort fantastiskt bra. Min pappa Gunnar gick bort för ti-
digt, men han hade varit glad idag och skålat med mig. Min bror 
Thomas har jag haft många diskussioner med. 

Mina barn Paula, Leo och Simon, som jag tillägnat denna bok, 
är viktigast av alla människor och dem jag älskar allra mest. Och 
även om de inte är särskilt intresserade av vad jag sysslar med, så 
har deras blotta existens gett mig styrka. Deras historier från sko-
lans värld har gett mig många tankar. 

Eva, min fru, är den som betytt mest för mig och för detta arbe-
te. Det är helt enkelt att du funnits runt mig och gjort mitt liv me-
ningsfullt och kärleksfyllt som gjort att jag kunnat genomföra detta 
arbete.   
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KAPITEL 1                                            
INLEDNING 

You talk like a teacher, you think like a teacher! How can you un-
derstand? Zorba – the Greek 
 
Föreliggande text behandlar hur strukturer och mekanismer påver-
kar människor som är lärare, och hur lärare agerar i förhållande 
till strukturer och mekanismer. Med andra ord handlar texten om 
lärares arbetsvillkor. Utgångspunkt är vissa tillkortakommanden 
som skolan i Sverige antas ha.  
 
1.1 Skolproblem 
Det finns förhållanden inom skolan i Sverige som är bekym-
mersamma på ett antal punkter. Dessa förhållanden tenderar att 
bidra till att de två huvudsakliga aktörerna i skolan (lärare och ele-
ver) upplever sin situation som besvärande. Att många elever sak-
nar godkänt betyg i ämnen, kan uppfattas som att lärarna miss-
lyckas. Den bilden förstärks av rapporter som visar att svenska 
ungdomar klarar sig mindre bra i internationella skoljämförelser 
(OECD, 2004; Skolverket, 2007a), och att svenska ungdomars re-
sultat försämras över tid i dessa jämförelser (Skolverket, 2004b).1  

En annan diskussion rör den problematiska relation som i 
många fall råder mellan lärare och elever. Det rapporteras om ett 
ökande våld inom skolan riktat mot både lärare och elever (Ar-
betsmiljöverket, 2007), att 5 procent av eleverna upplever sig 
                                                  
1 Jag menar inte att de skolor eller länder som lyckats bäst i betygsjämförelser är de främsta skolorna 
eller länderna i fråga om kunskaper, det är en alldeles för enkel förklaring. Men en del av kritiken 
mot skolan och lärarna idag bygger på sådana jämförelser. 
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mobbade av lärare och att en tredjedel av eleverna (flickor nästan 
50 procent) känner sig stressade av skolarbetet (Skolverket, 
2004a)1. Man kan med andra ord diskutera i vad mån skolan och 
lärarna uppfyller sitt undervisnings-, uppfostrings- och barn-
ansvar. Det kan tyckas som att skolan och lärarna inte klarar av 
sitt lärar- eller samhällsuppdrag. 

Samtidigt finns ett antal omständigheter som försvårar möjlighe-
terna för lärarna att utföra sitt arbete på bästa sätt, till exempel 
återkommande förändringar i fråga om läroplaner, kursplaner, an-
ställningsförhållanden, anställningsvillkor, arbetstidsförändringar 
och nya arbetsuppgifter för lärare. Det har förekommit diskussio-
ner om lärararbetets förändrade karaktär sedan 1980-talet (Aili & 
Brante, 2007; Day, 2000; Hargreaves, 1994; Månsson, 2004; Sar-
fatti Larsson, 1980). Den förändrade karaktären har beskrivits som 
en ökande komplexitet och intensitet.2 Diskussionen om lärares 
komplexa och intensiva arbetsvillkor har levt vidare bland annat i 
och med förslag om och införandet av ”avreglerad undervisnings-
tid” för lärare.  

Det kan diskuteras om lärare har en reell möjlighet att genomfö-
ra sitt uppdrag. Förmodligen kan den beskrivna situationen ses 
som en orsak till att läraryrkets status har sjunkit, både ekono-
miskt och socialt, vilket bland annat visar sig genom en ökande 
kvinnodominans inom yrket, ett sjunkande betygsgenomsnitt för 
sökande till lärarutbildning, reallönesänkning och att lärares auk-
toritet inte är en självklarhet som tidigare. Vad Lindblad (2004) 
kallar yrkesmässig devalvering. De förändringar som läraryrket ge-
nomgår förmodas ha olika samhälleliga förändringar som grund. 
Det finns tecken som pekar mot att förändringstakten i samhället 
är ökande (Bauman, 2002), vilket kan förväntas få konsekvenser 
för skolan.  

Jag vill också påstå att relationen mellan lärare och elever präg-
las av asymmetri. Med asymmetri menas här en form av motsätt-
ning och antagonism mellan grupper som leder till att de så att 
säga ”talar förbi varandra”. Det är ett resultat av att grupper har 
                                                  
1 Det finns tecken på att den psykiska ohälsan bland unga ökar (Barnombudsmannen, 2005), vilket 
naturligtvis får konsekvenser för skolverksamheten på flera plan. 
2 Det är samtidigt möjligt att undra hur länge en karaktärsförändring av arbetet kan beskrivs som 
ökande i komplexitet och intensitet? Om ett yrke ständigt och under lång tid blir mer komplext och 
intensivt kan man undra hur ”simpelt” arbetet var innan förändringen? 
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en tendens att positionera sig gentemot varandra. Att motsättning-
ar och antagonism funnits tidigare mellan lärare och elever är ing-
en nyhet.  

Asymmetrin mellan lärare och elever kan diskuteras utifrån flera 
aspekter. En aspekt är att aktörerna tillhör olika generationer, en 
annan att barnen inte kan lämna skolan vilket lärarna kan (Brante, 
2002; Landahl, 2006). Asymmetrin kan kopplas samman med ak-
törernas olika positioner och makt i skolsystemet. Persson (1996) 
konstaterar att ”i verkligheten är den obligatoriska skolan1 en mö-
tesplats mellan inbördes dissonanta elevkategorier och lärarroller” 
(s. 278).  

Asymmetrin i mötet mellan aktörerna, visar sig genom aktörer-
nas skilda uppfattningar om den inbördes relationen. Lärare ger 
uttryck för en positiv uppfattning i fråga om relationen till elever-
na, elever förmedlar en mer negativ bild. Lärare framhåller till ex-
empel att det är relationen till eleverna som är det viktiga i arbetet 
(Ekholm, 1995; Lander, Almius & Odhagen, 1995). Vissa lärare 
menar att det är relationen till eleverna som gör att de vill fortsätta 
i sitt yrke (Brante, 2008). Eleverna å sin sida är betydligt mer tvek-
samma i fråga om relationen till sina lärare, vilket uttrycks direkt 
(Alderson, 2000; Brante, 2002) eller mer indirekt genom att de inte 
nämner lärare när de talar om vad som är positivt med skolan (Al-
derson, 2000; Brante, 1999, 2000, 2002). Aktörernas skilda upp-
fattningar visar sig också genom vissa uttryck som till exempel att 
elever inte håller med sina lärare i fråga om vad som är viktigt eller 
hur man ska uppföra sig (Ekholm, 1995); genom att lärare anser 
sig motverka mobbing, medan eleverna inte tycker att lärarna gör 
det (Skolverket, 2006); samt genom att lärare inte vill bli utvärde-
rade av sina elever (”Reepalus förslag”, 2008), medan det ingår i 
lärares uppdrag att värdera och bedöma elevers prestationer.  

Under de senaste decennierna har vi dessutom fått en retorik om 
jämlika positioner mellan lärare och elever, något som både lärare 
och elever som ett resultat av traditionella förväntningar och syn-
sätt kan ha svårt att förhålla sig till. Som ett historiskt-kulturellt 
dilemma kan man betrakta den motsättning som råder mellan lära-
re och deras elever som närmast evig eller oundviklig, även om fö-
                                                  
1 Påpekandet gäller i lika hög grad gymnasieskolan som jag ser det. 
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remålen för motsättningen kan ha förändrats relativt tid och rum. 
Jag menar att den asymmetri som här antas prägla relationen mel-
lan lärare och elever bidrar till en mindre väl fungerande skolsitua-
tion. Främst eftersom aktörerna kan uppfattas ha olika intentioner 
i förhållande till skolverksamhet, vilket jag tror motverkar en op-
timal klassrumssituation.1  

Den bekymmersamma situation som beskrivits så här långt kan 
kopplas till lärares allmänna hälsotillstånd i Sverige. Vi kan ar-
betsmiljömässigt konstatera att: lärare är överrepresenterade och 
en speciellt utsatt grupp i fråga om långtidssjukskrivningar (Gus-
tavsson, Kronberg, Hultell & Berg, 2007); att lärare har lågt infly-
tande över skolmiljö och resursanvändning och att lågt upplevt 
handlingsutrymme samvarierar med höga sjukdomstal (Gustavsson 
et al., 2007); att ”andelen lärare som uppgett besvär till följd av 
stress eller andra psykiska påfrestningar har ökat i många år” (Ar-
betsmiljöverket, 2006); att drygt 25 procent av lärarna övervägde 
att byta yrke 2003 (Skolverket, 2004a) och en tredjedel 2006 
(Skolverket, 2007b); och att lärare är besvärade av och kritiska 
mot att det är andra än de själva som kontrollerar och beslutar om 
de skolrelaterade förändringar som genomförs (Carlgren & Nils-
son McPherson, 2002).2 Lärares autonomi har kraftigt beskurits 
genom att olika kontrollåtgärder, i synnerhet arbetsplatsförlagd 
tid, har införts. Att lärare därmed kan betvivla samhällets förtro-
ende för dem är inte svårt att tänka sig. Det finns också tecken som 
tyder på att lärare känner osäkerhet inför sitt yrkesutövande 
(Munthe, 2001, 2003).  

Sammanfattningsvis menar jag att det finns en hel del problem i 
svensk skola. Läraryrket framställs som komplext och intensivt, 
samt präglat av asymmetri när det gäller relationen mellan lärare 
och elever. Det tycks också vara tydligt att lärare som grupp inte 
mår bra. Man kan anta att mycket av det som sker i skolan och i 
klassrum till vardags, och som tycks leda till de konsekvenser som 
har beskrivits ovan, till del beror på lärares tänkande och handlan-
de. Lärare, som den vuxna parten i relationen, är trots allt ansvari-
ga för den direkta verksamheten i klassrummet. Det kan således 
                                                  
1 Samtidigt är det inte säkert att asymmetri i relationen per definition är dåligt. 
2 Yrkets utveckling övertogs av akademiker, skolpolitiker och staten från och med slutet av 50-talet 
(Carlgren & Marton, 2000; Ekholm, 2004). 
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vara intressant att försöka undersöka vilka villkor som är grunden 
för lärares arbete. Här antas att det är möjligt att få en insikt och 
en förståelse för lärararbete genom att studera de villkor som kan 
sägas konstituera lärare.  

Jag fokuserar genomgående på det som kan kallas problem i lä-
rares arbete och i deras möte med eleverna. Jag är medveten om att 
det existerar positiva undantag från den bild jag presenterar. Jag 
koncentrerar arbetet på att finna förklaringar och förståelse kring 
den delvis ”svarta” problematik som är lyft i inledningen.  
 
1.2 Personliga reflektioner kring området 
Mitt intresse för ovanstående problematik har sin grund i egna 
upplevelser. Min egen skoltid som elev präglades under de senare 
åren av skoltrötthet och skolk. Mitt förhållande till lärare var inte 
bra. Att jag sedan började arbeta som obehörig lärare var en 
slump. Under min tid som utbildad lärare på högstadiet och gym-
nasiet var jag ofta förundrad över vad elever berättade om andra 
lärares sätt att vara. Många gånger kunde jag inte tro att det ele-
verna berättade var sant. Jag var också förundrad över lärares ofta 
ilskna sätt att uttrycka sig om elever. Min upplevelse var att det 
fanns en betydande grad av antagonism mellan lärare och elever, 
som främst byggde på att lärare var djävliga mot elever. Jag tänkte 
att denna problematik måste vara ett pedagogiskt problem, vilket 
fick mig att börja läsa pedagogik.  

Genom pedagogikstudierna ville jag försöka förstå vad det var 
som elever betraktade som problematiskt i förhållande till lärare. 
En dålig relation och interaktion mellan lärare och elever motver-
kar lärande var utgångspunkt. Den relationsproblematik mellan 
lärare och elever som jag upplevt ledde till skrivandet av min ma-
gisteruppsats i pedagogik. Magisteruppsatsen blev omvandlad till 
den artikel om interaktion som ingår i denna text (Brante, 2002). 
När jag som doktorand mötte lärare, såg jag lärares situation på 
ett nytt sätt. Lärare framstod som isolerade, övergivna och ibland 
uppgivna i förhållande till den komplexa och intensiva verksamhet 
som de skulle ha hand om. Ur denna nya insikt är två av artiklarna 
sprungna (Brante, 2008, i tryck). Jag har under min tid som peda-
gogikstuderande rört mig från en ilska gentemot lärare till en re-
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spekt för det frustrerande, kanske ibland tröstlösa och till och med 
hopplösa arbete de är satta att utföra.  

Att lärare och elever i en direkt mening är beroende av varandra 
har också betydelse för föreliggande arbete. Det kan inte finnas lä-
rare om det inte finns elever och vice versa, det är en så kallad ”in-
ternal relation”1 (Alanen, 2001; Isaac, 1987; Sayer, 2000). De mål 
som samhället vill att skolan ska verka mot och som lärarna är sat-
ta att genomföra borde inte nödvändigtvis eller av oundviklighet 
leda till komplikationer eller motsättningar mellan aktörerna ifrå-
ga. Det är möjligt att tänka att lärare och elever kunde ha samma 
mål med verksamheten i skolan. Med ett kontrafaktiskt (Sayer, 
2000) synsätt kan skolan framstå som en stimulerande och spän-
nande miljö.  

Det är rimligt att tänka sig att elever som möter en miljö där de-
ras nyfikenhet blir väckt, utmanad och stillad, och där deras fanta-
si får spelrum, och där de upplever sig lära nytt, inte skulle vilja 
lämna miljön. Barn som sysslar med något som stimulerar och be-
rör dem vill inte ta paus, de vill inte sluta och det är först på ut-
mattningens gräns som aktiviteten upphör (Freinet, 1975). Det är 
tillika möjligt att tänka sig att lärare, som möter barn och ungdo-
mar som vill lära mer och som ställer frågor som utmanar lärarnas 
kunnighet, kommer att trivas förträffligt. En sådan miljö vill man 
som lärare inte lämna.  

Fast verkligheten tycks till stor del vara fylld av lärare och elever 
som önskar att vara någon annanstans. Normativt finns därmed en 
diskrepans mellan hur verkligheten ser ut och hur den ”borde” se 
ut. Jag förutsätter att de som vill bli lärare och de som verkar som 
lärare har goda och genomtänkta intentioner med sitt yrkesval. Att 
det sedan trots dessa intentioner delvis tycks bli eller gå fel är ett 
intressant dilemma. Jag förutsätter också att det kan vara arbets-
villkor i en vid mening som minskar möjligheterna för lärare att 
hinna, orka och kunna genomföra det de önskar. Samtidigt kan det 
vara så att de intentioner lärare har, inte är i paritet med den situa-
tion som ”bestämmer” de strukturer som lärare har att verka i. 
Och lärare kan ha ”fel” uppfattning om sitt uppdrag. 
                                                  
1 Med en ”internal” eller nödvändig relation menas en relation där parterna förutsätter varandra och 
där den enas handlande inverkar på den andras med nödvändighet. Exempel är föräldrar-barn, her-
re-slav och lärare-elev.  
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1.3 Syfte 
Jag vill framhålla och rättfärdiga lärares arbete. Det är samhällets 
viktigaste uppdrag eftersom det har en avgörande inverkan på det 
framtida samhället genom att unga människor ”formas” av lärares 
arbete. Jag antar att den komplexitet och intensitet, i förhållande 
till rådande arbetsvillkor, som idag kan sägas prägla läraryrket har 
en negativ inverkan för lärares handlingar och tänkande kring 
verksamheten; jag antar vidare att den asymmetri mellan lärare och 
elever som diskuterats ovan har en negativ konsekvens för verk-
samhetens resultat; och jag hävdar slutligen att detta är en situa-
tion som är möjlig att förändra. Jag menar att lärare är en produkt 
av den konstituering som individer som väljer läraryrket utsätts 
för. 

Så uppgiften är att belysa och diskutera vad det är som gör att 
läraryrket kan framstå som komplext och intensivt, samt vilka för-
utsättningar som krävs för att relationen mellan lärare och elever 
ska framstå som präglad av asymmetri. Som utgångspunkt har jag 
ett övergripande och två specificerade syften. 

Det övergripande syftet är att undersöka och diskutera lärares 
konstituering. Individer, roller, aktörer, institutioner, organisatio-
ner och strukturer konstitueras av de sammanhang och de relatio-
ner de befinner sig i, och i samtidighet. Konstituering1 definieras 
som en icke-intentionell inverkan av kontextuella sammanhang och 
strukturer, och som en intentionell eller omedveten inverkan av 
mänskliga aktörer, på människor och strukturer. Konstituerings-
processer sker som ett resultat av den interaktion individer har i 
förhållande till kontexten och andra i kontexten ingående aktörer, 
och de relationer och förhållningssätt man därmed får och har. 
Konstituering sker för att man ingår i och verkar i sammanhang, 
vilket också innebär att varje individ i samtidighet konstitueras och 
konstituerar. Det innebär att alla lärare, lärarkollegier, skolan som 
institution och samhällets utbildningsstrukturer konstitueras ömse-
sidigt genom de handlingar och verksamheter som pågår. När 
människor, roller och institutioner konstitueras av sina samman-
                                                  
1 Jag har medvetet undvikit ordet konstruktion eftersom det å ena sidan implicerar en konstruktör, 
och å andra sidan för dess nära koppling till social konstruktivism. För kritik av social konstrukti-
vism se Sayer (2000). Gränserna mellan konstituering och andra begrepp eller fenomen med ungefär 
likartad betydelse, som formad, socialiserad och konstruerad, är inte alltid helt tydlig. 
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hang är vissa mekanismer mer centrala än andra. Här ska göras ett 
försök att ge en förklaring och en förståelse till varför lärare är 
som de är.  

Det första specificerade syftet går ut på att göra en analys av 
mekanismer som kan sägas vara villkor för uppkomsten av lärare 
som tänkande och handlande individer, roller och kollektiv. Den 
analysen vill visa på mekanismer som kan sägas ”tvinga” lärare till 
sätt att förhålla sig på. Samtidigt har individer möjligheter att mot-
verka, och kanske till och med i vissa fall förändra de mekanismer 
som verkar, det är således inte någon stark determinism som före-
liggande text utgår ifrån. 

I försöken att peka ut mekanismer som bidrar till att konstituera 
lärare följs två analytiska och delvis sammantvinnade spår som be-
skrivs, undersöks och analyseras inom detta syfte. Det ena spåret 
är den asymmetriska relationen mellan lärare och elever som disku-
terades ovan – det asymmetriska spåret. Det asymmetriska spåret 
diskuterar mekanismer som antas ge möjligheter och begränsningar 
i fråga om relationen och interaktionen mellan lärare och elever.  

Det andra spåret resonerar kring förändringar inom svensk skola 
under de senaste 20 åren, och hur dessa förändringar har lett till 
att lärararbete framstår som komplext och intensivt – komplexi-
tets- och intensitetsspåret. Komplexitets- och intensitetsspåret är ett 
försök att framhålla lärararbetets mångfacetterade och flexibla ka-
raktär, vilket skapar en arbetssituation svår att överblicka för den 
enskilde läraren. De två spår som jag konstruerat hänger intimt 
samman, de mekanismer som jag applicerar på det ena spåret in-
verkar också på det andra spåret och vice versa.  

Det andra specificerade syftet är att, utifrån den asymmetriska 
och komplext-intensiva situation som skisseras nedan, diskutera 
möjliga strategier för lärare att arbeta för förändring och en för-
bättring av det som framstår som problem med situationen. Ur 
professionssynpunkt, och ur ett självaktnings- och hälsoperspektiv, 
kan det vara väsentligt att lärare får inflytande över sitt yrkes ut-
veckling och utförande. En sådan strategi kan minska den osäker-
het i fråga om yrket som idag tycks ha betydelse.  
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1.4 Disposition 
Närmast introduceras de ontologiska och epistemologiska grund-
valar som föreliggande text utgår ifrån. Den diskussionen fortsätter 
i kapitel 4 där metodologin beskrivs och där begreppen generalitet 
och normativitet diskuteras. I kapitel 3 sammanfattas de fyra artik-
lar som utgör arbetets andra del. I kapitel 5 utförs en systemiska 
analys i två delar. Den första delen analyserar mekanismer som 
främst antas ha relevans för lärares och elevers asymmetriska rela-
tion. Den andra delen diskuterar formationer som företrädesvis 
förmodas bidra till den komplexitet och intensitet som läraryrket 
präglas av. I kapitel 6 dras tre slutsatser. Å ena sidan diskuteras i 
vad mån och hur den systemiska analysen har lyckats säga något 
om den förmodade asymmetrin i relationen mellan lärare och ele-
ver, samt om och hur läraryrket präglas av komplexitet och inten-
sitet. Å andra sidan dras en slutsats som uttrycker att svenska ele-
vers ”misslyckanden” bör sökas i samhällelig förändringsgrad och 
utbildningspolitisk förändringsintensitet inom den svenska skolan, 
istället för hos enskilda lärares verksamhet. 

En premiss för de diskussioner som förs är förändring som före-
teelse. Konstituering är en process, som samtidigt är ett uttryck för 
det sociala livets ständiga och oundvikliga förändring. Utöver na-
turkrafter är det mänskliga aktörers handlingar som initierar för-
ändringarna.1  

Texten präglas av en rörelse mellan teori och empiri. Det är möj-
ligt att ställa sig frågan: Vad är viktigast inom denna skrift, männi-
skor eller teorier? Det är människan (läraren) som är forskningsin-
tresset. Utforskandet av läraren riskerar dock att bli ofullständigt, 
om hon inte placeras in i ett samhälleligt, kulturellt, politiskt, eko-
nomiskt sammanhang. Och eftersom det inte är möjligt att på ett 
fullständigt sätt beskriva den samhälleliga kontexten, krävs förenk-
lingar i form av teorier om de samhälleliga och kulturella samman-
hang där lärare befinner sig. Det krävs även teorier om hur sam-
manhangen inverkar på lärarens möjligheter att handla. Därför är 
forskningsintresset även teorier om människan. Här betraktas inte 
människa och teori som motsatser, utan istället poängteras att de 
kompletterar varandra.  
                                                  
1 Idag misstänks en del naturkatastrofer ha mänsklig verksamhet som medverkande orsak. 
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KAPITEL 2                                             
SYSTEMISK ANSATS 

Small-scale interactions between teachers and pupils do not just 
happen in classrooms but within educational systems. (Archer, 

1995, s. 10) 

 

Att förklara en del av verkligheten utifrån en systemisk ansats, in-
nebär att undersöka ett systems ”composition, environment, struc-
ture and mechanisms” (Bunge, 2000, s. 147). Den systemiska ana-
lysen genomförs utifrån ett antal för analysen väsentliga företeel-
ser, nämligen system och stratifiering, aktör och struktur, meka-
nism och kausalitet samt makt.  
 
2.1 System och stratifiering 
Ett system definieras som en komplex formation bestående av be-
ståndsdelar, omgivning, struktur och mekanismer; och de band 
som håller dem samman. För att vara teoretiskt hållbara ställs det 
krav på att banden logiskt går att härleda. System är däremot kon-
kreta och materiella. Sociala system är uppbyggda av mänskliga 
relationer, till exempel skolan som är ett ”system composed of pe-
ople and the artefacts they use to communicate” (Bunge, 1998, s. 
311). De relationer som är föremål för denna undersökning är de 
som lärare har till aktörer, ting och händelser. Konstituering är inte 
att betrakta som ett system, utan som en process och en effekt. Hur 
fungerar då ett system?  

Utifrån ett systemiskt perspektiv är världen nivåindelad eller 
stratifierad. De primära nivåerna är fysisk, kemisk, biologisk, psy-
kologisk, social och teknisk nivå (Bunge, 1979). Nivåerna står i ett 
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hierarkiskt förhållande till varandra, vilket innebär att de lägre ni-
våerna är mer grundläggande än, och därmed en förutsättning för, 
de övre nivåerna. En skola är ett exempel på social nivå. En skola 
finns inte som verkande formation utan människor, och människor 
är exempel på biologisk nivå. Nivåerna blir mer komplexa ju högre 
vi kommer i systemet eftersom varje högre nivå inte bara innehåller 
det specifika för nivån, utan även innehåller beståndsdelar från 
undre nivåer. Det systemiska tänkandets väsentligaste innebörd är 
att ingen nivå kan uteslutas per automatik, utan varje nivå har nå-
gon form av betydelse för de andra nivåerna.  

Inlärning kan till exempel sägas vara påverkat av fysisk nivå 
(ljus, värme, möblering), biologisk nivå (trötthet, hunger), psyko-
logisk nivå (motivation, självförtroende), sociologisk nivå (föräld-
rastöd, socioekonomisk bakgrund) (Brown, 2006) och teknisk nivå 
(styrdokument, datorprogram).  

Inom varje nivå finns system av olika art och omfång. Ett enkelt 
exempel är människan som i sig är ett stort och komplicerat sy-
stem, men det systemet innehåller även mindre system inom sig, 
som till exempel blodomloppet och hörselsystemet. Varje system 
kan betraktas för sig, men för en fullständig förståelse av männi-
skans kroppsfunktioner krävs en förståelse för hur de olika, på oli-
ka nivåer ingående systemen inverkar på varandra. En nivå kan 
med andra ord delas in i delnivåer för ökad förståelse.  

Nivåer är autonoma och därmed potentiella forskningsobjekt. 
Det innebär att lärare framträder på flera sätt i den stratifierade 
skolverkligheten, ibland som individ, ibland som rollen lärare och 
ibland som tjänsteman i skolorganisationen, och det är skillnad ef-
tersom ”organizations are composed of persons but they are im-
personal” (Bunge, 1997, s. 415). Lärare är individer och kan un-
dersökas som sådana, samtidigt är de del av en organisationsstruk-
tur och alltså att betrakta som agenter för institutionella eller or-
ganisatoriska intressen och kan därför studeras som agenter. Den 
enskilde läraren befinner sig i en mening inom alla nivåer samti-
digt. Därmed blir det viktigt att diskutera aktörens förhållande till 
strukturen.  
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2.2 Aktör och struktur 
Människor föds in i redan existerande, av människor skapade, 
samhällen där individerna socialiseras i rådande samhälles anda 
(Archer, 1995; Bunge, 1979, 2006). Det är samhället, relativt tid 
och rum, som tillhandahåller möjligheter och begränsningar för de 
människor som ingår i det. Av det följer att människor handlar i 
förhållande till det samhälle de ingår i. Strukturen föregår av nöd-
vändighet de handlingar som förändrar den, och strukturell för-
vandling/reproduktion kommer efter de handlingar som förändrat 
den (Archer, 1995). Det är handlingar som förändrar samhället, 
och ett förvandlat samhälle förändrar individerna. Aktören och 
strukturen är med andra ord varandras konstituenter och konstitu-
erar ständigt varandra. Så läraren som enskild individ, rollinneha-
vare, tjänsteman och medlem i lärarkollektivet, förändrar genom 
sina handlingar den verklighet där hon befinner sig, men blir också 
på samma gång förändrad av den verklighet som är (Emirbayer & 
Mische, 1998).  

Det är individer som handlar i samhället, men de handlar inom 
de strukturer som samhället tillhandahåller.1 Att vara lärare inom 
ett skolsystem kräver till exempel att det finns skolor, elever och 
styrdokument. Det vill säga individuella och strukturella nivåer är 
förutsättning för varandra. Som individer är lärare både individer 
och roller i alla lägen, och man kan välja att studera den ena eller 
båda. För att inte reducera individen eller rollen måste bägge posi-
tionerna betraktas samtidigt. En lärare är en roll, men rollen är be-
satt av en individ med bakgrund i vissa influenser av politisk, soci-
al, ekonomisk, kulturell och biologisk art. En individs roll är dess 
funktion i ett system: alla lärare är individer men de utför rollen 
inom systemet skola. Rollerna som ett system består av utgör också 
ett system, vilket innebär att utförandet av rollen lärare kräver ele-
ver; roller styrs av normer, vilket innebär att när rollnormerna för-
ändras, förändras också rollen, dock med fördröjning i tiden 
(Bunge, 1998).  
                                                  
1 En av vetenskapens stora frågor är just förhållandet mellan aktör och struktur, som handlar om i 
vilken mån människor har förmågan att handla fritt inom de strukturer de befinner sig i. Här förstås 
problemet med aktör-struktur som en fråga om relationen mellan agenter och de sociala system som 
de handlar inom. 
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Det är biosociala mekanismer som enligt Bunge (1997) är be-
stämmande för människor, för dessa ”bridge individual and socie-
ty. They explain what makes people behave as they do in given so-
cial circumstances: what their drives, interests, and intentions are; 
how they cope with social constraints, stresses, and opportunities; 
and how these shape (inhibit, stimulate, or deflect) individual ac-
tion” (s. 444). Det innebär, att det är lärare som individer respekti-
ve roller som handlar, men både individen och rollen handlar inom 
strukturer som har ett inflytande över hur de kan handla och som 
de aldrig kan göra sig helt fria från.1  

Inflytandet finns bland annat som idémässig eller teknisk be-
gränsning i form av regler, praxis eller tabun, som till exempel att 
lärare inte ska slå elever som kommer för sent. Men också som en 
begränsning i förhållande till materiella förutsättningar, som till 
exempel att hela klassen inte kan arbeta med ett visst dataprogram 
samtidigt på grund av bristen på datorer. Kort uttryckt: samhället 
formar oss och vi formar samhället. För att undersöka förhållandet 
mellan aktör och struktur är ”individual action … best understood 
when placed in its social matrix, and the latter is best understood 
when analyzed into its individual components and their mutual ac-
tions” (Bunge, 1997, s. 447).  
 
2.3 Mekanismer, kausalitet och makt 
Mekanismer är verkliga fenomen som orsakar förändringar och 
som därmed genererar kausala samband. Mekanismer är karakte-
ristiska för olika nivåer och har ett hierarkiskt förhållande till var-
andra. Vid konstituerandet av lärare innebär det att det inte kan 
finnas några sociala mekanismer som ”skapar” en social roll som 
lärare, utan att det samtidigt finns biologiska mekanismer som 
”skapar” människan. Man skulle kunna säga att mekanismer 
”samverkar”. En mekanism är en process som får saker att hända. 
Mekanismer förklarar verkliga företeelser och deras förändringar 
eller som Bunge (1997) uttrycker det: “If we wish to understand a 
real thing, be it natural, social, biological, or artificial, we must 
find out how it works. That is, real things and their changes are 
explained by unveiling their mechanisms” (s. 410). Det handlar 
                                                  
1 Individens konstituering i strukturen diskuteras vidare under 5.1.2. 
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inte bara om att beskriva fenomen utan även att förklara hur fe-
nomen uppstår, förvandlas och försvinner. Komplicerade fenomen 
som sociala förändringar sker genom kombinationer av mekanis-
mer, eftersom sociala system innebär att både strukturella och in-
dividualistiska mekanismer är verksamma (aktör-struktur-
perspektiv).  

Nedan, i den systemiska analysen, kommer ett antal mekanismer 
på olika nivåer att kombineras i ett försök att förklara uppkomsten 
av den asymmetriska relationen mellan lärare och elever, samt den 
komplexa och intensiva karaktär som lärararbete präglas av. 
Bunge (2006) framhåller att  
 

schools, have various concurrent mechanisms. That is, they un-

dergo several more or less intertwined processes at the same 

time and on different levels. For example … the people who 

compose a school metabolize and socialize at the same time that 

they learn, teach, manage, or gossip (s. 130)  
 
och de är “subjected to (sustaining and debilitating) economic and 
political forces” (Bunge, 1997, s. 434). 

En förändring är en process eller en händelse och därmed defini-
eras orsaksprincipen på sitt enklaste sätt av att varje händelse har 
någon eller några orsak/er (Bunge, 2006). Det är skillnad på fakta 
(det står en lärare i klassrummet) vilket inte kräver en förklaring, 
och process (varför står läraren där?) vilket kräver en orsaksför-
klaring. Orsak är alltså kopplat till skeende. Den kausala kraften 
eller makten att handla utgår ifrån hur ett objekt är och vad det 
kan göra. Det i sin tur innebär att kausal kraft och mekanism är 
begrepp som implicerar varandra. Men det är viktigt i samman-
hanget att skilja på kausalitet och mekanism, eftersom det inte är 
säkert att den kausala kraften utvecklas. Ett frö har till exempel 
kraften att bli en växt, men mekanismen som möjliggör fröets ut-
nyttjande av sin kraft är en process som inbegriper vatten, sol och 
jordmån med fröet.  

Lärares kraft är svårare att diskutera eftersom det finns fler ver-
kande mekanismer i sammanhanget. Till den ”allmänna” kraft 
som en lärare har i form av kunskaper, erfarenheter, traditioner 
med mera, måste den individuella intentionen som läraren har 



  26 

kopplas. För människor som handlar har en intentionalitet som ka-
rakteriseras av förmodanden som bygger på erfarenheter eller kun-
skaper, för människor har skäl eller ser mening i sina handlingar 
(Boudon, 1998). Det innebär å ena sidan att våra handlingar har 
sin bakgrund i sociala omständigheter och å andra sidan att vi har 
en önskan att påverka andra (Bunge, 2006; Sayer, 2000). Och det 
är de förändrade sociala omständigheterna som jag beskriver ned-
an och som kan sägas ligga till grund för konstituerandet av ”Lära-
ren av idag”. 

Intentioner syns inte utan måste efterfrågas för att vi ska veta 
något om dem. För att komplicera scenariot ytterligare så är det 
inte bara individen, eller tjänstemannen som har intentioner. Utan 
även institutioner, och mekanismer som samarbete och altruism, 
har intentioner genom de aktiva individernas tänkande och hand-
lande. Samhälleliga sammanhang är öppna i den meningen att vi 
inte kan isolera den faktor vi vill undersöka. Det försvårar möjlig-
heten att få heltäckande kunskaper om samhällsfenomen, för män-
niskor lär, har känslor och kan vara irrationella i förhållande till de 
sammanhang de ingår i. 

Social makt eller kraft är möjligheten att handla, inte handlandet 
i sig. Istället för att inrikta sig på handlingen och dess konsekven-
ser, är det betydelsefullt att försöka fastställa den mekanism, som 
är förutsättningen för att handlingar kan komma till stånd. Isaac 
(1987) definierar social makt eller kraft som ”those capacities to 
act possessed by social agents in virtue of the enduring relations in 
which they participate” (s. 80). Handlandet är alltså inte en enkel 
funktion av kraft inom en varelse utan ”the power individuals pos-
sess has social conditions of existence, and … it is these conditions 
that should be the primary focus of theoretical analysis” (s. 81). 
Det skulle innebära att individens makt eller kraft att handla är be-
roende av de sociala omständigheter som råder vid tillfället.  

Lärare har, med hjälp av sin kraft, makt att styra vad som sker i 
klassrummet, men de studerande kan bojkotta läraren, för ”the ex-
ercise of these powers, the way the teacher-student relationship is 
worked out in practice, is contingent, determined by the way par-
ticular individuals and groups choose to deal with their circum-
stances” (Isaac, 1987, s. 82). Det är dessutom än mer problema-
tiskt eftersom ”the structure of education, not teachers, causes stu-
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dents to act like students and teacher to act like teachers. Teachers 
and students, as the social identities that they are, would not ’oth-
erwise do’ anything but what teachers and students tend to do” (s. 
96).1  

Det vill säga, det är inte bara strukturella formationer som ger 
möjligheter och begränsningar, utan även så att den individuelle 
läraren i viss mån kan handla efter eget bevåg, och/eller ha andra 
bakomliggande intentioner än de som den aktuella strukturen före-
skriver som grund för den individuelle lärarens handlingar. Hand-
lande har socialt-strukturella förutsättningar och sociala strukturer 
har stabila interna relationer. Den sociala strukturen ska samtidigt 
ses i ljuset av människan som förändrande kraft. I sitt dagliga liv 
reproducerar eller transformerar människan sin kontext. Individen 
har en förmåga och en möjlighet som utgår från dennes avsikter, 
syften och strategiska handlande. 

Makt kan alla agenter utöva i förhållande till den kontext som 
är, och de andra agenter som är inblandade och vilka intentioner 
de har, men också givet ett historiskt, geografiskt och kulturellt 
rum. Alla handlingar är tillfälliga, eventuella och villkorliga. När 
det gäller människors handlande förklaras det av de biologiska, 
psykologiska och sociala vetenskaperna, vad Bunge (1997, 2006) 
kallar en ”bio-psycho-social mix”. Och det är mekanismer som in-
verkar på denna bio-psycho-social mix som jag kommer att disku-
tera i den systemiska analysen. Det vill säga orsaker som kan för-
klara den problematiska situation som lärare och elever befinner 
sig i idag. 
 
2.4 Positioneringar 
Jag vill i mitt projekt försöka vara pragmatisk. Systemism innefat-
tar både rationalism och empiricism, i en moderat mening. Ansat-
sen kan också sägas bygga på pluralism, reflektion eller ”mixed 
methods”. Det väsentliga är att ge exempel på teoretiska och empi-
riska bidrag som erbjuder logik respektive empiri till det som ska 
utvecklas i analysen. 

Systemism vill undvika reduceringar, något som kan bli resulta-
tet av ensidigt individualistiska eller holistiska perspektiv. Holistis-
                                                  
1 Och därför ”måste” lärare kämpa emot ”the structure of education”, som jag ser det, även om de 
är en del av den. Återkommer till det i kapitel 7. 
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ka perspektiv bortser ofta från systems sammansättning och om-
givning, och därmed från individers tänkande och handlande som 
orsak till skeenden, eftersom de menar att strukturer ensamma för-
klarar sociala fenomen och individers handlingar. Det leder till en 
slagsida mot att individuellt handlande är förutbestämt. Det inne-
bär att man bortser från till exempel fördelaktiga eller ofördelakti-
ga miljöers inverkan, samt individers initiativkraft och uppfin-
ningsrikedom. Om lärare är som lärare är, och de själva inte kan 
göra något åt det, varför då ens försöka?  

Individualistiska perspektiv, å andra sidan, bortser från struktu-
rers inverkan eftersom de menar att beskrivningar är helt beroende 
av den beskrivande. Det vill säga tanken att strukturer endast be-
står av individers handlande och att det inte finns något mer än de 
enskilda individerna i en organisation. Bortser vi från organisatio-
ners och institutioners inverkan kan vi till exempel inte förklara att 
sociala skillnader återspeglas i betygen.  

Om man förklarar samhället enbart utifrån individuella före-
ställningar, eller om man förklarar individbeteende enbart utifrån 
samhälleliga formationers påverkan, leder det till individualistisk 
eller holistisk reduktion. Båda angreppssätten reducerar alltså den 
sociala verkligheten (Sayer, 2000; se även Brante & Persson, 
2008).  

Ovan har den systemiska ansatsen beskrivits utifrån begreppen 
system, stratifiering, aktör, struktur, mekanism, kausalitet och 
makt. En svårighet som är lyft i resonemanget är förhållandet mel-
lan struktur och aktör. Det finns andra teoretiska förslag som för-
söker överbrygga dilemmat mellan struktur och aktör och som 
även har systemiska ansatser, till exempel Bourdieu (1995) med sin 
teori om habitus och Giddens (1984) genom sin strukturationsteo-
ri. Jag har valt dessa två perspektiv som exempel eftersom de kan 
sägas ha en viss betoning mot strukturalism (Bourdieu) respektive 
individualism (Giddens), och dessutom för att det finns stora likhe-
ter mellan perspektiven och den systemism som här förs fram. 
Nedan ska jag helt kort diskutera några skillnader jag upplever 
finns mellan systemism och dessa två perspektiv.1 I min diskussion 
                                                  
1 Jag är inte filosof. Så uppgiften att visa på skillnader mellan systemism och dessa båda perspektiv är 
en grannlaga uppgift som jag ser det. Dessutom kan man hävda att jag borde ha läst Bourdieus och 
Giddens hela produktion för att göra dem rättvisa. Jag borde kanske även ha läst Bourdieu på orgi-
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har jag använt utryckta citat, det kan vara problematiskt och leda 
till missuppfattningar. 
 
2.4.1 Bourdieu 
Det är svårt att på ett enkelt sätt påstå att det finns några större 
skillnader mellan Bourdieus teoribygge och den systemism jag an-
vänder. Det finns systemiska drag hos Bourdieu, och han behand-
lar problematiken med aktör-struktur. Jag ska här diskutera habi-
tus-begreppet och försöka visa att det kan sägas innebära en de-
terminering av aktörers handlingar. Jag menar också att det går att 
finna flera delvis distinkt olika betydelser eller innebörder av be-
greppet, vilket gör att habitus kan ses som ett flytande och mång-
tydigt begrepp. 

För det första är habitus enligt Bourdieu (1995) en praktik, vil-
ket består av individers tänkande, handlande och smak. Dessa dis-
positioner produceras av ”sociala betingningar som är förenade 
med sociala villkor” (s. 18), vilket genererar särskilda, distinkta 
positioner i relation till andra positioner. Habitus-teori ger oss allt-
så möjlighet att se de sociala distinktioner som finns mellan männi-
skor, menar Bourdieu.  

Men habitus är också en princip som ”omvandlar de inneboende 
och relationella egenskaperna i en position till en enhetlig livsstil, 
det vill säga en enhetlig uppsättning av personer, tillgångar och 
praktiker” (Bourdieu, 1995, s. 19). I vad mån individen kan påver-
ka en sådan omvandling uttrycks inte och därmed menar jag att 
det kan tolkas som en determinerande funktion hos habitus. Det 
här visar sig i de generativa praktiker1 som visar vad och hur till 
exempel arbetare äter i relation till vad och hur företagsledare äter, 
samt vad som upplevs som bra-dåligt, gott-ont och distingerat-
vulgärt.2 Sådana bestämningar är normativa, även om de är relati-
                                                                                                          
nalspråk för att inte bli förvirrad av eventuellt mindre bra översättningar. Jag borde kanske vidare 
ha redogjort för skillnader i synen på aktör och struktur utifrån andra teoretiker, som Durkheim, 
Elias, Foucault, Goffman, Habermas, Luhman, Marx, Parsons, Weber och fler. Jag gillar däremot att 
leka filosof. Men det är ju inte min profession, så filosofer kommer väl både att skratta och gråta 
över mina tillkortakommanden i dessa analyser av Bourdieu och Giddens. 
1 Jag upplever att generativa praktiker är en variant av Marx klassbegrepp. Men kan lärarhandlingar 
och viljor också kallas generativa praktiker? Att det har betydelse vilken social klass en lärare tillhör 
är självklart som jag ser det. Det är inte lika tydligt hur lärare från olika klasser omvandlas till gene-
rativa praktiker. 
2 Är användningen av motsatsparet distingerat-vulgärt ett utslag av Bourdieus habitus? Är distingerat 
och vulgärt inte värdebestämda ord, där distingerat är finare, bättre än det låga och fula som vulgärt 
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va individens (betraktarens) position. Det innebär att habitus ur ett 
systemiskt perspektiv är en process, det vill säga händelser eller or-
saker som leder fram till positionsbestämningar, men också de 
egenskaper och förutsättningar som hör hemma inom de olika po-
sitionerna som bestäms av kombinationen av process och förut-
sättningar.1 

För det andra är habitus ett symboliskt system som är uppbyggt 
av ”tillgångar, praktiker och i synnerhet sätt att uppträda” (Bour-
dieu, 1995, s. 19), som fungerar som särskiljande tecken. De sär-
skiljande tecknen kallar Bourdieu för ett ”verkligt språk”.2 Jag tol-
kar habitus som symboliskt system som ett analysverktyg, vilket 
därmed utgör en tredje analytisk betydelse för begreppet vid sidan 
av process och egenskaper och förutsättningar. Den verksamma in-
grediensen både hos betraktaren (forskaren) och det enskilda sub-
jektet är det praktiska sinnet, som är den latenta möjligheten att 
finna de distinktioner (för forskaren) alternativt de möjligheter (för 
subjektet) som finns i en given situation. Bourdieu exemplifierar 
med så triviala saker som att välja mellan en skola på nedgång eller 
en på uppgång och bollsinne när det gäller subjektens praktiska 
sinne. Bourdieu skriver att ”’subjekten’ är i realiteten handlande 
och kunskapssökande agenter begåvade med ett praktiskt sinne” 
(s. 37) (som kunde tolkas som kausal kraft), och det låter som om 
individen har en icke-determinerad handlingsförmåga. Fast detta 
praktiska sinne är habitus, det vill säga ett ”förvärvat system av 
preferenser”, ”principer för att betrakta och göra distinktioner”, 
”kognitiva strukturer” och ”handlingsscheman som styr hur situa-
tionen ska uppfattas och vilken reaktion som är mest ändamålsen-
lig” (s. 37). Det blir en stark syftning mot att individen är determi-
nerad av sin kontextuella och rådande situation.  

Bourdieu menar att människan är fast i en strukturerande struk-
tur, och därmed representerar han främst en strukturellt determi-
nerad ontologi. I grunden är nog Bourdieus syn på människan som 
                                                                                                          
utgör. Kan man tänka sig en arbetare använda detta begreppspar (varvid jag själv uttryckte en gene-
rativ praktik-åsikt)? Kan en arbetare uttrycka att det är distingerat att äta falukorv med sked (för att 
verkligen ta i) och vulgärt att äta oxfilé med kniv och gaffel?  
1 I föreliggande text kunde det tolkas som att lärare ”tvingas” in i en praktik (ett förhållningssätt) 
genom de ”distinkta positioner” som ”råder”? 
2 Bourdieu skriver att det bildas ”ett verkligt språk” (s. 19). Ett verkligt språk i förhållande till vad? 
Finns det overkliga språk?  
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aktör deterministisk och jag uppfattare det som att han gör sig 
”skyldig” till vad som kan kallas en holistisk reduktion. 
 
2.4.2 Giddens 
Giddens (1984) strukturationsteori har likheter med den systemis-
ka ansats som här beskrivits. Både i fråga om att ontologi är en 
primär utgångspunkt för vetenskapligt tänkande, och hur vi ska se 
på förhållandet mellan individ och makt. Det finns dock några 
aspekter som skiljer Giddens teori från systemism, och som därmed 
eventuellt kan sägas innebära en individualistisk reducering. Jag tar 
här upp två aspekter kring förhållandet mellan struktur och aktör, 
där Giddens syn skiljer sig från den systemiska syn som tidigare 
presenterats.  

Giddens (1984) skriver: “The only moving objects in human so-
cial relations are individual agents, who employ resources to make 
things happen, intentionally or otherwise. The structural properties 
of social systems do not act, or ‘act on’, anyone like forces of na-
ture to ‘compel’ him or her to behave in any particular way” (s. 
181). Giddens accepterar med andra ord inte makrosociala förete-
elser som sociala skillnader, ekonomisk stagnation och politisk re-
volution (som händelseskapande fenomen), eftersom han menar att 
det är enskilda människors resonemang som kan förklara händel-
ser i samhället. Makrosociala fakta i en systemisk analys är ofta 
råa i den meningen att de är ”beyond the control of the individuals 
involved” (Bunge, 2006, s. 17). Det är inte omöjligt att mena att 
Giddens gör en form av individualistisk reduktion i detta fall. Det 
är förekomsten av emergens, det vill säga ”the conjunction of two 
of [sic] more features or aspects give rise to new phenomena, which 
have properties which are irreducible to those of their constituents, 
even though the latter are necessary for their existence” (Sayer, 
2000, s. 12), som är förklaringen till uppkomsten av bland annat 
makrosociala handlingar. Emergens är viktigt som begrepp och fö-
reteelse inom systemism eftersom det framhåller och förklarar oli-
ka stratas självständighet gentemot varandra. Hjärnceller, som inte 
själva kan tänka, är nödvändiga för vårt tänkande. Giddens förne-
kar därmed, i linje med ovan, också emergens som social företeelse. 

För det andra förnekar Giddens därmed även att sociala system 
kan inneha egenskaper (properties) som inte de enskilda individer-
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na har, och att sociala system därigenom inte kan ”agera” enligt 
Giddens. Här gör Giddens sammankopplingar som enligt min upp-
fattning inte håller, eftersom han därmed implicerar att om männi-
skor skapar styrregler för skolan så är det även människor som in-
nehar den tvingande kraften i styrmedlen. Fast när det gäller till 
exempel betyg i skolan, så är det förvisso sant att det är människor 
som sitter och bestämmer betygens roll inom skolan, och det är 
människor som sedan ska genomföra handhavandet av dessa be-
tyg. Ändå kan vi se (Selghed, 2004) att betyg är kopplade till socia-
la klasser, till kön och till utseende, klädsel och uppförande. Det 
vill säga det händer saker i fråga om betygen som lärarna inte för-
utsett.  

De ovan nämnda förnekanden som Giddens gör får som följd att 
den enskilda människan, enligt honom, alltid har möjlighet att 
handla efter egen rationalitet, och alltså inte är utsatt för några 
egentligen absolut ”tvingande” strukturer. Vad Giddens gör, som 
jag ser det, är att han menar att alla företeelser inom samhällen 
skulle vara resultatet av individers avsedda och icke-avsedda hand-
lingar. Han reducerar därmed händelser i världen till individnivå, 
alternativt ser han den nivån som den primära nivån för forskning 
kring sociala fenomen, och därmed gör han sig ”skyldig” till indi-
vidualistisk reduktion. 

En annan aspekt som har med det ovannämnda att göra är Gid-
dens (1984) förnekande av förekomsten av universella lagar inom 
sociala vetenskaper (s. 345).1 Det är att relativisera verkligheten yt-
terligare till individuell nivå. Det finns ett antal universella lagar i 
sociala sammanhang, som till exempel att varje samhälle har socia-
lisationsprocesser för de unga i samhället, att varje samhälle har 
sina värderingar och normer som är specifika för ett visst samhälle, 
och att alla människor kan förmodas söka stimulans, sällskap och 
erkännande (Bunge, 2006). Samtidigt beskriver Giddens (1984) en 
form av social universalism, när han skriver att ”the ’stretching’ of 
social systems across time-space” (s. 181) är en aspekt svår att 
handskas med. Den meningen uttrycker att han anser att det finns 
sociala universalismer. 

 
                                                  
1 Man kan också undra om påståendet att det inte finns några universella lagar inom sociala veten-
skaper, inte är ett universellt påstående om sociala vetenskaper. 
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2.5 Konklusion kring systemism 
Systemism framhåller att allt på olika sätt kan sägas ha med allt 
annat att göra. Det vill säga de olika nivåerna, mekanismerna, an-
tagandena och slutledningarna som handhas har med varandra att 
göra, i högre eller lägre grad. Det innebär inte att allt är lika viktigt 
för vartannat, men det innebär att man inte enkelt kan avstå från 
att göra sammankopplingar. Den uppdelning som gjorts i syftet 
mellan asymmetrispåret och komplexitets- och intensitetsspåret, 
och som behandlas åtskilt i den kommande systemiska analysen, 
har med varandra att göra. Att allt har med vartannat att göra, i en 
direkt mening, kan väl sägas vara en komplexitet och ett dilemma 
med systemism. Det kan tyckas som att det alltid finns någon 
aspekt till att koppla till det sagda. Eller omvänt, någon form av 
reduktionism blir nödvändig, eftersom det inte går att behandla allt 
på samma gång.  
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KAPITEL 3                                            
DE FYRA ARTIKLARNA 

Här ges en kortfattad beskrivning av huvuddragen i de fyra artiklar 
som utgör den empiriska delen av detta arbete. Artiklarna finns i 
sin helhet i del två. Artiklarna diskuterar processer och mekanis-
mer som är av betydelse för det fortsatta resonemanget och för den 
systemiska analysen. Artiklarna presenteras inte i utgivningsord-
ning, utan är istället presenterade i förhållande till de två spåren. 
Först presenteras två artiklar som handlar mer om den asymmet-
riska relationen mellan lärare och elever än om läraryrkets kom-
plexa och intensiva karaktär, vilket däremot i något högre grad 
präglar de två artiklar som följer.  
 
3.1 Två artiklar som främst berör den asymmetriska rela-
tionen mellan lärare och elever  
 
3.1.1 Artikel I 
Brante, G. (2002). Förbättrad interaktion mellan studerande och 
lärare genom ökad professionalism? Utbildning & Demokrati, Vol. 
11, Nr. 3, s. 91-105. 
 

Artikelns utgångspunkt är att det förekommer många uttryck i 
media som framhäver elevers kritik mot sina lärare. En undersök-
ning genomfördes kring hur gymnasieelever ser på förhållandet till 
sina lärare. Artikelns empiriska material består av svaren på en 
strukturerad enkät med öppna frågor till 110 gymnasieelever. Des-
sa går i teoretiska program och genomför vid besvarandet av enkä-
ten sitt elfte år i skolan. De frågor som används i undersökningen 
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är: Om jag var lärare…Ja, vad är det första Du skulle ändra på?; 
Skäl för att ’älska’ en lärare och Skäl för att ’hata’ en lärare. Ele-
vernas svar var avvisande mot lärarna, trots att eleverna samtidigt 
uttryckte en allmänt positiv inställning till att gå i skolan.1 Den av-
oga inställningen hos eleverna berörde främst relationen mellan lä-
rares praktik och interaktion med elever. Skolpraktiken beskrivs 
som traditionell med fastlagda rutiner och inrotade maktförhållan-
den. Interaktionen kritiseras främst utifrån den behandling elever 
får utstå, vilket huvudsakligen framställs som bestående av negati-
va attityder och förolämpande handlingar mot elever från lärares 
sida. De förhållanden och de relationer som beskrivs implicerar 
dessutom enligt elever att lärandet blir lidande.  

Om elever upplever interaktionen med sina lärare på det sätt 
som är uttryckt är det ett problem som med nödvändighet bör kon-
fronteras. Med elevernas kritiska aspekter gentemot lärare som 
startpunkt diskuteras ett antal teorier som grund för att försöka 
förklara och förstå vad som kan vara orsak till att de attityder och 
handlingar som eleverna i undersökningen tillskriver lärarna upp-
står. Teorierna beskriver både individuella och strukturella feno-
men som har en inverkan på interaktion i allmänhet och interak-
tionen mellan lärare och elever i synnerhet. Artikeln utmynnar i 
konstaterandet att det finns ett antal uppgifter att lösa i fråga om 
lärarens roll i klassrummet i förhållande till den interaktion och de 
relationer läraren är tvungen att bära, och att dessa problem möjli-
gen kan sägas grundas i en bristande professionalitet i fråga om 
gymnasielärares förhållningssätt gentemot sina elever.  

I artikeln beskrivs utifrån ett elevperspektiv tendenser som pekar 
mot att det inte är självklart att relationen mellan lärare och elever 
är välfungerande eller att relationen dem emellan bygger på ömse-
sidighet.  
 
3.1.2 Artikel II 
Brante, G. (2008). Up to me, them or the relation between us? 
Teachers’ expressed conceptions about teaching. Manuskript in-
sänt till vetenskaplig tidskrift för bedömning. 
 
                                                  
1 Se genomgång av elevkritik i Brante (2002), Bilaga I, s. 92f. 
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Den andra artikeln bygger på intervjuer med gymnasielärare. 
Frågorna som ställts till lärarna handlar om undervisning och kva-
litet i undervisning. Svaren på frågorna diskuterar, förutom under-
visning, även hur lärare pratar om sin interaktion med och sina re-
lationer till eleverna. I artikeln fokuseras områdena läroplan, lä-
rande och relationer till eleverna. Huvudtendenserna i fråga om lä-
rares relationer till eleverna är, för det första, att lärare verkar ha 
en oproblematisk syn på sitt förhållande till eleverna. Eleverna är 
viktiga för deras arbete, det är eleverna och deras behov man me-
nar sig fokusera och vissa uttrycker till och med att det är just rela-
tionen till eleverna som gör att de stannar som lärare. Ett resultat 
som naturligtvis är intressant att koppla till utsagorna i den föregå-
ende artikeln, där eleverna gav en diametralt annorlunda syn på 
relationen mellan dem själva och lärarna. En andra tendens är att 
lärare verkar känna sig osäkra när det gäller att handha klass-
rumskontexten. Det vill säga att handha det utrymme där relatio-
nen med eleverna äger rum och där deras goda relationer till ele-
verna skulle vara explicita. Ett resultat som i sin tur kan kopplas 
till de kritiska elevrösterna i första artikeln.  

I artikeln lyfts tre faktorer som möjligen kan förklara lärares 
oförmåga att känna säkerhet i klassrumssituationen. För det första 
hävdas att ett antal strukturella begränsningar, som otillräckliga 
resurser, för lite tid eller för många elever och uppkomsten av nya 
läraruppgifter, kan förklara att lärare inte upplever sig ha tid eller 
hinna med sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. För det andra 
lyfts ett antal sociala mekanismer som minskar lärares lust och 
håg, och som kan leda eller bidra till bristfälligt självförtroende. 
Dessa är sjunkande status för läraryrket, den allmänna kritiken 
mot lärares arbete och de svårdefinierade rollförväntningar som 
finns på lärare. Och för det tredje kan individens intentionalitet i 
förhållande till förändrade strukturer innebära att, trots att lärare 
på många sätt tycks ha tagit till sig rådande diskurser kring ”den 
nya lärarrollen”, äldre strukturella och praxisrelaterade faktorer 
hindrar den individuelle läraren att leva ut den positionen. Det kan 
visa sig genom motstånd mot ämnesövergripande samarbete; att 
man inte ger elever inflytande; att man inte individualiserar elever; 
att man inte vill arbeta i arbetslag. 
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Artikeln betonar lärares relationella problem till några för yrket 
väsentliga aspekter. De förändringar vi sett beträffande läroplaner, 
kursplaner, betygssättning, huvudmannaskap, anställningsformer 
och anställningsvillkor får konsekvens för det allmänna välbefin-
nandet hos den enskilde läraren. Att sedan upplevelsen är att man 
har mer jobb att utföra, att man har lägre inflytande över sitt arbe-
te, att för mycket tid läggs på möten och samarbete, vilket i sin tur 
minskar tiden för planering av verksamheten, gör inte saken lätta-
re. Aspekter av minskad kontroll över yrket kan leda till osäker-
hetskänslor och frågor kring ens identitet som lärare. En bidragan-
de orsak till att elever upplever sig själva eller andra elever illa be-
handlade av lärare, kan vara lärares osäkerhet kring att hantera 
och leda klassrumssituationer. Samtidigt som lärare framhåller vik-
ten av relationen till eleverna, beskriver flera svårigheten att ha 
kontakt med och att kommunicera med eleverna eftersom de är för 
många. Det kan vara så att lärare har bra kontakt med ett antal 
elever i varje klass, men att den goda relationen saknas till flertalet. 
 
3.2 Två artiklar som främst berör lärararbetets komplexa 
och intensiva karaktär 
Följande två artiklar har gemensamt ursprung i projektet ”Lärares 
arbetsplanering” (LAP).1 Projektet har genomfört fyra studier.2 En 
gemensam förutsättning för projektet är att det beskriver vad lära-
re gör under arbetstid men utanför stipulerad undervisningstid. De 
två artiklarnas data är insamlade genom en Organisational Samp-
ling Method (OSM). Informanterna är slumpvis utvalda lärare från 
skolår 1-12 i två kommuner och ett regionalt gymnasieförbund. In-
formanterna var antingen utrustade med fickdatorer eller klockor, 
vilka var förprogrammerade att ge en signal vid slumpvisa under-
visningsfria tillfällen under en arbetsvecka. Vid signalen skulle lä-
rarna fylla i ett formulär, antingen på papper eller direkt i fickda-
torn. När signalen ljuder skulle lärarna besvara frågan: ”Vad gör 
du nu?”, samt fler frågor om olika sammanhang som förelåg vid 
signalen. Det är främst den första frågan som behandlas i artiklar-
na. 
                                                  
1 Projektet finansierades av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. 
2 En av de andra studierna är en longitudinell intervjustudie som kommer att refereras till nedan ge-
nom Aili & Brante (2004b) och Aili (2007). 
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 3.2.1 Artikel III 
Aili, C., & Brante, G. (2007). Qualifying teacher work: Everyday 
work as basis for the autonomy of the teaching profession. Tea-
chers and Teaching: Theory and Practice, Vol. 13, No. 3, pp. 289-
308. 
 
En inofficiell utgångspunkt för forskningsprojektet var att många 
lärare uttryckte ungefär: ”Vi har alltid brist på tid”, ”Vårt arbete 
innebär besvärliga utmaningar” och ”Oviktigt arbete tar mycket 
tid”. Så de adekvata frågorna blir då: ”Vad gör lärare som leder till 
att de har ont om tid?”, ”I hur hög grad arbetar lärare med svåra 
utmaningar?” och ”Hur mycket av arbetet är oviktigt och vad är 
det oviktiga?”  

En andra utgångspunkt för artikeln är professionella gruppers 
påstådda behov av ett eget formellt kunskapssystem för jurisdik-
tion och kontroll över arbetet. I artikeln undersöks vad i lärares 
vardagliga arbete, förutom undervisning, som kan vara en förut-
sättning för ett formellt kunskapssystem. Det vill säga, vilka ar-
betssituationer som ger lärare möjlighet att analysera och lösa pro-
blem, att planera undervisning på kort och lång sikt, att hantera 
avvikande fall, att utföra diskretionärt arbete som att ta beslut i 
specifika fall, samt tillfällen där lärare kan producera kunskap för 
framtida situationer. Sådana tillfällen kategoriseras i artikeln som 
kvalificerande arbete, det vill säga arbete som skulle kunna vila på 
ett formellt kunskapssystem eller skulle kunna innebära kunskaps-
utveckling av kunskapssystemet. Den undervisningsfria tiden utgör 
merparten av lärares arbetstid, en del av lärararbete som vi inte 
funnit någon egentlig forskning om. I vår analys av den insamlade 
empirin kategoriseras lärararbete på tre olika sätt, nämligen kvali-
ficerande, icke-kvalificerande och semi-kvalificerande. Dessa tre 
kategoriseringar är inte värderande, utan ska ställas i förhållande 
till arten av arbetsuppgift och det eventuella användandet av ett 
formellt kunskapssystem. Det är förmodligen inte möjligt att hävda 
att några av dessa arbetsuppgifter ska eller kan tas bort från lärares 
tjänstgöring. 

Analysarbete, personlig kompetensutveckling, korttidsplanering 
och handledning/mentorskap kategoriseras som kvalificerande ar-
bete. Dessa arbetsuppgifter inkluderar lösandet av problem, förval-
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tandet av avvikande fall och är aspekter av arbetet som inte kan 
skötas på ett rutinmässigt sätt. Datamaterialet visar att lärare an-
vänder 22,2 % eller 7,5 timmar av den undervisningsfria tiden för 
kvalificerande arbete.  

Icke-kvalificerande arbete består av efterarbete, som inte innebär 
möjlighet att använda formella kunskapssystem, till exempel ställa 
tillbaka böcker eller tvätta penslar; administration, som till exem-
pel beställa material (arbete med att avgöra vilket material som ska 
beställas kunde dock ha kategoriserats som kvalificerande); elev-
kontakter utan diskretionärt innehåll, som samtal i korridor; för- 
och efterarbete kopplat till möten, som inläsning eller protokoll-
skrivande; möten med ospecificerat innehåll; samtal med ospecifi-
cerat innehåll (de två ospecificerade innehållen leder till att vi inte 
vet vad som avhandlats och alltså inte kan uttala oss om använ-
dande av formellt kunskapssystem); förflyttningar; och övrigt, till 
exempel byta kläder och sätta i glödlampor. Dessa kategoriseringar 
omfattar arbetsuppgifter som inte kräver ett formellt kunskapssy-
stem för genomförande. Å andra sidan är mycket av de icke-
kvalificerande arbetsuppgifterna inte möjliga att utföra för någon 
annan än den aktuelle läraren, vilket innebär att uppgifterna inte 
på ett enkelt sätt kan lyftas bort från tjänstgöringen. Lärarna an-
vände 40,5 % eller 13,8 timmar av sin undervisningsfria tid för 
icke-kvalificerande arbete.  

Semi-kvalificerande arbete, vilket dessutom är en komplex kate-
gori då dess gränser är delvis otydliga, består av enbart två katego-
rier: föräldra- och elevkontakter med diskretionärt innehåll, till ex-
empel utvecklingssamtal och elevkonflikter och oplanerad under-
visning, till exempel att med kort varsel ta hand om eller sätta 
igång en kollegas lektion. Dessa uppgifter har inslag av diskretio-
närt arbete, rutinarbete och förberedelse inom sig. Vi förmodar till 
exempel att lärare vid utvecklingssamtal, har genomfört sin plane-
ring i förväg, och därmed är en del av analysen gjord innan samta-
let. Data visar att 6,9 % eller 2,3 timmar av den undervisningsfria 
tiden används för denna kategori av arbete.  

Å ena sidan ger vi alltså en beskrivning av vilka arbetsuppgifter, 
samt tidsåtgången för de olika arbetsuppgifterna, som genomförs 
vid sidan av undervisningen. Å andra sidan visar undersökningen 
att läraryrket kräver olika kompetenser, varav vissa rent principi-
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ellt kunde utföras av i stort sett vem som helst och andra tycks ge 
möjligheter att använda ett formellt kunskapssystem. Vilka arbets-
uppgifter som kräver ett formellt kunskapssystem är inte utrett ge-
nom denna undersökning och det bör påpekas att även om det 
tycks som att lärare har ett formellt kunskapssystem och arbets-
uppgifter att använda kunskapssystemet på, har vi inte undersökt 
om de gör det. 

Sammanfattningsvis visar våra resultat att de tre inledande frå-
gorna får sina svar. Lärarna visar att de upplever sig ha ont om tid 
genom att de känner sig stressade 29 % av tiden utanför klass-
rummet. Det finns alltså en tidsfaktor som har betydelse i lärarar-
betet. Att arbetet innehåller utmaningar visar sig genom att 22,2 % 
av tiden består av vad vi kallar kvalificerande arbete och som möj-
liggör användandet av ett formellt kunskapssystem. Att 40,5 % av 
arbetet består av icke-kvalificerande arbete innebär i sin tur inte att 
arbetet är att betrakta som oviktigt. Vi kan anta att en hel del av 
de uppgifter som ingår i kategorin icke-kvalificerande arbetsuppgif-
ter är sådana som lärarna skulle kalla mindre intressanta och som 
de kanske ibland föredragit att slippa utföra, även om det i princip 
är omöjligt. 
 
3.2.2 Artikel IV 
Brante, G. (i tryck). Multitasking and Synchronous Work: Complexi-
ties in Teacher Work. Teaching and Teacher Education. 
 
Artikelns utgångsläge är att lärare uttrycker att de gör mer än en 
sak vid samma tillfälle, alternativt att lärare uttrycker att de tänker 
på aspekter av sitt arbete mer eller mindre dygnet runt. Det finns 
282 (14 %) OSM-formulär där lärare uttrycker att de synkront ut-
för mer än en handling. Formulären har delats in i tre kategorier. 
Den första kategorin består av tillfällen där lärare uttrycker att de 
gör två distinkta arbetsrelaterade handlingar vid samma tillfälle. 
Inom artikelns ram problematiseras detta eftersom det snarare 
tycks handla om att lärare växlar mellan olika handlingar. Den 
andra kategorin består av tillfällen där lärare utför någon arbets-
uppgift och samtidigt tänker på något annat kopplat till arbetet. 
Den tredje kategorin är när lärare är lediga från arbetet, utför var-
dagssysslor och samtidigt planerar, pratar om eller tänker på sitt 
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arbete. Den tredje kategorin är besvärlig då det kan diskuteras i 
vad mån tänkande, att köra bil, och att per definition inte arbeta 
kan betraktas som handlingar. Dilemmat diskuteras till viss del i 
artikeln. Det är även komplicerat att fastställa adekvata och säkra 
gränser mellan de handlingar som nämns. Dessa komplikationer 
till trots, är det lärares upplevelser som är det väsentliga. Även om 
det går att ifrågasätta upplevelsen av synkronitet som lärare ut-
trycker det i formulären, är det inte möjligt att förneka att lärare 
uttrycker sig på det sätt som de gör. Att lärare uttrycker sig så sä-
ger något avgörande om lärares upplevelser av sitt arbete. 

Efter diskussionen kring datamaterialet görs en teoretiserande 
granskning av vad som här kallas synkrona aspekter av läraryrket. 
Det är ett sätt att påvisa hur olika strukturella, kulturella och psy-
kologiska aspekter influerar läraryrket. Det är sju motsatspar som 
ställs upp, men de ska inte betraktas som dikotoma eller varandra 
uteslutande. Istället ska de ses som komplexa i den meningen att de 
”tvingar” in lärare i en situation, som lärare inte nödvändigtvis är 
medvetna om, där lärares handlingar och beslut får betydelse för 
eleverna och arbetet. Det är inte fråga om några direkta och uteslu-
tande val, snarare är det så att lärarna i större eller lägre grad gör 
båda. Hur medvetna lärare är om dessa synkrona aspekter är inte 
undersökt. Det är snarare som framanalyserade dilemman dessa 
par ska ses.  

Det första paret är innehåll och relation. Lärare ska förhålla sig 
till det innehåll som är lektionens grund, men måste samtidigt bry 
sig om de relationer som han/hon har till eleverna i klassen, samt 
de relationer som eleverna har sinsemellan. Kombinationen är inte 
oproblematisk. Det andra paret utgår ifrån innehållsaspekten i ett 
undervisningstillfälle och diskuterar kunskap (som ämneskunskap) 
respektive normer och värderingar. Alla kunskaper och även den 
kunskapsinhämtande situationen har en aspekt av normer och vär-
deringar kopplat till sig, så lärare måste förhålla sig till kunskapen 
som sådan, och till varför denna kunskap har betydelse, det vill 
säga båda aspekterna samtidigt. Tiden är begränsad, vilket innebär 
att varje område som genomförs hindrar att andra områden 
genomförs.  

En mer komplicerad variant av innehållsaspekten är, för det 
tredje, paret invasivt arbete kopplat till ”den dolda läroplanen” 



  42 

(Jackson, 1968; Broady, 1981). Invasivt arbete innebär att vi inom 
till exempel läsinlärning också arbetar med kunskaper kring värde-
grundsfrågor, som mobbing eller genusfrågor (Aili & Brante, 
2004b). Den dolda läroplanen förekommer som inbäddad kunskap 
i undervisningssituationer och lär eleverna att vänta, visa tålamod 
och att uppföra sig på ”rätt” sätt, som följd av hur olika strukturer 
skapar och kräver ”ordning”. Den diskussionen hänger ihop med 
nästa par som behandlar skillnaden mellan elevinflytande och 
lärarmakt i klassrummet. Läroplanen slår fast att eleverna ska ha 
inflytande över både innehåll och arbetssätt (Utbildningsdeparte-
mentet, 1994), samtidigt som lärare inte vill eller anser det svårt att 
ge elever inflytande (Brante, 2008) och det är lärare som har den 
operativa, strukturella makten i klassrummet (Persson, 1994).  

Ett femte par är hur objektiva och subjektiva strukturer inverkar 
på lärares arbetstänkande. De objektiva strukturerna, som bland 
annat har sitt ursprung i styrdokument och resurser, upplevs ofta 
som hindrande då konsekvensen tycks bli ständig arbetsstress, 
höga och delvis motstridiga mål, begränsade resurser, att man ald-
rig blir riktigt klar, att saker och ting kan göras bättre, samt att ju 
mer engagemang, desto fler uppgifter att lösa (Lipsky, 1980). De 
subjektiva strukturerna bottnar i att det är människor som hand-
has i läraryrket och därmed blir lärarens känslor en medverkande 
aspekt i dilemmat. Känslorna tar plats när det gäller att å ena sidan 
bygga upp närhet och tillit till eleven. Samtidigt ska läraren å andra 
sidan ta beslut om resursfördelningar som kan påverka den enskil-
da eleven och dessutom sätta betyg på eleven, två verksamheter 
som kan försämra möjligheterna att bygga upp tillit och som enligt 
Hasenfeld (1983, 1992) leder till en stark påfrestning på lärares 
psykiska hälsa.  

Nästa par är komplikationen att individualisera eleverna samti-
digt som de befinner sig i en grupp. Att eleverna ska behandlas som 
individer poängteras explicit i läroplanen. Uppgiften är svår efter-
som det är många elever per lärare och begränsat med tid till för-
fogande. Att lärare tidvis misslyckas att behandla elever som indi-
vider är tydligt genom till exempel rapporter om kollektiv bestraff-
ning (Nyberg, 2008). Det sista paret är styrd respektive autonom. 
Läraren är styrd från såväl central som lokal nivå, dessutom till del 
styrd av rektorsbeslut och rådande strukturer. Men läraren är ock-
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så autonom och har makten att definiera hur beslut och strukturel-
la pålagor ska tolkas, samt vad som ska utmärka verksamheten 
och bedömas i verksamheten innanför klassrumsdörren. 

Förmågan att kontrollera flera fenomen eller handlingar samti-
digt ses idag som något positivt och kallas ofta för att vara flexibel. 
Arbete som kräver synkront handlande i den mening som här be-
skrivits kan även betraktas som komplicerat. Det kan leda till 
stress. Fullföljandet av varje enskild arbetsuppgift kan bli stört av 
andra uppgifters krav på uppmärksamhet och handhavande. Arti-
keln visar att läraryrket kan anses ha en synkron karaktär. Grun-
den finns i strukturella fenomen som ligger inom institutionen sko-
lan, yrket som sådant eller är en del av den mänskliga aspekten 
som inverkar på det arbete som ska utföras. 
 
3.3 Konklusion av artiklarna 
De första två artiklarna diskuterar hur elever respektive lärare ser 
på den andre. Det är intressant att lärare ser relationen som okom-
plicerad samtidigt som elever ser relationen som komplicerad. Det 
är en tendens till asymmetri mellan lärare och elever. 

De två andra artiklarna behandlar mer strukturella inverkans-
faktorer på lärares arbete, och kan sägas visa att arbetet framstår 
som komplicerat och intensivt. Arbetet består av många olika in-
slag som till exempel inverkande tidsformationer, arbetsuppgifter 
som inte framstår som viktiga eller det man önskar utföra, samt att 
det finns en mängd olika förhållningssätt av moralisk och normativ 
art som lärare måste förhålla sig till. Att det finns inslag i arbetet 
som man inte vill göra, men som man inte kan undvika kan ha be-
tydelse för arbetstillfredsställelsen, som i sin tur ger inverkan på 
övrigt arbete. 

De fyra artiklarna har gemensamt att de på olika sätt ger struk-
turella och relationella beskrivningar och förklaringar till vad som 
här kallas lärararbetets asymmetriska, komplexa och intensiva si-
tuation. Det finns möjlighet att från artiklarna diskutera fenomen 
som kan fungera som rollförstärkare och konstituerare av lärare. 

Att man som lärare upplever sig syssla med annat än undervis-
ning är tydligt i tre av artiklarna. Samtidigt kan man fråga sig om 
de här förhållandena är annorlunda än förr? Landahl (2006) visar 
att många fenomen som i vardagligt tal betraktas som nya problem 
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inom läraryrket i många fall diskuterades på ett likartat sätt för 
upp till 100 år sedan. De arbetsuppgifter som lärare utför och som 
kategoriseras som okvalificerande arbete är uppgifter som mer eller 
mindre alltid legat inom läraryrkets ram. Det skulle istället kunna 
vara den nedlagda tiden på dessa aktiviteter som förändrats över 
tid. Utan ytterligare undersökningar kan det vara svårt att ta ställ-
ning till tidsåtgången, men det är svårt att se att det kan handla om 
några större tidsförändringar.  

En hypotes jag vill framhålla är att det istället är förlusten av 
kontroll över arbetet, som konkret visar sig i förlusten av förtroen-
dearbetstid och i externa aktörers beslutanderätt i fråga om lärar-
arbetets utveckling, som leder till känslor av tidsförlust, och för-
modligen även till känslor av statusförlust. Det blir så eftersom 
man upplever sig arbeta mindre med det man vill arbeta med (un-
dervisning) och mer med det man inte vill arbeta med. Om så fak-
tiskt är fallet är mindre viktigt i sammanhanget, för även en illu-
sion är verklig för den som upplever den (Bunge 2006; Jenkins 
2004). Därför finns det anledning att på ett allvarligt sätt ta hänsyn 
till dessa av lärare uttryckta upplevelser, och vara på det klara med 
att de kan vara en grund för de skoldilemman som uppmärksam-
mas i artikeln. Det kan finnas anledning att förändra de situationer 
och fenomen som förmodligen har en betydelse för att känslor som 
dessa uppstår hos lärare. Att lärares känslomässiga tillstånd inver-
kar på kvaliteten i skolarbetet, är något jag vill hävda. 
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KAPITEL 4                                       
METODOLOGI 

An ontology without a methodology is deaf and dumb; a meth-
odology without an ontology is blind. (Archer, 1995, s. 28) 

 
Här ska abduktion som metodologisk utgångspunkt för den syste-
miska analysen diskuteras. Dessutom förs resonemang king be-
greppen generalisering och normativitet, då de kan sägas utgöra ett 
förhållningssätt som präglar föreliggande text.  
 
4.1 Abduktion  
Eftersom det är mekanismer som ska upptäckas och sådana ofta är 
icke-observerbara, så bygger min framställning på en del fenomen 
som varken används eller finns uttalade i empirin, till exempel bio-
logiska kopplingar, kulturella handlanden och allmänna samhälls-
förändringar. Det är empiriskt möjligt att visa på de i skolan före-
kommande delarna som lärare, elever, byggnader, styrdokument 
och liknande. Det som ofta är osynligt är hur relationerna mellan 
dessa enskildheter ser ut. Av det följer att det är nödvändigt att 
bygga en hel del på gissningar, förmodanden och hypoteser. Ab-
duktion är ett sätt för att få hjälp med sitt gissande (Bunge, 2006). 
Abduktion handlar om att utifrån de data och teorier man har fan-
tisera fram tänkbara sammanhang mellan data och teorier. Det vill 
säga visa på sammanhang som är begränsade av logik och veten-
skaplighet men som samtidigt är rimliga, för att komma fram till 
vilka beståndsdelar som kan vara verksamma, och för att kunna 
förklara och förstå de händelser man undersöker. För att kunna 
placera individuella handlingar i sin sociala kontext, och för att 
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kunna analysera kontextens aktiva delar rör sig en systemteoretiker 
”from micro to macro and conversely. In other words, he employs 
two mutually complementary research strategies: top-down and 
bottom-up” (s. 142). 

Abduktion används för att finna nya möjligheter, nya tolkning-
ar, man skulle kunna kalla det hypoteser, som sedan prövas mot 
olika teorier. Eftersom varje händelse måste ha en orsak (ontolo-
giskt postulat), så kan vi dra den enkla slutsatsen att en händelse 
utan synlig orsak är orsakad av en osynlig orsak. Jag har i inled-
ningen pekat på ett antal problem inom skolan i Sverige och ut-
ifrån dessa problem försöker jag finna synliga och osynliga meka-
nismer som kan förklara problemens uppkomst. Det krävs logiska, 
plausibla, igenkännbara och väl underbyggda kopplingar mellan de 
olika närvarande enskildheterna för att kopplingarna ska bli be-
gripliga och acceptabla.  

Utifrån frågan: ”What does the existence of this object/practice 
presuppose?” (Sayer, 2000, s. 16), kan vi finna observerbara me-
kanismer eller mekanismer vi känner igen från andra sammanhang. 
Vi kan också bli tvingade att bygga hypoteser kring vilka icke-
observerbara mekanismer som kan vara aktiva. Det vill säga, vi 
bygger inte tankegången på induktion eller regelbundenhet, utan 
på bedömningar av möjliga orsaker och konsekvenser. Frågan 
handlar om nödvändighet istället för regelbundenhet. Sayer (1992) 
menar att anledningen till att barn kan uttrycka komplicerade 
grammatiska meningar som de aldrig tidigare hört, med att barn 
”possess structures which generate speech” (s. 208). I den syste-
miska analysen, som följer nedan, används ett abduktivt arbetssätt.  
 
4.2 Generalitet 
Att det är någots nödvändighet som efterfrågas leder vidare till vis-
sa tankegångar kring generalitet. Det generalitetsbegrepp jag an-
vänder mig av har uppgiften att fastställa ”the nature of things or 
structures, discovering which characteristics are necessary conse-
quences of their being those kinds of objects” (Sayer, 2000, s. 136). 
Det är alltså vad som är nödvändigt för någots existens istället för 
regelbundenhet och statistisk representativitet1 som ligger till grund 
                                                  
1 Statistisk representativitet förklarar ingenting, däremot kräver representativitet en förklaring. Den 
starka statistiska representativiteten mellan faders yrke och elevers betyg (Jönsson, Trondman, Arn-
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för de generaliseringar som görs här. Den utgångspunkt jag har för 
att generalisera lärare i Sverige är just att de är utbildade till lärare 
och arbetar som lärare. När jag använder ordet lärare eller lärarna 
är det ett allmänt, icke-utpekande sätt att benämna alla lärare i 
Sverige på. Det är aldrig en specifik lärare som arbetar vid en viss 
skola eller som har deltagit i någon av de här ingående undersök-
ningarna som diskuteras. Det innebär också att en enskild lärare 
kan säga: Detta gäller inte mig! 

Mina generaliseringar kring lärares arbetsvillkor, till exempel de 
synkrona aspekter som diskuteras i Artikel IV (Brante, i tryck), 
bygger också på likhet eller överensstämmelse. Dessa kan bestå av 
nödvändighet och/eller regelbundenhet.1 Det är inte så att det inte 
finns skillnader mellan hur lärare arbetar och tänker, utan snarare 
att de skillnader som finns mellan individuella lärare, finns över 
hela landet. Skillnader kan ha sin grund i vilken kategori av lärare 
som diskuteras, eller skillnader i fråga om vilken lärarutbildning de 
genomgått, tid i yrket, kön, ålder, geografisk hemvist, om läraren 
arbetar i stad eller på landet, med flera allmänna faktorer. Men 
även om många faktorer är skilda, och det därmed finns olika ar-
betsområden och verkande bakgrundsfaktorer inom lärarkåren, så 
utgår jag från att det ändå finns en form av gemensam nämnare i 
begreppet lärare. Lärare i Sverige är skilda från rörmokare, civil-
ekonomer, läkare och andra yrkeskategorier, bland annat genom 
att de som yrkesgrupp skapar ett eget sätt att tala om och betrakta 
sitt yrke på (Selander, 2006).  

Varje människa är en subjektiv enhet, samtidigt kan man pro-
blematisera i vad mån den enskilda läraren kan sägas vara enskild i 
en så stark bemärkelse att hon/han skiljer sig från andra lärare. 
Visst är vi individer, men som sådana är vi förvånansvärt lika 
(Frankfurt, 2004). Bourdieu, Chamboredon och Passeron (1991) 
menar att: a) betydelsen av de mest personliga och tydliga hand-
lingarna inte tillhör personen som utför dem utan det kompletta 
system av relationer i vilka och genom vilka som de utspelas; b) att 
sociala relationer etableras mellan sociala förhållanden och posi-
                                                                                                          
man & Palme, 1993) förklarar till exempel ingenting om varför det är så. Det är endast ett konstate-
rande av fakta. 
1 Alla träslöjdslärare saknar minst en fingertopp (Obs, skämt, fast med visst verklighetsunderlag). 
Alla lärare som arbetar med läs- och skrivinlärning, måste ha kunskaper i läs- och skrivinlärning. 
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tioner och därför har förhållanden och positioner mer realitet än 
subjekten som de kopplar ihop; c) vi konstruerar ett system av ob-
jektiva relationer inom vilket individer är närvarande, vilket är mer 
adekvat uttryckt i gruppens ekonomi eller morfologi, än i subjek-
tens åsikter och uttryckta intentioner; samt d) det är en förståelse 
av organisationers objektiva logik som leder till den princip som är 
möjlig för att förklara individuella attityder, åsikter och strävan-
den. Det är med andra ord strukturella relationer inom systemet 
som ”skapar” en variant av generalitet, där den enskilda individen 
”drunknar” i de kollektiva uttrycksformerna. Det vill säga vi är 
som människor inte helt frikopplade från vår omgivning.1 Sociala 
system är inte endast en samling av individualister eftersom sam-
hällsvarelser lever i flock (Bunge, 2000).  

Här betraktas lärare utifrån en generaliserad bild som är bero-
ende av de systemiska formationer och strukturella relationer som 
inverkar på dem. Som grund för detta generella antagande ligger 
reflexionen att ”all proper explanations explain the particular by 
the general” (Hedström & Swedberg, 1998, s. 2), vilket jag å ena 
sidan tolkar som att det enskilda förklaras genom det generella. 
Det vill säga vår utgångspunkt för förklaringar av speciella feno-
men är det ”vanliga”, vi har våra rutiner. Å andra sidan tolkar jag 
det som att det inte tidigare kända måste förklaras utifrån det ac-
cepterade och kända. Det måste finnas en grund av tidigare kun-
skap för att förklara det som är nytt för oss. Det är samtidigt ett 
problem eftersom det försvårar nyskapande, för som människor 
vet vi vad vi gjort men inte vad vi ska göra. Att förklara det parti-
kulära genom det generella är som jag ser det en form av indirekt 
eller omvänd generalisering. Jag har med andra ord generaliserande 
anspråk inom föreliggande text. 
 
4.3 Normativitet 
Jag är medvetet normativ i vissa av mina resonemang. Ofta fram-
förs en uppfattning om att vetenskapliga texter inte ska ha norma-
tiva och värderingsgrundade utgångspunkter (Sayer, 2000). Jag 
menar att det inte går att undvika att vara normativ och värderan-
de och det av flera skäl. 
                                                  
1 Den här diskussionen fortsätter nedan, se avsnitt 5.1.2. Graden av determinering kan också disku-
teras, vilket till del görs i samband med diskussionen kring Bourdieu i avsnitt 2.4.1.  
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För det första finns en värdering i det faktum att föreliggande 
text utgår från att den svenska skolan inte fungerar helt tillfreds-
ställande. Bara att uppmärksamma ett problem är att ta en posi-
tion i förhållande till ett område, det är att förhålla sig normativt. 
Forskare skriver om det de vill skriva om, det vill säga det är en 
högst personligt normativ utgångspunkt som ligger till grund. Eller 
som Harris (1999) uttrycker det: “What we choose to study or not 
to study … is a political-moral decision” (s. 59). 

För det andra är utgångspunkten normativ eftersom fastslåendet 
att det förekommer ett dilemma innebär att jag redan förutsagt att 
det finns eller borde finnas en möjlighet till något bättre, eller 
mindre problematiskt (Sayer, 2000), vilket är vad vetenskap går ut 
på och ska gå ut på. Bunge (2006) betonar att vare sig värdeneut-
ralitet eller opartiskhet krävs för objektivitet eftersom ”one can be 
objective yet at the same time have certain preferences” (s. 256). 
Jag kommer naturligtvis att försöka förhålla mig objektiv i förhål-
lande till det som diskuteras, samtidigt som jag ger förslag till hur 
det som framställs som problematiskt ska kunna förändras. 

För det tredje kan även värdeutsagor undersökas och ha en vik-
tig del i forskning. Sayer (2000) menar att om värden ”are seen as 
purely subjective, emotive, a-rational responses, and hence beyond 
justification through argument, then the critiques which they in-
form might be dismissed on the same grounds” (s. 172). Och vi-
dare att “the necessity of value-freedom is peculiar, because they1 
often insist on the logical independence of facts and values; but if 
they2 are independent it makes no sense to say the absence of the 
latter is necessary for establishing the former” (s. 59). De under-
sökningar och diskussioner som förs ska vara sakliga även om det 
finns en normativ bakgrund. Ett enklare sätt att uttrycka förelig-
gande texts grundval är värderingen att det är bättre om lärare och 
elever uttrycker att de trivs i skolan istället för att de uttrycker att 
de inte gör det.3  
                                                  
1 De som förespråkar ”value-freedom”. 
2 Facts and values. 
3 Bunge (2006, s.193-195) diskuterar skillnaden mellan kontextuella och absoluta sanningar. Han 
menar att ”andas frisk luft är hälsosamt” och ”det finns fotoner” är absoluta sanningar. De gäller 
alltid och överallt. En kontextuell sanning är en social norm eftersom den är en social konstruktion 
och har uppstått i en specifik kontext. Uttrycket ”elever lär sig mer om de och deras lärare trivs i 
skolan” är, med förbehållet att trivsel är ett besvärligt begrepp i sammanhanget, en sats som kan 
sägas ligga mellan kontextuell och absolut i den mening som Bunge uttrycker. Biologiskt sett är väl-
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En fjärde normativ aspekt är att skolan är till för barn och ung-
domar och jag bryr mig i en mening mer om eleverna än lärarna. 
Fast som jag ser det krävs det välmående lärare för att elever ska få 
en positiv skolgång. Elever är en utsatt grupp i skolan. Att ta sitt 
utgångsläge från en utsatt grupps perspektiv kan i sig vara ett ex-
empel på det positiva i att utgå från värderingar. Jämför till exem-
pel det genomslag som feministisk forskning har haft (Sayer, 
2000).  

För det femte därför att området som sådant är normativt. Sko-
lan som institution och dess verksamhet är genomsyrad av värde-
ringar och normer (Wilson, 2002). Det förs diskussioner kring oli-
ka aspekter av lärararbetets moraliska grunder i Brante (2008, i 
tryck). Det är en diskussion kring vilka värden som skolan står för, 
hur skolan ser på fostran, hur lärare ska förhålla sig till olika 
normperspektiv som existerar, som i fråga om innehåll, gruppnor-
mer, vuxennormer och uppförande. Det handlar också om vad det 
ska undervisas om, hur undervisningen ska gå till och hur relatio-
nen mellan lärare och elever ska gestalta sig. 

För det sjätte eftersom jag i linje med Bunge (2006) menar att 
det finns moraliska fakta, eftersom ”every fact involving rights and 
duties, whether met or not, is a moral fact” (s. 269). Normer och 
värderingar ska placeras i sin kontext istället för att skiljas ut, för 
även normer och värderingar är verkliga. Moraliska handlingar 
påverkar de som utsätts för dem (Bunge, 2006), vilket samtidigt är 
grunden till uppkomsten av sociala normer (Therborn, 1993). Mo-
ral är skapad och inlärd, inte upphittad eller ärftlig (Bunge, 2006). 
Praktisk betraktat är normer och fakta två sidor av samma mynt, 
eftersom vi när vi agerar för en förändring överbryggar klyftan 
mellan hur något är och hur det bör vara (Bunge, 2006).  

Och som sjunde normativa grundval finns den naiva tanken att 
ett arbete som detta ska förändra världen. Det vill säga det som 
presenteras som en svårighet i inledningen förutsätts genom detta 
arbete i en framtid kunna fungera på ett mer tillfredsställande sätt. 
Jag antar att alla som forskar styrs av förbättringsanda. Det leder 
både till att forskare faktiskt har en anledning att forska, men ock-
så att vi får en motvikt mot skepticism (Bunge, 2006).  
                                                                                                          
mående absolut, socialt sett kan skolan som konstruktion ifrågasättas, därmed hamnar meningen 
mellan begreppen.  
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KAPITEL 5                                         
DEN SYSTEMISKA ANALYSEN 

There is only one story. It is the long account of how human be-
ings are constituted, how the world is made, and of the necessity 
of their mutual interaction. (Archer 2000, s. 13) 

 
Ett socialt system som skolan ska analyseras som ett system. Ana-
lysens fokus ska vara en företeelse inom systemet på en viss nivå 
och undersökningen ska innefatta en viss tid. Den företeelse som 
analyseras här är lärare, som grupp och/eller kår (som generellt fe-
nomen), och den undersöks i den tid som här kallas idag. Ett sy-
stems består av: a) beståndsdelar, till exempel lärare, elever, styr-
dokument och läroplansmål; b) omgivning, till exempel samhället i 
sig, PISA-undersökningar, skandalartiklar i pressen (Englund, 
2006) och Skolverkets utvärderingar; c) struktur, (det vill säga ”set 
of bonds or couplings between system components and things in 
the environment that influence or are influenced by the former”, 
Bunge, 1997, s. 416), till exempel lärararbetets komplexa och in-
tensiva karaktär, asymmetrin mellan lärare och elever, samt lärares 
höga sjukdomstal1 och; d) mekanismer (Bunge, 2000), som kan ge 
orsaksförklaringar till uppkomsten av de problem som här diskute-
ras.  

Jag använder den systemiska analysen till att analysera meka-
nismer som antas kunna förklara uppkomsten av asymmetrin i re-
lationerna mellan lärare och elever, samt lärararbetets komplexa 
och intensiva karaktär. Jag menar att en sådan analys kan säga nå-
                                                  
1 Det vill säga de problem som jag utgår ifrån. Strukturen kan också vara positiva möten mellan lära-
re och elever, och lärare som älskar sitt arbete. 
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got väsentligt om lärares konstituering. Utgångspunkten för den 
systemiska analysen är de tidigare nämnda grundläggande ontolo-
giska nivåerna, det vill säga, fysisk, kemisk, biologisk, psykologisk, 
social och teknisk nivå.1  

Ett socialt system är något mer än dess ingående delar (Bunge, 
1979), vilket innebär att det finns något utöver vad som är konkret 
närvarande när vi betraktar systemets delar. Det är den sociala 
mekanismen, som är mycket komplicerad eftersom ”social mecha-
nisms reside neither in persons nor in their environment – they are 
a part of the processes that unfold in or among social systems” 
(Bunge, 1997, s. 448), som till exempel skolverksamhet som är 
osynligt. Det som är synligt är lärare, elever, byggnader och styr-
dokument, men inte hur de samverkar och ger synergieffekter. So-
ciala mekanismer visar sig också genom att människor inte är pas-
siva i förhållande till sin omgivning. Människor medverkar i kon-
struktionen av sin egen livsmiljö. Sociala mekanismer har två egen-
heter, de har ett syfte och de är sammankopplade (Bunge, 2006). 
Att de är sammankopplade och har ett syfte leder till att de kan ses 
som en själv-uppfyllande kedja av kausalitet. Som exempel beskri-
ver Bunge en kedja där demokrati leder till medverkan, som i sin 
tur leder till sammanhang, vilket leder till stabilitet, som är en 
grund för demokrati.  
 
Modell 1. Kausal kedja (Bunge, 2006, s. 
123) 

 
Democracy  Participation 

   
Stability  Cohesion 
 

Självuppfyllande kedjor kommer att användas under den syste-
miska analysen och de kan sägas visa på potentialen av kausala 
samband.  
                                                  
1 Låt mig helt kort påpeka att människan ständigt, och i alla sammanhang, är influerad av ett antal 
fysiska fenomen, som till exempel gravitation. Människan som biologisk varelse är dessutom utsatt 
för kemiska processer av olika slag, som till exempel när levern omvandlar vattensvårlösliga ämnen 
till mera lättlöslig form. Den fysiska och kemiska nivån kommer inte att diskuteras mer, vilket i sig 
innebär en reduktion av den systemiska analysen. 



  53 

Den systemiska analys som jag ämnar genomföra är här delad, 
en del är kopplad till asymmetrispåret och en andra del är kopplad 
till komplexitets- och intensitetsspåret. Ett antal mekanismers för-
hållande till de två spåren presenteras. Presentationen avbryts vid 
några tillfällen av diskussioner kring hur de mekanismer som pre-
senterats kan sägas samverka.  
 
5.1 Mekanismer kopplade till asymmetrispåret 
Inledningsvis diskuteras mekanismer som kan ge en förklaring till 
hur asymmetrin mellan lärare och elever uppstått. Exempel och 
empiri kommer att tas från sammanhang som innefattar lärare och 
elever. Att dessa mekanismer används för att visa på asymmetri-
spåret utesluter inte att de även influerar komplexiteten och inten-
siteten i läraryrket. De mekanismer som presenteras i förhållande 
till asymmetrispåret är allmänna och förmodligen universella i en 
sådan mening att de påverkar ”alla”1 människor.  
 
5.1.1 Vi-intentionalitet 
Det finns en evolutionär mekanism i människans utveckling som 
haft stor betydelse för uppkomsten av socialt liv och kultur. Meka-
nismen förklaras genom den evolution som den mänskliga hjärnan 
varit med om över tid, och kallas ”we-intentionality”. Den yttrar 
sig genom en ”species-specific set of social-cognitive skills, emer-
ging early in ontogeny, for participating and exchanging knowled-
ge in cultural groups” (Herrmann, Call, Hernández-Lloreda, Hare 
& Tomasello, 2007, s. 1360; Plotkin, 2003a, 2003b). ”We-
intentionality” handlar om att kunna skilja på vän och fiende ge-
nom att ”känna igen ansikten” (Plotkin, 2003a), det vill säga att se 
vad den man möter vill och vilka intentioner denne har (Gärden-
fors, 2006). Förmågan att känna igen2 är en grundval för tillit, vil-
ket i sin tur ger förutsättning för ömsesidighet och altruism3, som i 
sin tur skapar grund för samverkan i gruppen (Ostrom & Walker, 
2003; Berg, 2005), och samverkan leder tillbaka till vi-
                                                  
1 Bestämningen alla är problematisk.  
2 Enligt Gärdenfors (2006) är ”våra hjärnor konstruerade för att minnas tre saker: ansikten, platser 
och historier” (s. 113). 
3 Nowak och Sigmund (2005) poängterar att människor tjänar på oegennyttigt beteende.  
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intentionalitet eller ansiktsigenkännande. Det vill säga fyra meka-
nismer som fungerar som en självuppfyllande kausal kedja.  
 

Med utgångsläge i dessa mekanismer bygger en social grupp den 
kultur och det samhälle de lever i. Jag förstår det som att man där-
igenom bland annat skapar en grund för vi-och-dom-
uppfattningar, eller grupp-konsolidering, det vill säga en trygghet 
och en försäkran om tillhörighet. Igenkännandet handlar inte om 
ett alldagligt igenkännande i form av: ”Titta där kommer Gösta!” 
Igenkännandet ligger på ett djupare plan, och handlar i grunden 
om tillit till medmänniskor. Jag förutsätter att vi-intentionalitetens 
evolutionära drag än idag finns kvar som en mekanism för mänsk-
lig interaktion, och att gruppers kulturskapande i nutida samhällen 
bygger på någon form av ansiktsigenkännande. Jag menar vidare 
att det är troligt att denna mekanism, i någon form kan vara verk-
sam bland människor i en skola eller ett klassrum. Som ett gene-
tiskt-evolutionärt drag finns det kvar och är verksamt, även om vi 
inte vill kännas vid det.  
 
Modell 2. Självuppfyllande kedja av sociala mekanismer: Exemp-
let vi-intentionalitet:  

 
vi-intentionalitet 
ansiktsigenkännande 

 tillit 

   
samverkan  ömsesidighet 

altruism 
 

Jag tänker mig att vi-intentionaliteten kan vara en mekanism för 
försiktighet hos lärare i mötet med sina elever.1 Eleverna kommer 
alltid nya till skolan med delvis nya sätt, och ska socialiseras inom 
skolans kultur. En gammal devis från lärarutbildningen kan utgöra 
exempel på lärares sätt att möta och konstituera dessa för dem nya 
individer redan vid första mötet: ”Inte ett leende före oktober!”.2  
                                                  
1 Kan tänkas vara den biologiska förutsättningen för den mer sociala varianten ”etablerade och out-
siders” (Elias & Scotson, 1999). 
2 Uttryckt av någon lärare under min egen lärarutbildning. Det yttras alltid i skämtsam ton! Många 
andra lärare som jag talat med har också hört devisen. 
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Vi-intentionaliteten kan också ligga som grund för elevers upple-
velser av att lärare är orättvisa (Brante, 2002), där närheten mellan 
lärare och vissa elever kan upplevas som att lärare har ”gullgrisar”. 
Det kan vara så att en ”vi och dom”-mentalitet byggs upp mellan 
lärare och elever som har biologiska rötter i vi-intentionaliteten 
och att en sådan kan leda till en motsvarande självuppfyllande ked-
ja som modell 2, men nu byggd på åtskiljande. 
 
Modell 3. Självuppfyllande kedja av sociala mekanis-
mer: Exemplet vi-och-dom. 
 
vi-och-dom misstro

 
asymmetri  egennytta
 

Att ett igenkännande spelar roll visar sig för det första genom 
den forskning som diskuterar hur lärares sociala medelklassbak-
grund gynnar elever med motsvarande sociala bakgrund (Bourdieu 
& Passeron, 1977). För det andra med tanke på att personlighets-
drag kan vara betygsgrundande enligt intervjuade lärare (Selghed, 
2004), och att ”även fysiska attribut som utseende sägs kunna på-
verka betygsättningen” (s. 167). Personkemi och igenkännande 
förmodas här kunna bygga på utseende, både fysionomiskt, kultu-
rellt och socialt.1  

Jag vill med andra ord framhålla en strukturell och biologisk 
mekanism som konstituerande för människan, här benämnd vi-
intentionalitet. Mekanismen har inverkan på de relationer männi-
skor bygger upp till andra. Lite vagt uttryckt leder mekanismen till 
att man känner igen människor som man inte känner i en verklig 
mening. Dess betydelse för asymmetrispåret är en yttring av tillit 
alternativt misstro.  
 
5.1.2 Identiteter, roller och medlemskap i kollektiv 
Samtida med vi-intentionaliteten konstitueras den enskilda männi-
skans identitet, personlighet, roll och kollektiva tillhörighet. De 
mekanismer som jag valt för att förklara och förstå individers kon-
                                                  
1 Det liknar Bourdieus särskiljande tecken, det vill säga vad Bourdieu kallar ett ”verkligt språk”, se 
avsnitt 2.4.1. 
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stituering har biologiska, psykologiska och sociala utgångspunkter. 
Resonemanget bygger på fem antaganden: 1) den personliga identi-
teten har alltid en social bakgrund; 2) personer existerar samtidigt i 
en biologisk, psykologisk och social verklighet; 3) personer har lik-
heter och olikheter i förhållande till andra personer; 4) personer 
har en känslomässig sida1; 5) de fyra första postulaten gäller även 
för kollektiva identiteter. Att ha en identitet är att ha en roll, och 
att ha en roll är att ingå i ett kollektiv. Därmed är även personlig 
identitet i någon mening kollektiv.  

Det förutsätts här att alla individer har flera identiteter, som till 
exempel man eller kvinna, lärare, elev, förälder, fotbollsspelare, 
och att de olika identiteterna möjliggör förhållningssätt i olika 
sammanhang. Det är även möjligt att handla på flera olika sätt i en 
given situation, då vi som individer har kunskap om alternativa 
möjligheter. Om vi sedan kan, får eller törs handla är en fråga som 
beror på situationen och på andra i situationen medverkande aktö-
rer.  

Identitet och personlighet som något bestämt och bestående pro-
blematiseras av Bunge (1979), som definierar personlighet som 
”the union of behavior and mentation” (vilket innebär en delvis 
biologisk förklaring till personlighetens föränderlighet) och han 
menar att ”the behavior and mentation of a higher vertebrate are 
more changeable and vulnerable than any other bodily function” 
(s. 174). Mannheim (1939/1986) ger en social förklaring till den 
ständiga identitetsförändringen som människor genomgår. Grun-
den ligger i att människor hela tiden justerar sig gentemot sin so-
ciala omgivning, och alltså blir identitet något flytande. Slutsatsen 
för mig blir att identitet och personlighet inte är något fast eller be-
stående, utan ett fenomen som oundvikligt befinner sig i en ständig 
förändring, och det gäller då även för den identitet och personlig-
het som kan appliceras på lärare.2  

Identitetens sociala bakgrund består av fyra delar. Den inledande 
identitetsskapande mekanismen är livet i familjen. Familjen 
kompletteras av en ständigt vidgande ring av relationella kontak-
                                                  
1 Det är del av den biologiska verkligheten att en del människor har så svåra skador att deras känslo-
liv är mer eller mindre utslaget, eller åtminstone annorlunda än det som kallas ”normalt”. 
2 Vilket då även innebär att det är fel att påstå att man inte kan förändras, eller att det är omöjligt att 
”lära gamla hundar (eller lärare) att sitta”. 
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ter. Identiteten är för det första bestämd av händelser, relationer 
och sociala omständigheter. En läraridentitet är ett resultat av livs-
historia, relationer och den kontextuella omgivningen. För det 
andra innehar varje människa mer än en identitet. Layder (2004) 
poängterar att ”you have several ’sub’ selves or personalities all of 
which play a part in ’representing’ you at different times and cir-
cumstances” (s. 15, jfr Swidler, 2001). Det gäller till exempel det 
enkla påståendet att jag är inte bara lärare, jag är också fotbolls-
fantast.  

Den sociala kontext där individen befinner sig ger för det tredje 
identiteten möjligheter och begränsningar. Individens intention-
alitet kan få som resultat att ”private rules … tend to be personal-
ized versions of more general social rules, practices and moral atti-
tudes. So although in some part drawn from society, they are pri-
vate in nature because of their individual customization” (Layder, 
2004, s. 93). Omvänt innebär det att lärares ”egna” synsätt är en 
del av ett kollektivt och generellt sätt att se på saker och ting, och 
att lärare har sina sätt att se på företeelser som skiljer sig i förhål-
lande till andra grupperingars (Bourdieu et al., 1991; Selander, 
2006). Frankfurt (2004) understryker att ”people care about many 
of the same things because the natures of human beings, and the 
basic conditions of human life, are grounded in biological, psycho-
logical, and environmental facts that are not subject to very much 
variation or change” (s. 27).  

Individen som ett jag är för det fjärde inget märkligt eftersom ”I 
am me (and vice versa), and I am here” (Jenkins, 2004, s. 46). Vi 
är alltså inte bara samhällsvarelser utan även individer, vilket vi är 
medvetna om (Archer, 2000). Om vi överför dessa inledande tan-
kegångar kring identitetsskapande till lärare är det möjligt att påstå 
att vi inte ska reducera läraridentitet till vare sig individuella eller 
deterministiska anspråk, utan att vi måste se varje individ och iden-
titet som ett resultat av individens intentioner, relationer, historia 
och kontextuella sammanhang.  

Det andra antagandet framhåller identitetsskapandets ”bio-
psycho-social mix”. Människans kognitiva funktioner är biologis-
ka mekanismer som till exempel perception, och Bunge (2006) 
framhåller att även mänskliga känslor hör till den biologiska sidan 
eftersom de bygger på ”the anatomical connections among the cor-
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tical (cognitive) and the limbic (emotive) regions of the brain” (s. 
76). Dessa biologiska mekanismer innebär att en mängd funktioner 
inom undervisning har underliggande biologiska konnotationer, 
som till exempel hur man uppfattar det man hör och ser.  

Ytterligare biologiska mekanismer är att människan behöver 
näring, sömn med mera för att fungera. Utifrån reflexionen om 
kontextuella och absoluta sanningar ovan, vill jag hävda att hung-
riga, trötta, sura och uppgivna lärare och elever fungerar sämre än 
mätta, pigga, glada och motiverade.  

Den psykologiska sidan innebär att vi inte kan tala om ”cogni-
tion without feeling, and emotion, motivation and spontaneity” 
(Bunge 2006, s. 76). Vi bär med oss emotioner som kan resultera i 
känslor av närhet och avstånd (Layder, 2004, s. 10; jfr Elias, 
1956), som är viktigt att ta fasta på när det gäller studiet av indivi-
der och deras relationer. Lärare, som alla andra, är samtidigt både 
autonoma individer och individer som inte kan leva utanför de 
”tvingande” strukturer som finns i samhället och i sociala relatio-
ner.  

Det vill säga det finns både en psykologisk och en social verklig-
het att förhålla sig till. Båda dessa verkligheter ”exert pulls and 
pushes on us from opposing directions while we (try to) make deci-
sions about which direction we want to go in” (Layder, 2004, s. 
88).1 Lärare har att förhålla sig till denna mix av biologiska, psyko-
logiska och sociala faktorer som samverkar på ett mycket stort an-
tal varierande sätt. Det är en av de allmänna förutsättningar som 
allt mänskligt liv består av.  

För det tredje är personer aldrig helt unika. Det finns inte ett 
oändligt antal möjliga personliga identiteter att ta till, utan vi är 
influerade av vad som anses relevant och acceptabelt inom den 
egna kulturkretsen, vilket innebär att självet aldrig kan vara helt 
unikt (Layder, 2004). Samtidigt får vi inte falla in i deterministiskt 
tänkande. För trots att individer är starkt influerade av sina sam-
manhang, så är individer kloka nog att självständigt ta beslut om 
vad i sin omgivning de vill ta till sig.2 Vilket innebär att lärare å ena 
sidan som individer kan ta beslut utifrån individuella anspråk, 
                                                  
1 Jämför diskussionen om hur lärare befinner sig mellan olika möjliga (eller omöjliga) val i sin prak-
tik, det vill säga lärararbetets synkrona karaktär (Brante, 2008b). 
2 Vi vill ju gärna tro det i alla fall. Se Searles (2007) resonemang om svårigheten att definiera fri vilja. 
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samtidigt som de å andra sidan är influerade av både kollegor och 
sammanhang och alltså ”vill eller måste” göra som, eller nästan 
som alla andra.  

Resonemanget kan kopplas till Goffmans (1974) diskussion 
kring framträdande- eller teatermetaforen1, där han menar att ak-
törerna agerar utifrån roller och rutiner som skapar fastställda 
handlingsmönster. Den fasad som visas upp är ”den del av indivi-
dens framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och 
fastställt sätt för att definiera situationen för de personer som ob-
serverar framträdandet” (s. 28) och det blir till en kollektiv repre-
sentation (Bourdieu et al., 1991). Det vill säga i lärarens konstitue-
ring och fostran av eleven, konstitueras även den egna identiteten. 

Det fjärde antagandet behandlar identitetens känslomässiga sida. 
Känslor är förvisso privata men ”they are describable, and some 
descriptions can be understood because all adults share not only 
roughly the same basic brain organization but also myriad similar 
experiences” (Bunge, 2006, s. 76). Känslors subjektiva ursprung 
utesluter med andra ord inte en form av generalitet. Känslor spelar 
en roll i vårt handlande, eftersom handlingar är bemängda med 
känslor och motiv (Bunge, 2006; Layder, 2004; Sayer, 2000), och 
känslorna har en betydelse eftersom vi vill göra ett gott intryck 
(Jenkins, 2004). Utifrån vår kulturella situation lär vi oss mer än 
det uppenbara för att passa in eller för att möta det vi tror är det 
rätta.2 Vi använder våra kunskaper, erfarenheter och känslor till att 
värdera och möta situationer. Vår kunskap och vana av uppföran-
de leder till att vi går in i situationer som om vi vet vad som kom-
mer att ske, men det innebär också att vi blir tvungna att improvi-
sera när varken antaganden eller vanor leder oss rätt (Jenkins, 
2004).  

Till sist, som femte antagande, vill jag hävda att de fyra anta-
ganden som behandlats är överförbara till och på ett motsvarande 
                                                  
1 Jag kan inte låta bli att kommentera att vissa tar teatermetaforen på stort allvar (se Trost & Levin, 
1999), eftersom det kan leda till en trivialisering av verkligheten. Redan i inledningen till Jaget och 
maskerna (1974) slår Goffman fast att ”när jag använder mig av den modellen kommer jag att för-
söka ta lätt på dess uppenbara begränsningar” (s. 9). Goffman beskriver dessa begränsningar i texten 
som följer och på de sista sidorna i boken fullföljer han resonemanget och poängterar att det bara 
var ett strategiskt, retoriskt och tekniskt grepp att använda metaforen. ”Talet om att hela världen är 
en teaterscen är tillräckligt trivialt för att läsarna ska vara förtrogna med dess begränsningar och 
toleranta för dess användande, eftersom de vet att de när som helst med lätthet kan bevisa för sig 
själva att det inte är menat att tas på alltför stort allvar” (s. 220). 
2 När man lär sig spela gitarr, övar man sig också som gitarrist framför spegeln (Jenkins, 2004). 
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sätt konstituerar roll- och kollektiva identiteter. Det är inte så att 
individualitet och roll respektive kollektiv är samma sak. Däremot 
är mekanismerna för hur dessa positioner konstitueras snarlika och 
kan sägas finnas i de fyra antaganden som givits ovan. Man säger 
vanligen att rollen är definierad innan den beträds av en individ 
och det är till del sant eftersom varje roll föregår de som ingår i 
den. Men det är också individer som definierar roller och även rol-
ler förändras över tid. Lärarrollen är definierad av det system och 
de strukturer som finns i systemet som den ingår i, men också av 
de individer som innehar lärarrollen, och även av ”allmänheten”. 
Dessutom influerar de olika positionerna varandra, det vill säga 
individen finns i rollen och i den kollektiva positionen, och rollen 
lärare är präglad av de ingående individerna och av lärarkollekti-
vet. En individ som blir lärare påverkas i sin tur av rollen och kå-
ren, vilket innebär att när en individ blir lärare förändras han/hon 
av just detta faktum.  

Det låter kanske enkelt, men innebär samtidigt att det i en sy-
stemisk mening inte helt enkelt går att skilja dessa tre positioner 
från varandra, eftersom den helhet de tillsammans utgör influerar 
varje enskild del. Jenkins (2004) påpekar att kollektiv inte bara är 
ord på papper utan verkliga kategorier gjorda av människor, det är 
inget mystiskt eller idealistiskt över begreppet som sådant. Han 
framhåller att istället för att se grupper som ”ting” ska vi se dem 
som “constituted in the dialectic of collective identification, in the 
interplay of group identification and categorisation” (s. 88).  

Att som individ definiera sig som bärare av en roll eller som 
medlem i ett kollektiv innebär att man samtidigt sätter upp en 
gräns mot andra, eftersom vi i en mening definierar andra när vi 
definierar oss själva. Individer definierar sig utifrån skillnader mel-
lan dem själva och andra, medan rollinnehavare och kollektiv defi-
nierar sig utifrån likheter. Båda är kulturellt godtyckliga och sam-
tidigt verkliga (Jenkins, 2004), så likhet och skillnad kan sägas 
vara identitetsmyntets två sidor. Visst finns det en skillnad mellan 
en ämneslärare och en klasslärare, men de har samtidigt en gemen-
sam identitet som gäller i relation till alla som inte är lärare, vilket 
är grunden för generalisering av lärare inom denna studie. Inom 
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kollektiv ryms olikheter, men kollektivet och rollinnehavet är en 
kollektiv position, och som sådan är det en gemenskap.1 

Diskussionen kring identitetsskapande har jag fört för att visa att 
person- och rollidentitet kan sägas vara två sidor av samma mynt, 
och att individer dessutom innehar ett antal kollektiva roller eller 
positioner. Identitet, både personlig och kollektiv, är något förän-
derligt och alla människors identiteter omvandlas över tid. I förhål-
lande till asymmetrispåret kan det innebära en accentuering eller en 
reducering av vi-och-dom aspekter. Det är positioner som mejslas 
fram i människans vardag. Dessa innebär att vi känner oss nära re-
spektive långt ifrån andra. Trots de skillnader som råder mellan 
människor på grund av skilda kontextuella villkor, vilket kan in-
nebära att lärare kan ha svårt att känna vi-intentionalitet och till 
exempel samarbeta eller helt enkelt prata i lärarrummet, så präglas 
deras relation av samhörighet inför den externa ”fienden”. Vare sig 
fienden är staten i form av styrdokument, kommunen vid avregle-
ringen av undervisningstiden eller allmänheten när det gäller dis-
kussioner kring lärares sommarlov.  

Jag menar att ett medvetet och aktivt förhållningssätt till feno-
men som identitet, roll och kollektiv, och allt vad de innebär, kan 
leda till att den enskilde kan accentuera eller nedtona mekanismer 
av vi-dom- respektive närhet-avstånds-karaktär. Möjligheterna för 
ett tillitsfullt förhållande och därmed ett minskande asymmetriskt 
förhållande mellan de agerande parterna ökar därmed. Och det är 
alltid bra!?2 

Jag har beskrivit en individuell, kulturell och ”bio-psycho-
social” mekanism kallad identitet. Mekanismen har betydelse för 
individens sätt att möta sin kontextuella situation. 
 
5.1.3 Kulturella faktorer 
Identitets- och rollskapande är en kulturell företeelse, men det fö-
rekommer även andra kulturella konstituerande mekanismer som 
har betydelse för diskussionen om lärares arbetsvillkor. Faststäl-
landet av vilka gränser och ramar som råder för tillhörighet inom 
                                                  
1 I dagens lärarutbildning är detta delvis formaliserat genom att samtliga lärarkategorier ska studera 
90 högskolepoäng gemensamt. 
2 Det är inte säkert att det alltid är bra. Barn och ungdomar behöver troligen revoltera för sin utveck-
lings skull. Det kanske är bra att relationen till lärare präglas av asymmetri. En tanke som får visst 
stöd av generationsteorin som presenteras nedan. 
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specifika kulturella gemenskaper hör hit. Det vill säga hur olika 
grupper kulturellt skapar sig en plattform och ett förhållningssätt 
att verka från och i. Kultur kan definieras som ”the socially lear-
ned ways of living found in human societies and … it embraces all 
aspects of social life, including both thought and behavior” (Har-
ris, 1999, s. 19). Kultur är något människan konstituerar, de kultu-
rella fenomen som uppstår och förekommer fungerar som konsti-
tuerande mekanismer. 

Plotkin (2003b) menar att samhället och kulturen uppstått ur 
objektiva (raw) fakta och överenskommelser mellan människor. 
Vilket här tolkas som att biologiska och kulturella mekanismer 
samspelar på olika sätt. De socialt lärda förhållningssätt som vi ut-
nyttjar i vardagen har sin grund i ”bio-psycho-social” mekanismer. 
Uttrycket ”lärare ska vara hårda men rättvisa” är ett exempel på 
något som många säger när man talar om lärare, och det visar på 
ett förhållningssätt som blir en förväntan på lärare, men även ett 
förhållningssätt för lärare.1 Dock, utifrån sådana ”visdomsord” 
uppstår ett förhållningssätt mellan de medverkande i kulturen som 
”skapar en verklighet” (Plotkin, 2003b).  

Searle (1997) diskuterar tre ingredienser, som tar plats i ett kul-
turellt konstituerande av människor. Det är: a) kollektiv intentio-
nalitet, det vill säga samarbete och ”gemensamma intentionella till-
stånd”2 (s. 38). Det yttrar sig som ”sociala faktum” (s. 41), (till ex-
empel att lärare och elever befinner sig i ett klassrum) och en del 
sociala faktum är institutionella faktum, det vill säga ”fakta som 
inbegriper mänskliga institutioner” (s. 41), (till exempel att ett 
papper kan vara ett betyg); b) betyget är ett exempel på en funk-
tionsbestämning, som innebär ett mänskligt tilldelande av värden 
för saker och händelser; och c) konstituerande regler, det vill säga 
regler som skapar möjligheten att agera (man räcker upp handen 
för att få prata i klassrummet; 75 % rätt på matteprov = VG). Det 
är regler som inte är konventioner utan just konstitutiva, och de 
kräver kollektiv intentionalitet. Searle (1997) menar att de tre 
byggstenarna, tilldelandet av funktion, kollektiv intentionalitet och 
                                                  
1 Själv vill jag att barn ska ha lärare som är ”mjuka och orättvisa”, fast det handlar naturligtvis om 
vad vi menar med hård, mjuk och med rättvisa. Se Landahl (2006) för en diskussion kring hård och 
rättvis. 
2 Är det möjligt i linje med min diskussion om kontrafaktiska tillstånd i inledningen att lärare och 
elever kunde ha gemensam kollektiv intentionalitet i förhållande till skolverksamhet? 
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konstitutiva regler, leder till skapandet av den institutionella verk-
ligheten. Det är till exempel vårt gemensamma konstituerande av 
betyg, där vi tilldelar ett papper med vissa symboler en funktion 
som kan sägas vara bestämmande för en individs framtid, och att 
papperets makt erkänns av hela vårt samhälle och alla dess med-
lemmar. Dessa tre ingredienser är enligt Plotkin (2003b) ”the es-
sential elements for the formation, the creation by people, of the 
social facts that run their lives” (s. 291).  

I lärarkulturer kan vi finna dessa tre ingredienser. Det vill säga, 
lärare har kollektiva intentioner, de ger olika företeelser funktio-
ner, och de ställer upp regler som är konstituerande för verksamhe-
ten. Ingredienserna är därmed konstituerande för dem som med-
verkar i situationen. Det är en grund för lärares sociala verklighet 
som lärare själva är med och konstruerar, och detta kan ske på ett 
medvetet och intentionellt sätt, men även omedvetet. Det är viktigt 
att vara klar över att sådana konstruktioner har en normativ bas. 
De ses som självklara av dem som använder dem och är därför svå-
ra att kritisera och förändra, eftersom de troligen i högre eller lägre 
grad är internaliserade (Therborn, 1993). Att inte ha keps inom-
hus, att geografi-undervisningen behandlar Sverige i 4:e klass, Eu-
ropa i 5:e och världen i 6:e klass och att ”femmorna är slut, så du 
kan bara få en fyra”1 är exempel på användandet av kulturskapan-
de ingredienser inom skolan.2 

Man kan förmoda att den utveckling som ägt rum sedan de tidi-
gaste mänskliga kulturerna till dagens, har bestått av evolutionära, 
psykologiska och kulturella mekanismer som har stöttat och stärkt 
rådande kulturer (Plotkin, 2003b). Utifrån de tre ingredienserna 
har alltså kulturer på olika nivåer, det vill säga på såväl mikro- 
som makronivå, och med olika ändamål konstituerats3 av männi-
skan. En sådan kultur är det som kan kallas lärarkultur eller skol-
kultur i en mer allmän betydelse. Det vill säga hur lärare, både 
                                                  
1 Det hände förmodligen aldrig på den tiden att någon lärare sa ”Ettorna är slut, så du får en tvåa 
lilla Gösta”. 
2 Att många lärare idag tillåter kepsar inomhus, har en geografiundervisning som följer andra regler 
och att betygen inte följer ”normalkurvan” längre förändrar inte att det finns kulturella konstitutio-
nella regler. 
3 Jag tänker att konstitueringen inledningsvis består av mänskliga konstruktioner som med tiden 
införlivas i en rådande kultur och därmed istället kan sägas vara eller övergå till en konstituering 
som har kulturellt ursprung. Det vill säga, de kollektiva intentionerna övergår till konstituerande 
regler (Searle, 1997). 



  64 

lokalt och som kår under olika tider, har ”kommit överens” om ett 
mer eller mindre gemensamt sätt att se på skola, lärare, elever och 
den verksamhet som bedrivs.1 Det är denna gemensamma lärarkul-
tur som möter eleverna i skolan, och det är i mötet mellan dessa 
två grupper som relationen mellan lärare och elever konstitueras.  

Här har en kulturell och strukturell mekanism kallad kollektiv 
intentionalitet framhållits som konstituerande för lärarpraktiken. 
Mekanismen har betydelse för lärarkollektivets gemenskap och 
identifikation. 

 
5.1.4 Generationsteori 
En väsentlig mekanism för relationen mellan lärare och elever är de 
processer som uppstår för att aktörerna tillhör olika generationer. 
Generationsproblematik är en allmän företeelse i samhället som 
alla människor är med om under sin levnad. Lärare är en social 
grupp som har ett speciellt förhållande till yngre samhällsmedlem-
mar och de blir därmed särskilt inblandade i, och påverkade av, de 
förhållanden som råder mellan generationer i ett givet samhälle.  

Mannheim (1952) ger generationsproblematiken följande ka-
raktäristik:2 

• nya medverkande kommer ständigt in i processen med nya 
idéer 

• äldre medverkande försvinner ur processen och med dem 
erfarenheter 

• varje generation medverkar endast i en begränsad del av 
processen 

• ett nödvändigt och konstant överförande av kulturellt arv 
• ständigt nya generationer 

 
Oupphörligt existerar en situation där unga i samhället möter 

det närvarande samhällets formationer genom att önska eller arbe-
ta för förändring, för ungdom är förändringsbärare i sig själva, 
menar Mannheim (1943/1986) och framhåller att 
 
                                                  
1 Med tanke på att det är andra grupper än lärare som i hög grad bestämmer läraryrkets utveckling, 
kan man undra över i hur hög grad lärare av idag är överens om verksamhetens konstituerande reg-
ler. 
2 Se Brante (2002, s. 96) för en utförligare beskrivning av denna karaktäristik (Del 2, artikel I). 
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the relevant fact is that Youth come to the conflicts of our 

modern society from without. And it is this fact which makes 

Youth the predestined pioneer of any change in society. (s. 35) 

 
Abrams (1970) tillägger i samma anda att ”only the young take 

on the work involved in massive enterprises of social change” (s. 
180), och Archer (1995) tillägger att ”generically ’society’ is that 
which nobody wants in exactly the form they find it” (s. 2). Det 
innebär att lärare i varje tid och inför varje generation1 får finna sig 
i att bli konfronterade av den ungdomliga förändringslustan. 
Grundantagandet som görs i fråga om mötet mellan lärare och ele-
ver är att varje samhälles ungdom strävar mot något förändrat, just 
som en funktion av att de är fostrade i en annan kontext än den 
kontext som lärarna (och de styrande) i samhället växt upp i och 
som den förhandenvarande tidsandan bygger på. Ungdom har där-
för en delvis annan syn på det existerande än vad som är rådande.  

Det går att förmoda att det som lärare en gång i tiden, som ele-
ver, införlivade som god undervisning är vad de vill genomföra.2 
Den skolsituation som konstituerade läraren hade andra förebilder 
än vad som är rådande, vilket bör leda till att lärares ideal i fråga 
om skolan är annorlunda än elevernas. Detta är en grund för mot-
sättning mellan aktörerna. Dessutom är det så att lärare som arbe-
tat ett antal år möter elever som är annorlunda än de dessa lärare 
mötte under sina första år som lärare, vilket är ytterligare en be-
svärande faktor. De förändringar ungdomar ”försöker finna” är 
mer eller mindre utmanande i olika tider, beroende på de kulturel-
la, politiska och ekonomiska förändringar, och den situation som 
är, i samhället och i omvärlden för tillfället. Det här innebär att lä-
rare i en mening ständigt möter förändringar eller åtminstone kla-
gan i förhållande till det rådande. Att ständigt möta förändringar 
kan ses som besvärligt och det får det nog anses vara, samtidigt är 
det inte negativt utan kunde upplevas som utvecklande.  
                                                  
1 Generation innebär här inte en årskull, utan snarare tidsepok eller tidsperiod. En generation i 
Mannheims mening har en gemensam agenda i förhållande till det etablerade och kan bestå av indi-
vider födda under en rad av år. Det kan därmed också förekomma flera olika generationer samtidigt, 
eftersom alla människor som lever under samma period inte alltid har samma upplevelser. Mann-
heim har blivit kritiserad för att han inte använder begreppet ”cohort” istället för generation efter-
som det snarare är det han menar (Pilcher, 1994).  
2 Blivande lärare trivdes i skolan (Lindblad, 1995), och lärare undervisar som de tänker om under-
visning (Triggwell & Prosser, 1996). 
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Lärare är några av de första i den äldre generationen, utanför 
familjen, som i ett tvingande sammanhang möter och blir medvet-
na om många av de ungdomliga uttryck som uppkommer i samhäl-
len. Att lärare och elever tillhör olika generationer får därmed be-
tydelse för skolarbetet. Waller (1932/1976) framhåller att avstån-
det mellan aktörerna kan leda till att ”what is passed on to the ne-
wer generation is not a living insight into function, but dead in-
formation about duties” (s. 442). Kommunikationsbrister kan allt-
så bli ett resultat av skillnaden i synsätt.  

Ett fenomen som idag kan tänkas försvåra kommunikation och 
intersubjektiv förståelse är Flynn-effekten (Harris, 1999). Den im-
plicerar att barn och ungdomar som växer upp idag är 25 % ”in-
telligentare” (smarter) än sina far- och morföräldrar. Den här ut-
vecklingen, som visat sig i militära IQ-test i USA, har inte en gene-
tisk grund utan bygger istället på att ungdomar av idag är bättre 
förberedda för att göra test, eftersom de har blivit utsatta för dem 
under en längre tid. Elevers relativa datorvana kan förmodas leda 
till en högre oräddhet inför tekniska innovationer. Harris förmodar 
att nya kommunikations- och produktionssätt har lett till en högre 
förmåga att möta testliknande situationer vid en lägre ålder. Att 
lärare möjligen är sämre än sina elever på datorer och den nya 
kommunikation som uppstått genom datorer och annat har lett till 
är en problematik som får konsekvenser för både klassrumsinter-
aktion och generationsmöten. Flynn-effekten har visat sig vara be-
stående i vår tid. Slutsatsen blir att yngres anpassningsförmåga till 
innovationer inom samhällets ram är högre än äldre generationers 
anpassning. Om det stämmer, kan det påverka relationen mellan 
lärare och elever mot en ökad asymmetri.   

Förekomsten av motsättningar mellan generationer leder till att 
ungdomar blir utsatta för en mängd fördomsfulla tankar av det 
vuxna samhället, men även tvärtom. Det är därmed inte förvånan-
de att generationskonflikter är ett vanligt förekommande kulturellt 
fenomen (Abrams, 1970). Vad som ytterligare komplicerar detta 
för lärare är att de är den grupp av den äldre generationen som, 
trots att ungdomliga uttryck av olika slag påverkar dem, inte får 
(eller bör) låta denna påverkan inverka på deras handlande gent-
emot elever/eleverna. ”Läraren skall utgå från den enskilda elevens 
… tänkande” och behandla samtliga ungdomar på ett rättvist och 
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likvärdigt sätt (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 31) och alltså i 
undervisningssituationen möta och förhålla sig till alla uttryck som 
följer med ungdomens tänkande och sökande efter identitet, vare 
sig de vill det, tycker om uttrycken, eller inte.  

Att lärare och elever tillhör olika generationer är en strukturell 
mekanism som innebär en risk för att asymmetrin mellan lärare 
och elever ska öka. Mekanismen yttrar sig genom skilda uppfatt-
ningar, uttryckssätt och förhållningssätt i fråga om vad som är me-
ningen med livet i allmänhet och skolan i synnerhet mellan grup-
perna.  

 
5.1.5 En diskussion om gruppers möten i skolan 
Sammanfattningsvis, och så här långt in i den systemiska analysen, 
har jag presenterat en biologisk mekanism, som fungerar som en 
omedveten identifiering av tillhörighet. ”Vi-de-tänkandet är i själva 
verket så lätt att framkalla hos människor att man kan misstänka 
att det har en genetisk grund” (Gärdenfors, 2006, s. 139). Till den 
biologiska mekanismen kopplar jag den individuelle lärarens bio-
logiskt-psykologiskt-sociala identitet, roll och kollektiva tillhörig-
het. En mekanism som är ett resultat av uppväxtvillkor och social, 
kulturell och ekonomisk kontext, och som ytterligare konstituerar 
en social hemvist. Till dessa två lägger jag en kulturell mekanism i 
form av kulturella funktioner och regler för den kollektiva identite-
ten, här lärares kollektiva intentionalitet. Dessa tre nivåer av kon-
stituerande mekanismer samspelar och ses som ett underlag för 
gruppkänsla och dynamik mellan grupper. För att ytterligare kom-
plicera scenariot tillförde jag generationstillhörighet som en konsti-
tuerande mekanism. Grupp- respektive generationstillhörighet ut-
gör mekanismer för att kunna diskutera möjligheten av konflikt, 
antagonism och asymmetri mellan grupper. Jag använder dem här 
på lärare och elever.  

Jag menar att det är möjligt att tänka sig att lärare ”väljer” att se 
sig som en grupp (vi-intentionalitet) och att eleverna för lärarna 
utgör en annan, möjligen ”fientlig” grupp. Elevgruppen är präglad 
av att den gör intrång, att den ser annorlunda ut och dessutom är 
annorlunda. Denna tankegång kan kopplas till Elias och Scotsons 
(1999) teori om ”etablerade och outsiders”, där de framhåller att 
etablerade grupper, vilka lärare kan sägas tillhöra, förväntar sig att 
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nytillkomna ”känner och uppträder på samma sätt som de själva” 
(s. 144). Om nytillkomna inte gör det blir de stigmatiserade på oli-
ka sätt av de etablerade. Det skapas en rangordning eller status-
ordning. Den högre statusen bygger på makt och utmärks av kun-
skaper i fråga om hur man uppträder och vad som är rätt, och den 
lägre statusen, som i skolan innehas av maktlösa ungdomar (Ab-
rams, 1970; Bradley, 1996), präglas av förnedring och lidande. 
Som en reaktion försöker eleverna på ett ”listigt” sätt leva upp till, 
eller verka leva upp till skolans bild av elever.  

För skolan och lärarna gäller det att få eleven att ge upp sin bild 
av vad som är viktigt och i stället få henne/honom att inse att sko-
lans sätt bör följas (kollektiv intentionalitet, funktionsbestämning 
och konstituerande regler). Waller (1932/1976) påpekar att ”the 
school is especially liable to institutionalism … because of the pres-
ence of a large element of dominance and subordination in the re-
lation of teacher and student. The fact of domination shuts both 
teacher and student off from real communication with each other. 
Students as well as teachers have put up walls” (s. 444-445). Sko-
lan kan dessutom ses som en total institution enligt Goffmans 
(1961) definition:  
 

First, all aspects of life are conducted in the same place and 

under the same single authority. Second, each phase of the 

member’s daily activity is carried on in the immediate company 

of a large batch of others, all of whom are treated alike and re-

quired to do the same thing together. Third, all phases of the 

day’s activities are tightly scheduled, with one activity leading at 

a prearranged time into the next, the whole sequence of activi-

ties being imposed from above by a system of explicit formal 

rulings and a body of officials. Finally, the various enforced ac-

tivities are brought together into a single rational plan purport-

edly designed to fulfil the official aims of the institution. (s. 17) 

 
Institutionella restriktioner kan enligt Goffman sägas leda till an-

tagonistiska stereotyper och till att personalen ses som nedlåtande, 
överlägsen och elak. Vidare menar Goffman att ”the staff-inmate 
split is one major implication of the bureaucratic management of 
large blocks of persons” (s. 20). Grupper konstruerar i kollektiv 
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intentionalitet de ramar som blir ett försvar för gruppens inre liv, 
men också konstituerande regler för de som ska upptas i gruppen. 
Eller så ”lärs” man upp till att inte passa in (Willis, 1981). 

Och för det tredje, när de unga likväl kommer med det genera-
tionsspecifika ”nya” sättet och tankarna, blir det en anledning för 
lärarna att uppleva dem som ”besvärliga”. Det är historiskt befäst 
vilka reaktioner som olika ungdomsuttryck har fått genom tiderna, 
allt från swingpjattar, raggare, mods, punkare, veganer, gothare 
med flera. Tidvis har en del av kultur- och samhällsdebatten inne-
hållit upprörda betraktelser över ungdomars ”miserabla” sätt att 
uppföra sig (Frykman, 1988). För även om det är långt ifrån alla 
ungdomar som engagerar sig i utåtagerande alternativt rebelliska 
ungdomsrörelser, finns det andra ungdomar som i reaktion mot sin 
maktlöshet (Abrams, 1970) reagerar på olika sätt mot det som kal-
las etablissemanget eller det traditionella. De utmärker sig till ex-
empel genom att skolka, använda droger, vara sexuellt utmanande 
eller skära sig med rakblad (Hamilton, 2004). Alla elever är dock 
inte utåtagerande, minst lika vanliga är de introverta, de som inte 
märks i klassrummet. Det finns även barn som kallas ”normala”. 

Bradley (1996) poängterar att den äldre generationen inte är 
sena att använda den fördomsfulla inställningen mot ungdomar att 
”all younger people are suspected of being unreliable, reckless, un-
disciplined” (s. 147), och den tanken är väl inte främmande för lä-
rare heller. Barns och ungdomars uppförande och uppträdande är 
ett vanligt diskussionsämne i lärarrum. Att bli misstänkliggjord för 
ofog kan leda till en önskan att uppfylla sådana profetior, eller så 
”ger man igen”. Antingen genom motstånd mot vad som förväntas 
av en (det vill säga ha keps i klassrummet, inte göra läxor) eller så 
riktar man ilskan mot det ”etablerade”, till exempel genom brotts-
lighet och våld (Elias & Scotson, 1999). Rutter (1979) visar att 
elever uppför sig bättre om de bemöts respektfullt av sina lärare.  

En ytterligare aspekt som kan förklara asymmetrin mellan lärare 
och elever kan vara lärares misslyckande med klassrumsverksam-
heten. Isaac (1987) beskriver antagonismen mellan grupperna som 
”the persistent inability of teachers in general to successfully direct 
their classrooms may very well indicate that the teacher-student re-
lationship is in crisis and that the students are exercising their 
powers to contest the structure of the relationship” (s. 80). Att 
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asymmetrin ökar om eleverna inte vill möta, införlivas i och accep-
tera de funktionsbestämningar och konstituerande regler som lä-
rarna ställt upp (generationsmekanismen igen) är inte förvånande. 

Kontentan av dessa inom ramen för den systemiska analysen in-
ledande resonemangen, blir att det finns ett antal mekanismer som 
har förutsättning för att leda till asymmetri mellan grupper med 
olika ursprung och intressen, som lärare och elever. Vilka blir då 
följderna för lärare utifrån en diskussion om asymmetri? Ur ett ge-
nerationsteoretiskt perspektiv skulle det leda till att lärare upplever 
bekymmer när det gäller kontakten med eleverna. Åtminstone till 
elever i de högre årskurserna eftersom frigörelseanspråken kan an-
tas öka med åldern.  

I den empiri som är presenterad via de ingående artiklarna kan 
vi inte se det utifrån hur lärarna uttrycker sig. Däremot ges stöd för 
asymmetritanken genom elevernas kritiska uttryck gentemot lärar-
na (Brante, 2002). Det är intressant att lärare inte upplever en 
komplikation i förhållande till eleverna, när eleverna tycks uppleva 
en sådan. Kan bristen1 i lärares medvetenhet om elevers avoghet 
hänga ihop med att många elever är belevade och inte visar sina 
känslor i särskilt stor utsträckning? Eller beror det på att eleverna i 
de lägre åldrarna är ”upplärda” i hur man ”ska uppföra” sig? Eller 
kan man tänka sig att lärare är ”tvingade” att uttrycka att de har 
en bra relation till eleverna, fast det kanske egentligen endast är i 
förhållande till vissa elever som relationen upplevs som bra av lära-
re (Brante, 2008)?2 För samtidigt har lärare inte särskilt stor tillit 
till sina elever; mellan 1997 och 2003 har andelen lärare som anser 
”att eleverna klarar att ta det ansvar som krävs för mer inflytande i 
skolan” (Skolverket, 2004a, s. 13) minskat; lärare motsätter sig att 
elever ska få utvärdera dem (”Reepalus förslag”, 2008). Emellanåt 
diskuteras att lärares medelklassbakgrund leder till att det är barn 
och ungdomar från medelklassen som passar bäst in i skolan. En 
sådan tankegång kan ju ses som både ett uttryck för vi-
                                                  
1 Om det förekommer en brist i detta hänseende. Det är något som möjligen behöver undersökas. 
2 Jag har ofta mötts av påståendet att elever som säger att de tycker illa om lärare gör det för att de 
blivit ”lärda” att uttrycka sig så, samma gäller uttrycket att bara rasterna är roliga. Däremot är det 
aldrig någon som på motsvarande sätt ifrågasätter lärares uttryck att det är eleverna som är viktigast 
för deras verksamhet. En skämtsam kommentar mellan lärare (även på högskolan) är typ, vad lugnt 
och skönt vi har det utan elever (studenter). Att elever är nödvändiga för lärare innebär inte att de 
alla gånger är önskade. 
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intentionalitet och kulturella uttryck. Den negativa bilden av rela-
tionen mellan lärare och elever kan också exemplifieras genom 
medias bild där det ibland framstår som om skolvardagen är fylld 
av explicit våld från elever mot lärare.  

I Brante (2002) diskuteras asymmetrin utifrån empirin i artikeln, 
som består av elevröster som är kritiska till relationen mellan dem 
själva och lärarna. I Brante (2008) framhålls den goda relationen 
mellan lärare och elever från lärarnas sida, men samtidigt finns det 
tendenser till att lärarna betraktar sig själva som den viktiga parten 
i relationen och att de inte ger eleverna inflytande över klassrumssi-
tuationen. Lärare framstår som osäkra i förhållande till undervis-
ning och planering av verksamheten (jfr Munthe, 2001, 2003). 
Dessa aspekter kan tolkas som att relationen mellan lärare och ele-
ver inte är utan kontroverser, att det råder en problematik mellan 
lärare och elever kring hur skolsituationen ska organiseras, under-
visningsmässigt, innehållsmässigt och relationsmässigt.  

De teorier som presenterats kring grupp- och rollproblem visar 
på svårigheterna som kan uppstå mellan grupper med olika intres-
sen, position och makt. Vi har alltså å ena sidan ett antal meka-
nismer som är en grund för grupptillhörighet, och sådana meka-
nismer kan leda till en antagonistisk och asymmetrisk reaktion. 
Om grupperna å andra sidan inte har möjlighet att kommunicera 
på ett sätt som leder till förståelse för de positioner som existerar 
kan det leda till antagonism och asymmetri i relationen. Jag menar 
att det går att anta att asymmetriska relationer har en möjlighet att 
uppstå alternativt förstärkas i miljöer där mekanismer och mönster 
som liknar dem som diskuterats här existerar. 

Efter denna betraktelse av vad jag kallar ”oundvikliga” eller tid-
lösa mekanismer, ska fortsättningsvis mekanismer som uppstått i 
dagens samhälle, och som kan tänkas ytterligare bygga på en 
asymmetrisk relation mellan lärare och elever, diskuteras.  
 
5.1.6 Samhällsförändringar 
Det svenska samhället har förändrats i grunden under senare delen 
av 1900-talet och början av 2000-talet. Epitet som informations-, 
teknologiskt, IT-, och postmodernt samhälle har använts för att 
beskriva förändringen. Det handlar om förändringar som bland 
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annat inverkat på a) arbetsliv, b) social gemenskap och c) identi-
tetsskapande.  

Arbetslivet har till exempel förändrats från en gammaldags ru-
tinbestämd tillvaro som byggde på fasta kunskaper, roller och posi-
tioner som grund för verksamheten och individens identitet, till en 
flexibel, föränderlig och mindre fast grund för arbete och individu-
ellt liv. Resultatet har blivit att ”karaktären krackelerar” när indi-
videns känslor i förhållande till arbetslivet präglas av vilsenhet, 
onyttighet och ångest (Sennett, 1999, 2006), för det är ”ett system, 
där människor inte tycker sig se någon verklig anledning att bry sig 
om varandra” (Sennett, 1999, s. 206).1  

Theorell (2006) fokuserar på ett antal konkreta arbetslivsföränd-
ringar i Sverige sedan början av 1990-talet som till exempel: mins-
kat antal årsarbetskrafter, stigande tystnad på arbetsplatser, upple-
velser av ökad anställningsotrygghet, höga krav och försämrad 
kontroll över arbetet. Den försvagade kontrollen sammanfaller 
med ökande ”psykiska besvär orsakade av arbetet” (s. 27). Theo-
rell menar också att vi under denna tid fått ett försämrat socialt 
skyddsnät, stigande självmordsfrekvens hos främst unga, rapporter 
om ängslan, oro och ångest, och han menar att ”det svenska sam-
hället är deprimerat” (s. 20) under delar av 90-talet. Dessa feno-
men följs eller sammanfaller med en förhöjning av långtidssjuk-
skrivning och förtidspensionering. Theorells beskrivning har förlus-
ten av kontroll gemensam med Sennett, men Theorell tillför en bio-
logisk aspekt genom att påpeka att den stress som de ovan nämnda 
fenomenen leder till påverkar kroppen och skapar sjukdomar. Vis-
sa av fenomenen har ett statistiskt säkerställt samband med hjärt- 
och kärlsjukdomar. Theorell framhåller att ”det biologiska pro-
grammet visserligen till del är genetiskt bestämt men att det också 
är föränderligt. Det påverkas av den situation vi lever i” (s. 92).2  
 
                                                  
1 Jfr Hasenfelds (1983, 1992) resonemang kring arbete och känslor hos tjänstemän inom Human 
Service Organizations. Känslorna kring klienten har en tendens att försätta tjänstemännen i ett svårt 
psykologiskt känsloläge. 
2 Ett faktum som visar att samhällsförändringar kan leda till biologiska effekter, vilket också kan ses 
som ett argument för ett systemiskt analyssätt. 



  73 

Modell 4. Självuppfyllande kedja av sociala mekanismer: Exemp-
let lärares psykiska välbefinnande1 
psykiska besvär or-
sakade av arbetet, 
deprimerat samhälle 

 
 

 
 
 

långtidssjukskrivning 
förtidspensionering 

 
oro,  
ängslan,  
ångest 

 

 
Det finns rapporter som visar att den förfärliga, normativa och 

absolut eller kontextuellt sanna, beskrivningen av arbetsmarknads-
läget som Theorell gör har en relation till läraryrket i Sverige. I 
bakgrunden refererades till att lärare är en utsatt grupp i fråga om 
långtidssjukskrivning, rapporter visade att 25-30 % av lärarna 
skulle byta jobb om de kunde, lärares kontroll över yrket har 
minskat, anställningsotryggheten har ökat och vi kan anta att lära-
re, som många andra, är rädda för att kritisera sina arbetsplatser. 
Om lärares karaktär ”krackelerar” i samband med dessa föränd-
ringar är svårt att svara på. Ökande sjukskrivningssiffror och upp-
levda känslor är dock reella ting, som pekar mot att lärare på nå-
got sätt har det svårt i sin vardagsverksamhet. Att sådana mönster 
får direkta konsekvenser för det allmänna välbefinnandet hos lära-
re borde vara givet. Att skolan är ”deprimerad” är inte självklart, 
men att förhållanden som de nämnda får konsekvenser för arbets-
trivseln, för relationen till eleverna och eventuellt även för elever-
nas lärande är möjligt att tänka sig.  

En oglad lärare frammanar inte ett klassrum som präglas av mo-
tivation, nyfikenhet och framåtanda. Att stress, otrygghet och lik-
nande känslor kan leda till att annat än undervisning och relatio-
nen till eleverna kommer i fokus för den enskilde läraren är inte 
svårt att tänka sig. Det kan i sin tur leda till ett minskande enga-
gemang hos lärare, vilket försämrar kontakten mellan lärare och 
                                                  
1 Jag kan inte på nuvarande stadium avgöra vad som orsakar vad, vilket innebär att leden 2 och 3 
lika gärna kan byta plats. 

psykiska besvär 
orsakade av arbetet, 
deprimerat samhälle

oro, ängslan, ångest 
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elever. Därmed minskar förtroendet mellan parterna, vilket i sin 
tur kan öka asymmetrin mellan parterna. Det är möjligt att en 
ökande asymmetri mellan två intimt arbetande parter leder till att 
engagemanget för situationen, där interaktionen mellan de två par-
terna ska ske, minskar.  
 
Modell 5. En självuppfyllande kedja av sociala meka-
nismer: Exemplet minskande engagemang hos lärare 
 
minskande enga-
gemang 

 minskande eller sämre 
kontakt med eleverna 

   
ökad asymmetri  minskad tillit och för-

troende 
 

Ett annat område där vi kan se samhällsförändringar är inom 
människors samvaro och sociala gemenskap. Putnam (1995) visar 
att televisionen har privatiserat människors liv. I och med TV:s in-
troducerande har amerikaner minskat sitt personliga och samhälle-
liga engagemang. Det minskade engagemanget har i sin tur lett till 
en minskande kontakt mellan människor, som i sin tur lett till ett 
minskande förtroende mellan människor (jfr Sennett ovan). 

Denna tendens menar Putnam dessutom är stigande för varje ge-
neration som passerat sedan introduktionen av TV:n. Putnam hål-
ler för sannolikt att TV-tittandet har medfört passivitet, samt att 
den också förändrar människans grundläggande psykiska och soci-
ala uppfattningsförmåga. Putnam understryker att ”heavy televi-
sion watching increases aggressiveness (although perhaps not ac-
tual violence), … it probably reduces school achievement, and … it 
is statistically associated with ”psychological malfunctioning”” (s. 
680). Slutsatsen blir att ”we may suspect that [the technological 
trends that we can anticipate] will promote individualism and will 
make it harder, not easier, to govern and organize a coherent soci-
ety” (Pool, citerad i Putnam, 1995, s. 680).  

Victorin & Lagercrantz (2006) diskuterar på ett liknande sätt 
motsvarande tendenser i Sverige. De förmodar att för mycket data- 
och TV-användande kan vara orsak till barn och ungdomars ohäl-
sa. Lagercrantz (2005) poängterar att det finns ”vissa belägg för att 
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mycket tv-tittande och brukande av dataspel ökar risken för 
ADHD” (s. 159). Dataspel och TV-tittande leder till att barn och 
ungdomar är oroliga, okoncentrerade och kroniskt trötta i skolan 
och ”det är vanligt att dessa ungdomar söker barnmottagningen 
för känslor av meningslöshet och nedstämdhet” (Victorin, Ceder-
quist & Lagercrantz, 2006; jfr Sennett och Theorell ovan). De me-
kanismer som Putnam och Lagercrantz diskuterar består av för-
ändrade kulturella umgängesmönster, vilka i sin tur leder till att 
ensamhet och olust bland människor ökar.  
 
Modell 6. Självuppfyllande kedja av sociala mekanismer: 
Exemplet ökad privatisering av privatlivet 
 
tv-tittande, dator-
användande 

 privatisering, individuali-
sering 

   
tillbakadragande, 
minskat engagemang 

 ensamhet, ångest 

 
Det tycks också vara så att många yrkesverksamma ser fram 

emot pensionen och betraktar fritiden som viktigare än arbetstiden 
(Fogel, 1994), vilket kan förmodas leda till att människor lägger 
sitt hjärta i verksamheter utanför lönearbetet. Dessa tendenser eller 
tankegångar kan få, eller konsekvenserna av dem har redan fått, 
genomgripande följder för lärares arbete och för relationerna i 
klassrummet. Loesje1 (1992) frågar: ”Kommer läraren för mig eller 
för banklånet?” (s. 9). Och återigen tvingas man konstatera att 
mycket i den beskrivning som getts ovan har konnotationer till lä-
rare och skolan. Vi hör talas om aggressivare elever, bokstavsbar-
nen har blivit en realitet inom skolan, individualiseringen breder ut 
sig i skola2 och samhälle (Bauman, 2002) och lärare måste konkur-
rera med TV och dataindustrins utbud. Även dessa aspekter kan 
misstänkas öka asymmetrin mellan de agerande parterna i skolan. 

Therborn (1996) för ett resonemang kring identitetsskapande 
och ”jagcentrerat intressehandlande” (s. 137) som kan kopplas till 
                                                  
1 Loesje är en fiktiv, arbetslös flicka som skriver speciella plakat som sätts upp på elskåp och annat. 
Plakaten och böckerna skrivs av ungdomar. 
2 Något som dessutom förordas av läroplanerna. 
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generationsdiskussionen ovan. Therborn menar att demografiska, 
strukturella och informationsteknologiska förändringar under 
1900-talet har lett till förändringar i fråga om identitet, kunskap 
och värderingar och normer i det svenska samhället. Antalet livssti-
lar och identiteter som existerar hos ungdom idag är fler än någon-
sin och dessutom förändras de snabbt och byts ofta.1 Identiteterna 
och de tillhörande värderingarna och normerna, är väsentliga för 
ungdomar. Bristande respekt för identitetsuttrycken leder till ilska 
och avståndstagande: ”Att jag har dom nere (om byxor som häng-
er, min kommentar) ska du skita i, om du kommenterar blir jag arg 
som ett bi” (Semesterkompaniet, 2007).  

Lärare måste förhålla sig till de ungdomliga identitetsuttrycken, 
och det kan vara en svårighet för dem. En annan svårighet är de 
värderingar och normer som ofta är specifika för olika identiteter, 
och som kan framstå som felaktiga, negativa eller farliga, åtmin-
stone för den äldre generationen.  

De nya kunskapsformer som gör sig gällande är förmågan att 
lära, livslångt lärande, att lära i stunden och att lära snabbt. Bau-
man (2005b) framhåller också vikten av att kunna glömma det 
man tidigare lärt eftersom det annars står i vägen för nytt lärande. 
Ansvaret för lärandet förflyttas till den som ska lära, och vi får lä-
rande istället för undervisning (Biesta, 2004), vilket underminerar 
lärarnas position i klassrummet. Ziehe (1998) beskriver det för-
ändrade kunskapsuppdraget som att vardagskulturen har börjat 
tränga undan finkulturen från det kulturella rummet. Ziehes tanke 
är att lärarna har tappat stödet från en bestämd kultur, kanske en 
kanon, vilket har lett till att lärare idag måste göra skolarbetet tro-
värdigt, och uppgiften för lärare har förflyttats från att undervisa 
till att arrangera möten med eleverna.  

Att undervisning och skoltraditioner, som lärare ser dem (gene-
rationsmekanism), har fått en mer undanskymd position i klass-
rummet kan vara en orsak till lärares osäkerhetskänslor inför 
klassrumssituationen (Munthe, 2001, 2003)2, eftersom lärares kun-
                                                  
1 Klassaspekter diskuteras inte i samma grad i dag som under 70- och 80-tal, och klasstillhörighet är 
svårare att konstatera eftersom vi har en social nivellering, åtminstone på ytan (Greider & Hedvall, 
2008, när det gäller kläder). Det finns dock en statistisk verklighet som visar på de klassmässiga 
skiljaktigheterna i svensk skola (Jönsson et al., 1993; Andersson, 2005). Det är fortfarande medel- 
och överklassens barn och ungdomar som klarar skolan bäst och går vidare till högre utbildning. 
2 Som diskuterats ovan och i Brante (2008a). 
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skaper i så fall inte längre bygger enbart på de traditionella ämnes-
kunskaperna (Englund, 2006). I det nya kunskapsuppdraget fram-
hålls också vikten av tvärvetenskaplighet och ämnesövergripande 
eller tematiska studier (Osborne & Dillon, 2007; Regeringens pro-
position 1999/2000:135, 2000; Vetenskapsrådet, 2005).  
 
5.1.7 Diskussion kring samhällsförändringar och skolan som 
mötesplats1 
De tidigare diskuterade mekanismerna (avsnitt 5.1.5) förstärks av 
mekanismer som här förutsätts vara orsakade av komplicerade, 
och inte närmare utredda, förändringar i dagens samhälle. Föränd-
ringar som direkt inverkar på arbetsliv, social gemenskap och 
mänsklig identitet, och indirekt verkar ha lett till depression, priva-
tisering, ensamhet, jagcentrering och ett förändrat kunskapsupp-
drag. Hur dessa företeelser antas förstärka asymmetrin i relationen 
mellan lärare och elever har diskuterats ovan. 

Utifrån ett generationsteoretiskt perspektiv så är förändringen av 
kunskapsuppdraget något gott, eftersom ungdom inte kan förvän-
tas acceptera kulturell konsensus, eller per automatik acceptera det 
som skolan anser vara nödvändigt och som ungdomar kanske upp-
lever förlegat, gammaldags eller onödigt. De eventuellt skilda sät-
ten att förhålla sig till kunskaper, som finns mellan lärare och ele-
ver, kan ses som något som bygger på den asymmetriska relationen 
mellan lärare och elever. Innovationer kan räkna med motstånd ef-
tersom de är en sorti från det invanda (Dewey, 1927/1991).2 Sam-
tidigt är det synd om det betraktas som något negativt, för att 
medverka i förändringsprocesser kan också ses som ett privilegi-
um.3 

En möjlig kommande konflikt i skolan är att personer med en 
anpassningsförmåga för nya sätt att förhålla sig till och möta tek-
niska innovationer (Flynn-effekten) börjar arbeta som lärare, vilket 
kan leda till att vi får ett problematiskt möte i skolan mellan kolle-
gor med olika premisser i fråga om användandet.  
                                                  
1 Det är mycket i denna diskussion som också har med läraryrkets komplexa och intensiva karaktär 
att göra. Jag återkommer till det nedan. 
2 En reaktion som jag vill tillskriva både lärare och elever, för även om barn och ungdomar i en me-
ning är förändringsbärare, så är de samtidigt ofta konservativa i förhållande till invanda strukturer. 
3 Florida (2005) menar att världens mest innovativa och expansiva miljöer är de som är mest öppna 
för förändring, tolerans, nyheter och det udda eller ovanliga. 
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Det kan också hända att personer som kan sägas tillhöra den 
Putnamska personlighetstypen, det vill säga individualistiska män-
niskor med låg tillit till andra och som trivs bäst hemma, kommer 
att utbilda sig till lärare. Vilka konsekvenser det får för läraryrket 
och vad som då sker i klassrummet är svårare att yttra sig om.  

I klassrummet möter läraren elever som är präglade av rastlös-
het, och ett passivt konsumerande, parat med ett behov av att nå-
got ständigt ska ske. Läraren ska konkurrera med TV-
programmens glättiga och snabba klipp.  

Läraren ska också möta de specifika, för läraren ofta okända 
kunskaper, som eleverna faktiskt har efter idogt TV-tittande, data-
användande och dataspelande (Falkner, 2007).  

Det är möjligt att anta att den ”individualistiska” människan, 
både i form av lärare och i form av elever, redan tagit sig in i klass-
rummet och gjort så att verksamheten, interaktionen och relatio-
nerna mellan lärare och elever har blivit svårare att styra och orga-
nisera (Putnam, 1995). Det asymmetriska spåret är därmed avkla-
rat så här långt. Den systemiska analysen fortsätter nu med det 
spår som kallas komplexitets- och intensitetsspåret. 
 
5.2 Mekanismer kopplade till komplexitets- och intensitets-
spåret 
Jag förutsätter att sociala förändringar uppstår genom kulturella 
processer varigenom nya ”verktyg” eller förhållningssätt uppkom-
mer, vilka i sin tur ger underlag för materiella och idémässiga om-
bildningar. Dewey (1899/1980) framhöll att samhällsförändringar 
och förändring av skolan hänger intimt samman eftersom ”den 
modifiering som pågår i metod- och kursplanefrågor är, lika myck-
et som förändringar i handel och industri, en produkt av den för-
ändrade sociala situationen. Det är en strävan att svara mot de be-
hov som finns i det nya samhälle som håller på att växa fram” (s. 
52; jfr Carlgren & Marton, 2000).  
Jag ska inledningsvis ge en allmän beskrivning av barns och ung-
domars konstituering och vilka direktiv gällande läroplan ger kring 
konstituering. Jag menar att de nya läroplansdirektiven fungerar 
som en mekanism som skapat ett nytt, icke-traditionellt förhållan-
de för lärarna och deras handhavande av klassrumssituationen, nå-
got som jag antar att många lärare upplever som komplext och in-
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tensifierande för arbetet (Brante, 2008). Jag ska vidare beskriva 
och diskutera de konkreta skolförändringar som genomförts i di-
rekt eller indirekt samband med de nya läroplanerna. De konkreta 
förändringarna upplevs på grund av innehållet i förändringen som 
komplexitets- och intensitetsskapande, vilket även kan bli resulta-
tet av det stora antalet förändringar som genomförts under kort 
tid. Till sist gör jag en återkoppling till lärararbetets synkrona ka-
raktär, som beskrevs i Brante (i tryck, se avsnitt 3.2.2). Det är ett 
teoretiskt resonemang kring de många kontraster som kan sägas 
prägla lärararbete.  
 
5.2.1 Läroplanen som konstituerande verktyg 
Att lärare konstitueras av sina kontextuella sammanhang borde 
inte upplevas som förvånansvärt. Att lärare fungerar som konstitu-
erare av elever är i grunden självklart och ses här som ett postulat. 
Primärt blir individer konstituerade av sitt familjeliv, men med ti-
den blir alla barn placerade i offentliga eller privata institutioner 
utanför familjen. Dessa institutioner är en miljö för konstituering 
av barn och ungdomar, vilket också uttrycks explicit i läroplanen: 
”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna 
att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar” (Utbild-
ningsdepartementet, 1994, s. 32). Skolan i Sverige omfattar barn 
och ungdomar mellan 1 och 19 år. Under de år barn och ungdo-
mar befinner sig inom skolsystemet har lärarna och skolan som in-
stitution en avgörande betydelse för konstituerandet av barn och 
ungdomar till elever och samhällsvarelser. Althusser (1979) beto-
nar att skolan  
 

tar hand om barnen från alla klasser redan i förskolan, och 

alltifrån förskolan, med nya såväl som med gamla metoder, in-

präntar den under de år då barnet är som mest sårbart, inkilat 

mellan familjens och skolans statsapparater, ”hur man gör”, en 

lärdom draperad i den härskande ideologin. (s. 20) 

 
Mannheim (1943/1986) påpekar i samma anda att “the social 

organization of the school, the kind of social rôles one has an op-
portunity to play … all contribute to the type of man which will 
grow up in these surroundings” (s. 55) och framhåller vidare att 
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”education … always serves a social purpose and is deliberately 
aiming at moulding certain human types” (s. 56). Hur framlägger 
då den ideologiska, byråkratiska och sociala statsapparaten sin 
styrning idag?  

De svenska läroplanerna (Utbildningsdepartementet, 1994 
(Lpf1), 1998 (Lpo2)) har numera målstyrning istället för regelstyr-
ning som fokus. Läroplanerna uttrycker att förändring och utveck-
ling är något som skolan ska sträva mot, samt att ett medvetet till-
vägagångssätt leder förändringen till eftersträvat mål. Läroplanen 
är normativ genom de värden som den fokuserar. De krav som ge-
nom läroplanen ställs på skolan3 och på lärarna är mycket ford-
rande om man ska ta dem bokstavligt.4 Förändringstanken uttrycks 
som: 
 

För att en skola skall utvecklas måste den fortlöpande ifråga-

sätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina 

resultat och pröva nya metoder. (Lpf, s. 27, min kursivering)5 
 

Vidare framhävs förändringsbenägenheten genom att det under-
stryks att samhälle och arbetsliv kommer att utvecklas och att det 
är en sådan utveckling och förändring som eleverna ska förberedas 
för, genom att de ska ”utveckla beredskap för framtiden” (Lpf, s. 
26). Den normativa sidan av läroplanerna framhävs genom att 
verksamheten ska ”utformas i överensstämmelse med grundläg-
gande demokratiska värderingar” (s. 23) vilka uttrycks genom den 
så kallade värdegrundens fem punkter, och som fastläggs med kra-
vet att: 
 

 

                                                  
1 Läroplan för de frivilliga skolformerna, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vux-
enutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. 
2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, anpassad till att 
också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. 
3 Läroplanerna använder vid ett flertal tillfällen begreppet skolan som en intentionell aktör. Här för-
utsätts att man därigenom oftast menar lärarna och i vissa fall andra inom skolan verkande aktörer. 
4 Det går också att hävda att Lpf har något starkare skrivningar än Lpo i dessa hänseenden. Den i 
egentlig mening kanske största skillnaden mellan Lpf och Lpo är att man i Lpo, den nya utgåvan från 
1998 har ändrat ordningen mellan ”Normer och värden” och ”Kunskaper” under Mål och riktlinjer. 
I den ursprungliga Lpo från 1994 och i Lpf står kunskaper som punkt 2.1, medan normer och vär-
den kommer som 2.2. I Lpo (1998) står Normer och värden före Kunskaper. 
5 I Lpo saknas begreppet arbetsformer. 
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Alla som verkar i skolan skall dock alltid hävda de grundläg-

gande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och 

klart ta avstånd från det som strider mot dem. (Lpf, s. 24, min 
kursivering)1 

 
När det gäller relationen mellan lärare och elever finns det två 

betydande anspråk i läroplanen. Det första är individualiserings-
tanken, som uttrycks genom att läraren i undervisningen ska ”utgå 
från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande”, samt ”stärka varje elevs självförtroende samt vilja och 
förmåga att lära” (s. 31) och allmänt ska skolan ”låta varje enskild 
elev finna sin unika egenart” (s. 23). Det andra anspråket är att lä-
raren ska ”se till att alla elever … får ett verkligt (reellt, Lpo) infly-
tande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen” (s. 
33).  

Dessa kravtyngda skrivningar i läroplanen borde leda till att lä-
rare reflekterar över sitt tänkande och sitt förhållningssätt i rela-
tion till elever, men även sitt förhållande till undervisning. Att lä-
roplanskraven, som har både en konkret och en mental sida, kan 
vara svåra att omfatta är rimligt att tänka sig. Verksamheten i 
klassrummet präglas av ett traditionsbundet arbetssätt (Brante, 
2002; Englund, 2006) och brist på inflytande från elevernas sida. 
Elevinflytande är svårt och ofta en bristvara i vardagen (SOU 
1996:22; Skolverket, 2004a; Myndigheten för skolutveckling, 
2007) och lärare framhåller hur besvärligt det är att ge inflytande 
(Brante, 2008). Lärare poängterar svårigheten att ”se individen i 
gruppen”, vilket bland annat tar sig uttryck i att det är ett litet an-
tal elever som man har en reell kontakt med i klassrummet (Brante, 
2008). Norberg (2006) framhåller att ”pragmatic and individual 
values saturated the teacher’s actions in the here-and-now practice 
… that came into conflict with the läroplan’s moral mission” (s. 
202). Den moraliska visionen i läroplanen handlar om medverkan, 
lika möjligheter, ansvar och respekt.  

Det finns en dubbelhet i lärarnas förhållande till läroplanen och 
till att förändring är det som ska genomsyra verksamheten. I Carl-
gren och Nilsson McPherson (2002) framställs å ena sidan hur lä-
                                                  
1 I Lpo saknas orden ”dock alltid”. 
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rare ser förändring som något positivt som de önskar och å andra 
sidan hur lärare uttrycker sig negativt kring ”möten om allt” (s. 
100) och ”att man är beordrad att samarbeta” (s. 101). Om för-
ändringens innebörd är att lärarna ska vara mer insatta och med-
verkande i verksamheten, och om arbetslag är en väsentlig föränd-
ring, kan man undra vilka förändringar som lärarna anser vara po-
sitiva.1  

Att så motsatta synpunkter som här betonats lyfts fram, kan 
bero på att det inte är givet att man tycker det ena eller det andra, 
utan att lärare istället är osäkra kring vad de tycker. Lärare är 
förmodligen positiva till förändringar, även om de förändringar 
som är aktuella är de som för tillfället framstår som besvärande. 
Oavsett olika lärares bakgrundskunskaper ska läroplanen och dess 
fokus vara grunden för alla lärare. Skolverket (2006) varnar för att 
det lokalt kan finnas olika tolkningar som motverkar styrdoku-
mentens funktion, detta visar sig till exempel genom att 25 % av 
lärarna menar att elevdelaktighet i planeringen inte inverkar på 
elevernas studieresultat.2  

Vi har alltså en situation där lärare är medvetna om att de ska 
följa vissa direktiv, samtidigt som de finner sig inte ”hinna” re-
spektive ”vilja” göra detta. Det kan få som konsekvens att de kän-
ner dåligt samvete och att de upplever sig utföra ett mindre bra ar-
bete, eller att lärare känner sig osäkra i förhållandet mellan direk-
tiv och praktik. Jag menar att det är möjligt att påstå att lärare 
upplever läroplansförändringarna som diskuterats som komplexi-
tets- och intensitetsskapande för verksamheten. Vilka vidare för-
ändringar har då kommit efter de senaste läroplanerna?  
 
5.2.2 Konkreta förändringar i lärares direkta praktik som 
följd av läroplansförändringar 
I samband med, och som en följd av läroplanerna har en hel del 
förändringar skett inom skolområdet som fått konsekvenser för lä-
rares arbetsvillkor: 

 
                                                  
1 Att följa direktiven tar tid, vilket är en försvårande faktor (Aili, 2007). 
2 Att elevernas medverkan i planeringen skulle få inverkan på studieresultaten är självklart som jag 
ser det, om det inverkar på ett positivt eller ett negativt sätt är däremot en empirisk fråga. 
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• Det blev upp till de lokala skolorna att utifrån de centrala lä-
roplansdirektiven skapa lokala skolplaner, kursplaner och mål. 
Uppgiften att skriva de lokala planerna och målen tillföll lä-
rarna.  

 
• Arbetslagstanken för lärare realiserades under 80-talet, men 

dess mer organiserade och genomförda variant kom till under 
senare delen av 90-talet. Lärare organiserades i arbetslag som 
ansvarade för ett antal klasser. Inom ramen för ”En satsning 
till två tusen” (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund & 
Svenska Kommunförbundet, 1996) infördes tanken på karriär-
tjänster och differentierade arbetsuppgifter för lärare. Vissa 
uppgifter decentraliserades från rektor till utvalda lärare, det 
inrättades till exempel tjänster som arbetslagsledare.1 Arbetsla-
gen fick konsekvensen att lärarna som ingick i arbetslagen fick 
täcka upp för varandra vid vikariebehov (Carlgren & Nilsson 
McPherson, 2002). Förfarandet lade en börda på den enskilde 
då det blev kollegor i arbetslaget som fick extraarbete om nå-
gon var sjuk eller var hemma för vård av barn (Aili & Brante, 
2004a). 

 
• 1991 fick skolan en ny huvudman i och med kommunalise-

ringen. Reformen genomfördes trots en massiv proteststorm 
från lärarna i Sverige.2 Kommunaliseringen ledde till minskade 
ekonomiska resurser för skolan genom reducering av statliga 
anslag och kommunal hyreshöjning för skollokalerna (Ri-
chardson, 1999; ”Marknadshyran”, 1997). Budgetnedskär-
ningarna inom kommunerna drabbade även skolhälsovården i 
form av färre skolpsykologer, skolkuratorer och skolsköters-
kor. Detta fick indirekt inverkan på elevhälsan, respektive di-
rekt inverkan på lärares arbetssituation då uppgiften att hand-
ha elevärenden för lärare ökade. Skolverket (1998) visar att 
den kommunala styrningen av skolan är något mycket kom-
plext och ofta framstår som ett tillfälligheternas spel, där poli-
tiker närmast reagerar på verksamheten än tvärtom. Det upp-

                                                  
1 Det finns olika lokala lösningar, så det här kan inte sägas vara allmänt. 
2 Ilskan var så stor att samtliga delegater vid en stämma för ett lärarförbund lämnade lokalen när 
dåvarande skolministern Göran Persson kom in för att diskutera frågan med dem. 
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står ”vi” och ”dom” strukturer, och samspelet fungerar där-
med dåligt. Enligt Gustafsson (2005) har segregeringen ökat 
och antalet lärare minskat som ett resultat av kommunalise-
ringen.  

 
• Segregeringen är även kopplad till valfrihetsreformen som 

handlar om tillåtandet av friskolor som tillkom 1992.1 Refor-
men ledde till att den offentliga skolverksamheten fick konkur-
rens och det var en situation som lärare kunde se både fördelar 
och nackdelar med.  

 
• Införandet av skolpeng, som en summa varje elev har med sig 

till den skola han/hon väljer, och införandet av valfrihet när 
det gäller skola som man ska gå i, har lett till konkurrens mel-
lan skolor. Det har även gett upphov till att management-
tankegångar blivit ett inslag i skolverksamheten. Skolor disku-
terar verksamheten i lönsamhet och resultat. Det blir viktigt 
för skolor att sälja sig. Det uppstår med andra ord en ny dag-
ordning som har andra anspråk än kunskaper på sin agenda 
(Biesta, 2004). Skolan blir ett företag och eleverna ett råmate-
rial som ska bearbetas.  

 
• Införandet av differentierade löner bland lärarna ger rektor 

position som lönesättare, med allt vad det innebär av både in-
ställsamhet och tystnadens kultur.2 

 
• I samband med de nya läroplanerna (Lpo och Lpf) tillkom ut-

vecklingssamtal som en mer specificerad arbetsuppgift. Läng-
den på samtalen ökades från kvartsamtalets 15 minuter till 30 
minuter. Samtalen ska förberedas i hemmet av elev och föräl-
der, och mötet ska vara ett trepartssamtal där läraren inte har 
en självklar ledarroll. Samtalen kräver vidare ett utökat kolle-
gialt samarbete kring varje elevs utveckling och prestationer.  
 

                                                  
1 Det är mer adekvat att kalla dem privata i förhållande till det offentliga skolväsendet, eftersom 
läroplanen gäller i lika hög grad i privata skolor som i offentliga, och skoltvånget inte har upphört 
genom att ”friskolor” införts. 
2 Rektor ska fungera som pedagogisk ledare, men har snarare blivit en byråkratisk och ekonomisk 
tjänsteman inom skolorganisationen. 
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Arbetet med utvecklingssamtalen tar tid och har bland annat 
lett till att vissa lärare planerar sin termin efter dessa. Under 
utvecklingssamtalsveckorna läggs en mindre komplicerad pla-
nering för undervisningen, ofta handlar det om att eleverna 
själva ska samla fakta inom olika ämnen (Aili & Brante, 
2004a).   

 
• 1994 beslutades om den kursutformade gymnasieskolan. 
 
• 1994/1995 implementerades ett nytt betygssystem. Betygen 

blev kriterierelaterade istället för normrelaterade. Lärarlag och 
ämnesgrupper fick skapa de lokala betygskriterierna utifrån de 
centrala direktiv som gavs. Selghed (2004) visar att det nya be-
tygssystemet är mycket komplicerat och att lärarna på grund 
av bristen på stöd funnit egna vägar att bedöma elever på, vä-
gar som åtminstone till del går emot de centrala intentionerna. 
Under 2007 har diskussioner om en ny betygsskala satts igång 
av den sittande regeringen. Om en ändring genomförs kommer 
det att nödvändiggöra en revision av kursplaner och betygskri-
terier (Selghed, 2007). 

 
• 1998 avskaffades stadieindelningen i grundskolan. 
 
• Anställningsvillkoren förändrades för lärarna genom införan-

det av så kallad arbetsplatsförlagd tid1, vilket minskade förtro-
endearbetstiden. Det initiala bekymret för de flesta lärarkate-
gorierna, möjligen förutom gymnasielärare, var bristen på lä-
rararbetsplatser på skolorna. Samtidigt upplevdes införandet 
av begreppet ”förtroendearbetstid” för de tio timmar av veck-
ans 45 arbetstimmar, som lärarna fick disponera efter eget be-
våg, som att förtroendet för lärarna hade sjunkit. Innan denna 
förändring bestod förtroendearbetstiden av all tid förutom un-
dervisning och obligatoriska möten.  

 
 
                                                  
1 Kecklund, Dahlgren och Åkerstedt (2002) skriver: ”Att kunna påverka sin arbetssituation är en 
nyckelfaktor då det gäller att undvika allvarlig stress. Det finns goda skäl att anta att inflytande över 
arbetstiden också kan motverka stress och underlätta samspelet mellan arbete och fritid” (s. 5). 
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• Under senare delen av 90-talet och fortfarande prövas eller in-
förs avreglerad undervisningstid, vilket innebär att taket för 
undervisningsskyldigheten upphör att gälla. Det kan innebära 
att lärare kan få undervisa mer än tidigare med konsekvensen 
att planeringstid, efterarbete och återhämtningstid minskar 
(Aili, 2007; Aili & Brante, 2004b). 

 
Förändringarna är inte per definition negativa. Men när ett stort 

antal genomgripande förändringar genomförs under kort tid, är det 
inte förvånande att det blir svårigheter när det inte samtidigt skjuts 
till tid för dem som ska implementera reformerna. Att förändring-
arna under 90-talet kan leda till osäkerhet och stress är inte orim-
ligt. Förändringarna har lett till nya relationer inom lärarkollegiet, 
till nya relationer mellan lärare och rektor och till nya relationer 
till eleverna. Genom differentierade löner och nya anställningsvill-
kor, nya arbetsuppgifter som lärare å ena sidan inte har utbildning 
för (som utvecklingssamtal, skriva betygskriterier, kursplaner, att 
agera kurator med mera), och å andra sidan inte har detaljerad tid 
till att utföra, har situationen för den enskilde läraren försvårats 
arbetstidsmässigt, men också känslomässigt.  

Andra olägenheter som lärare upplever är: formella möten som 
tar tid från vardagsarbetet, att praktiska ting betraktas som vikti-
gare än interaktionen med eleverna, att beslut inte kommer från 
praktikerna själva, att nya arbetsuppgifter leder till stress, brist på 
återhämtningstid och förlusten av möjligheten till informella möten 
med kollegor (Carlgren & Nilsson McPherson, 2002). Känslan av 
att fokus ligger på annat än det man som lärare anser vara de vik-
tiga arbetsuppgifterna, det vill säga att undervisa, är stark (Aili & 
Brante, 2007). Att alla dessa förändringar lett till en ökande kom-
plexitet och intensitet i yrket är inte svårt att tänka sig. Att sedan 
den höga förändringstakten som konsekvens förmodligen leder till 
förändringströtthet, motstånd mot nya förändringar och en önskan 
om att ”få vara ifred” bland lärare, är också plausibelt. Att dessa 
känslor även får en inverkan på relationen till eleverna är troligt.  
 
5.2.3 Den synkrona situationen 
Att läroplansförändringar och andra centrala beslut och direktiv 
leder till förändringar i verksamheten är naturligt. Att många kon-
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kreta förändringar i fråga om arbetsförhållanden kan leda till stress 
och oro är förståeligt. Till dessa fenomen som med stor sannolikhet 
har ökat komplexiteten och intensiteten i lärararbetet, vill jag 
koppla den diskussion kring lärararbetets synkrona karaktär som 
behandlas i Brante (i tryck).1 Där hävdas att lärararbetets synkrona 
karaktär ytterligare komplicerar och intensifierar arbetet som så-
dant. De sju begreppspar som diskuteras är: innehåll och relation, 
kunskap och normer och värden, invasivt arbete och den dolda lä-
roplanen, elevinflytande och lärarmakt, objektiva strukturer och 
subjektiva strukturer, individualisering och grupp, styrd och auto-
nom. Detta är inte något nytt utan något som alltid varit för han-
den. Det som förändrats i förhållande till arbetets synkrona karak-
tär som den här beskrivits är läroplanens nya föreskrifter om att 
relationen mellan lärare och elever ska inbegripa en hel del av des-
sa fenomen. 

Sammanfattningsvis vill jag mena att förmågan att handha en 
mängd olika företeelser till synes synkront kan vara något positivt. 
Men det kan också betraktas som något negativt i och med att det 
kan leda till känslor av stress, och till att varje uppgift blir mindre 
väl genomförd som ett resultat av att läraren är splittrad mellan 
flera aktiviteter samtidigt. Om lärare är splittrade, tveksamma och 
ofokuserade leder det till en osäker situation i klassrummet för 
både lärare och elever. Med lärararbetets synkrona karaktär är 
komplexitets- och intensitetsspåret slutdiskuterat. Innan jag går 
över till slutsatser av den systemiska analysen ska vissa samband 
mellan asymmetri och komplexitet respektive intensitet diskuteras.  
 
5.2.4 Samband mellan asymmetri, komplexitet och intensitet 
Vi kan konstatera att samhälleliga faktorer kan få biologiska resul-
tat i form av stress och sjukdom (Theorell, 2006), och därmed 
framstår lärares utmattning och sjukskrivningsgrad i ett förklarat 
ljus, och vi kan anta att orken och engagemanget därigenom mins-
kar. Vidare har vi sett att det råder en viss motsättning i läropla-
nernas intentioner och lärares uppfattning om möjligheten att kun-
na leva upp till dem. Rent krasst kan man fråga sig hur en enskild 
gymnasielärare ska kunna individualisera och kunna ”utgå från 
                                                  
1 Se avsnitt 3.2.2. 
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den enskildes behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” 
(Lpf, s. 31) när läraren har upp till 200 elever att förhålla sig till 
under en termin.  

Tidsstrukturen i de flesta skolor, med korta lektioner vars äm-
nesinnehåll hela tiden skiftar, frammanar en kollektiv uppbyggnad 
av undervisningen. Det är fantastiskt i sig att lärare kan hålla reda 
på ett så stort antal elever och uppleva sig sätta rättvisa betyg på 
dem, vilket 90 % av lärarna i gymnasiet och grundskolans senare 
år anser sig lyckas bra med (Skolverket, 2007b). Det vill säga, de 
argument som förts fram för att visa på lärararbetets ökande kom-
plexitet och intensitet, kan också sägas ha möjlighet att leda till 
asymmetri mellan lärare och elever. Det kan bli så om lärares en-
gagemang och tid inte räcker till för att möta eleverna på ett 
fullödigt sätt. 

De fenomen och mekanismer som diskuterades i förhållande till 
asymmetrispåret ovan innehåller en mängd aspekter som jag menar 
genererar komplexitet och intensitet i lärararbetet. Det måste ju till 
exempel framstå som besvärligt att stundligen möta barn och ung-
domar som inte uppfyller de förväntningar man har på dem; vi hör 
om elever som är antagonistiska och aggressiva gentemot sina lära-
re; införandet av IT-teknik i skolan har inneburit nya svårigheter 
för lärare i samband med elevernas kunskaper inom området; TV-
tittandets följder med trötthet, apati och nya kunskaper och identi-
teter hos barn och ungdomar har skapat en nödvändighet att agera 
i förhållande till sådana problematiker; nya identiteter, värderingar 
och normer inom skolan och i samhället och bland barn och ung-
domar är något som lärare måste förhålla sig till; det nya kun-
skapsuppdraget kräver ett helt förändrat förhållningssätt till kun-
skap, lärande och undervisning. Allt detta, som jag i första hand 
använde för att diskutera den eventuella existensen eller uppkoms-
ten av asymmetri i relationen mellan lärare och elever, är också 
möjligt att se som komplexitets- och intensitetsskapande mekanis-
mer och fenomen i lärares arbetsvillkor.  
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KAPITEL 6                                        
SLUTSATSER AV DEN                     
SYSTEMISKA ANALYSEN 

Syftet är att diskutera hur lärare konstitueras av sin kontextuella 
situation, men även att försöka förklara och förstå uppkomsten av 
asymmetri i relationen mellan lärare och elever, samt att förklara 
och förstå lärararbetets komplexa och intensiva tillstånd. Jag me-
nar att dessa tre delar säger en hel del om lärares arbetsvillkor.  
 
6.1 Slutsats 1: Den asymmetriska situationen 
De mekanismer som beskrevs inom asymmetrispåret kan sägas 
vara oundvikliga. Även om fenomenen diskuteras i ljuset av våra 
kunskaper idag, skulle resonemang om fenomenen haft i princip 
samma utgångspunkter på, säg, 1700-talet. De fem identitetsanta-
gandena skulle ha varit desamma, och generationsproblematiken 
skulle ha diskuterats utifrån de fem karakteristikerna. Det vill säga 
mekanismerna är i en mening tidlösa, dock är vilka specifika 
aspekter man tar upp beroende av tid och rum.  

Asymmetrispåret, eller den diskussion som legat till grund för att 
förklara och förstå den asymmetriska relationen mellan lärare och 
elever inom skolan, består av ett antal mekanismer och tendenser. 
För det första diskuterades en biologisk-evolutionär grund för tillit-
misstro. För det andra tillfördes resonemanget den personliga iden-
titetens biologiska, psykologiska och sociala ovisshet, vilken kan 
ses som en grund för individens osäkerhet och behov av att knyta 
band med andra. För det tredje anbringades en kulturell, kollektiv 
mekanism som yttrar sig i de intentioner, funktioner och konstitue-



  90 

rande regler som grupper gör överenskommelser om. För det fjärde 
kopplades generationsteorins mekanism till argumentationen. En 
mekanism som framhäver olika generationers relation. Dessa fyra 
mekanismer betraktas här som grund för människors tendenser till 
att skapa ”vi-och-dom”-förhållanden till varandra. Dessa fyra me-
kanismer är ”historiska”. Jag tänker att den asymmetri som upp-
stod genom dessa mekanismer alltid har funnits och kan sägas vara 
adekvat. Den asymmetri som skapar ett ”vi-och-dom”-scenario är 
accepterad och i stort sett införstådd i situationen.  

Till dessa fyra mekanismer ansluts nuets aktuella formationer, 
som en femte mekanism, i form av de samhällsförändringar som 
diskuterats ovan och som inverkar på relationer mellan människor. 
Så här långt i fråga om relationen mellan lärare och elever, har jag 
diskuterat fyra förhållanden som explicit förebådar osäkerhet hos 
individer, och som implicit kan hjälpa till att förklara en ”ny” 
asymmetrisk relation mellan lärare och elever. För det första den 
avsaknad av kontroll som uppstår genom att människor upplever 
en alienation i förhållande till liv, verksamhet och reellt för lärare 
eftersom de förlorat kontroll över yrket; för det andra leder för-
ändrade umgängesmönster till att individualism och privatisering 
ökar1; för det tredje får individen problem med sin identitet, som 
ett resultat av de mångfacetterade och svårtolkade förebilderna och 
normerna som uppstått, men också på grund av de tidigare två 
uppräknade orsakerna; och till sist, och kanske som ett resultat av 
de tre första aspekterna, förändras de rådande samhälleliga och 
kulturella traditionerna mot något nytt och annat, vilket bland an-
nat visar sig i förändrade kunskapskrav.  

Dessa fyra förhållanden menar jag leder till psykologiska tillkor-
takommanden för de två aktörerna, men förmodligen främst för 
lärarna. Det handlar om den individuella och personliga identiteten 
och dess förhållande med hänsyn taget till självförtroende, grupp-
tillhörighet och relation till andra. Det är inte orimligt att tro att ju 
högre osäkerhet kring dessa grundläggande subjektiva aspekter 
som den enskilde upplever, desto bräckligare blir personens förhål-
lande till sin omvärld. Flera forskare diskuterar till exempel lärares 
                                                  
1 Det tycks också finnas en tendens till att psykiska funktionsstörningar ökar och detta tycks ha ett 
samband med dessa två redovisade förhållanden. 
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osäkerhet kring organiserandet av klassrumssituationen (Isaac, 
1987; Munthe, 2001, 2003). 

Jag menar att det mycket väl kan vara en osäkerhet inför vad 
som ska komma, och det som ett resultat av de allt snabbare för-
ändringarna i omgivningen, som skapar osäkerhetskänslor. Jag 
tänker mig att den ovissa framtiden befinner sig närmare männi-
skorna än vad den gjort tidigare.1 Jag menar att det kan innebära 
att lärare inte hinner realisera och tillämpa förändringarna i skolan 
eller internalisera dem i sig själva, och det i sin tur leder till att lä-
rare blir frustrerade inför sin arbetssituation och därmed inte kan 
fungera helt tillfredsställande, bland annat i förhållande till elever-
na. Det är dessa och liknande aspekter som jag menar leder till en 
”ny” asymmetri som i sin tur kan leda till att relationen mellan lä-
rare och elever motverkas med bristande kommunikation och ”av-
stånd” som följd. 

Jag förmodar att kombinationen av de ingående aspekterna, vi-
intentionalitet, gruppkopplingar med identitets- och kulturella skäl 
som bakgrund, generationsproblematik och delaspekterna som 
diskuterades under rubriken samhällsförändringar, är en möjlighet 
för att det ska uppstå asymmetri, antagonism och motsättningar i 
fråga om lärares och elevers relationer.  

 
6.2 Slutsats 2: Den komplexa och intensiva situationen 
Att lärares arbetssituation är komplex och intensiv menar jag är 
tydligt efter de beskrivningar och diskussioner som givits och förts 
i komplexitets- och intensitetsdelen av den systemiska analysen. 
Läroplansförändringarna kan delas in i fem fokuserade direktiv, 
där tre upphäver effekten av traditionella sätt att se på skolans 
verksamhet och där två direktiv utgör hinder för rutiner.  

Det traditionella skolprojektet problematiseras för det första ge-
nom att moraliska värden ska fokuseras i minst lika hög grad som 
ämneskunskaper, för det andra eftersom elever ska individualiseras 
och för det tredje ska elever ges inflytande över verksamheten. Lä-
raren som maktfaktor i klassrummet och som innehavare av de av-
görande kunskaperna är därmed utmanad. Lärare ska i första hand 
utgå från individuella elevers behov.  
                                                  
1 Tidigare (när nu det var) visste lärare vad som var målet med skola och undervisning, nu är osäker-
heten större. 
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De rutinmotverkande direktiven är för det fjärde att det finns ett 
förändringspostulat inskrivet i läroplanen, vilket innebär att lärares 
planering ska innefatta den framtid vi kan ana, men också att de 
ska se sin verksamhet som i varje stund föränderlig. Detta förstärks 
för det femte genom att lärare ständigt ska ifrågasätta hur verk-
samheten bedrivs och vad som fokuseras. Det medför att lärare ska 
vara kritiska till sin egen verksamhet (det som förmodligen är in-
ternaliserat och som ses som något självklart). Det innebär också 
att verksamheten som sådan inte självklart betraktas som god av 
styrande, vilket i sin tur medför att omvärlden tvivlar och övervä-
ger skolan som institution.  

 
Tabell 1. Fem direktiv för förändring av skolan. 
Traditionshävande Ämneskunskaper inte mer värda än moraliska 

värden 
Traditionshävande Elever ska individualiseras 
Traditionshävande Elevinflytande över skolverksamheten 
Rutinhindrande Läroplanen föreskriver krav på förändring av 

verksamheten 
Rutinhindrande Läroplanen föreskriver att lärare ska ifrågasät-

ta den egna verksamheten 
 

Jag menar att detta i grunden är gott, det pekar mot att ett med-
vetet och reflekterande förhållningssätt till verksamheten eftersträ-
vas. Det är plausibelt att det upplevs som komplext av lärare. Lä-
rare tillåts inte vara nöjda med sin verksamhet som den är, utan 
ska ständigt söka förändring och utveckling. 

Jag tänker att antalet konkreta förändringar i arbetsvillkoren 
under 90-talet inte ens behöver ordas om. Det borde räcka att läsa 
igenom den uppräkningen för att inse att situationen upplevs som 
komplex och intensiv av lärare. 

Den synkrona arbetssituationen, som också tagits upp i samband 
med komplexitet och intensitet, är mer av karaktären oundviklig, 
tidlös och allmän. Den består av aspekter som i högre eller lägre 
grad förmodligen alltid inverkat på lärararbete. Jag misstänker att 
en högre andel lärare lever i bryderi i förhållande till de synkrona 
aspekterna idag, främst eftersom flera av de synkrona aspekterna 
har tillskrivits legalitet i läroplanerna. Lärare menar att det är svårt 
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eller inte går att följa vissa läroplansdirektiv1 (Brante, i tryck), detta 
borde innebära en komplexitet för lärarna. Lärare tycks vistas i ett 
gränsland mellan känsla och plikt.  
 
6.3 Slutsats 3: Omfattande systemförändringar och föränd-
rade kontextuella arbetsvillkor för lärare, leder till sämre 
studieresultat för eleverna. 
En av utgångspunkterna för resonemanget om lärararbetets situa-
tion i Sverige idag var att skolan och lärare tycktes lyckas mindre 
bra eftersom många svenska elever inte har fullständiga betyg när 
de lämnar skolan, samt att de inte ligger i topp på internationella 
kunskapsjämförelser. Som slutsats 3 vill jag, trots att jag inte anser 
att höga betyg är lika med en god skola, visa att man inte på ett 
enkelt sätt kan påstå att ansvaret för svenska elevers ”misslyckan-
de” ligger hos lärarna. I linje med resonemanget som här byggs 
upp, är det inte självklart att lärarna och/eller lärarutbildningen 
kan göras ansvariga för situationen. Jag kommer som slutsats tre 
genomföra ett resonemang i fyra steg. Det är ett resonemang som 
bygger upp en kausal kopplingsmodell kallad ”Boudon-Coleman-
diagram” (Bunge, 1997, s. 454). 

Steg 1. Under 90-talet genomfördes kraftiga och omfattande sy-
stemförändringar för lärarna i Sverige genom nya läroplaner och 
en mängd konkreta förändringar direkt eller indirekt kopplade till 
förändringarna i läroplanerna. Det är dessa förändringar på mak-
ronivå som är det första steget i min analys för slutsats 3. Föränd-
ringarna är en grund för det resonemang kring lärararbetets kom-
plexitet och intensitet som förts här, och är det som tagits upp un-
der slutsats 2. 

Steg 2. Läroplansförändringarna och de förändringar som följde 
i läroplanens spår under 90-talet är som jag ser det en betydande 
orsak till lärares förändrade sjukskrivningsstal och lärares burn-
out-diagnoser runt sekelskiftet, dels eftersom deras uppträdande 
sammanfaller i tiden och dels eftersom många av förändringarna 
leder till förlust av kontroll, identitetsosäkerhet och brytande av 
traditionella och förväntade förhållanden för lärare. Jag menar 
                                                  
1 De senaste läroplanerna skapades under devisen ”Europas bästa skola”. Nu lyckas inte lärarna leva 
upp till målen och kraven i läroplanerna, kan det vara skälet till att vi inte har Europas bästa skola? 
Fast jag tror att vi har det ändå. 



  94 

också att förändringarna lett till alienations- och osäkerhetskänslor 
i förhållande till arbetet. Hasenfeld (1992) framhåller att ”it is un-
derstood that when staff feel alienated, when their personal needs 
are not met by the organization, and when they are dissatisfied 
with their job, they will take it out on their clients. This is often la-
belled as ’burn-out’” (s. 27).  

Vi kan i Hasenfelds påstående se en koppling mellan fenomenen 
missnöjdhet med arbetet, burn-out och förhållande till sina klien-
ter. I Hasenfelds analys framstår detta som något vanligt inom 
Human Service Organizations (HSO). Det innebär att sjukskriv-
ningstal, burn-out, alienation och osäkerhet i relation till ens arbete 
kan leda till att lärare tar ut sin svåra situation på sina elever. Tan-
kegången är plausibel som jag ser det. Det var det andra steget i 
min analys, och det steget är på individuell eller mikronivå.  

Steg 3. Om det är som framlagts i steg 1 och 2, att lärares ar-
betssituation är förändrad, att HSO-tjänstemän agerar som Hasen-
feld föreslagit i situationer som den som framlagts, kan man tänka 
sig att det leder till en ökad motsättning mellan lärare och elever. 
Om lärarna ”tar ut” sin frustration över arbetsvillkoren på sina 
elever, så kan man misstänka att asymmetrin mellan parterna ökar 
eller accentueras. Om det dessutom är så att grogrunden för 
asymmetri mellan de två aktörerna är positiv, vilket är vad som 
diskuterades i slutsats 1, blir det tredje steget rimligt. Jag vill un-
derstryka att det tredje steget är att betrakta som en gissning. Det 
tredje steget är som det andra på analytisk mikronivå. 

Steg 4. Som det fjärde steget gör jag ännu en förmodan. Om det 
är så att lärare är frustrerade över sin arbetssituation, om lärare 
ofta är sjukskrivna eller mår så dåligt som man gör när man kän-
ner sig utbränd eller nästan utbränd, är det lätt att tänka sig att 
den undervisning som de planerar och genomför inte kommer att 
vara den bästa. Om det är så att lärare ”tar ut” sin frustration mot 
sina elever, om det råder en asymmetrisk relation mellan lärare och 
elever, så kan man anta att det å ena sidan leder till att lärarnas in-
tresse och engagemang för undervisning sjunker, och å andra sidan 
att elevernas intresse, motivation och prestationer sjunker. Elever-
nas reaktioner kan ses som ett resultat av att lärarna har en avog 
inställning och att eleverna i sin tur kommer att känna antagonis-
tiska känslor gentemot lärarna. Det här menar jag är ett plausibelt 
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och trovärdigt resonemang som leder till slutsatsen att elevernas 
prestationer kommer att bli svagare som ett resultat av att lärarnas 
arbetsförmåga försämras, att lärares engagemang i arbete och ele-
ver minskar, samt genom att asymmetrin mellan lärare och elever 
därmed har en tendens att öka. Det fjärde steget befinner sig på 
analytisk makronivå.  

Resonemanget sammanfattas som en kausal slinga1 som rör sig 
från makronivå till mikronivå och därefter tillbaka till makronivå 
igen. Det finns inledningsvis inga kopplingar mellan de två makro-
nivåerna, det vill säga ingen logisk koppling mellan att styrning i 
övermått och förändrad praktik leder till sämre undervisning och 
sämre resultat. Det är de två fenomenen på mikronivå som visar att 
det är möjligt att göra en logisk och kausal koppling mellan de två 
makronivåerna. Slutsatsen av den kausala kopplingen mellan steg 1 
och steg 4 blir att lärarna och lärarutbildningen inte kan hållas en-
sidigt ansvariga för elevers försämrade resultat nationellt och i in-
ternationella jämförelser. Resonemanget leder till att vi får följande 
kausala kopplingsmönster:  
 
Modell 72: Kausalt kopplingsmönster som ett re-
sultat av omfattande systemförändringar 
 
styrning i övermått, 
konkreta föränd-
ringar i yrket, för-
sämrad kontroll 
över yrket 

 
 

sämre undervisning, 
sämre resultat för 
eleverna 

 
 

 

sjukskrivning, osäker-

het, alienation, burn-

out, psykiska besvär 

orsakade av arbetet 

 
asymmetri i relatio-
nen 

                                                  
1 Jag vill påminna om att ett kausalt förhållande är tillfälligt, det vill säga inte regelbundet. Ett 
kausalt förhållande i ett öppet, socialt system är också beroende av aktörernas handlingar. Det inne-
bär att vi inte kan förutsäga att samma mönster kommer att uppstå vid ett liknande eller likartat 
tillfälle. 
2 Bunge (1997) har utvecklat metoden för modellen och kallar den för ett Boudon-Coleman-diagram 
(s. 454). 

sjukskrivning, osäkerhet, 
alienation, burn-out, 
psykiska besvär orsakade 
av arbetet
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Det vill säga den styrning och de konsekvenser som styrningen 
fört med sig i fråga om konkreta arbetsvillkor kan förmodas vara 
orsaken till att skolan i Sverige inte fungerar helt tillfredsställande 
när det gäller elevers prestationer och relationerna mellan aktörer-
na i skolan. Det är i och för sig inte förvånande eftersom det under 
hela implementeringsfasen av kommunaliseringen, betygssystemen, 
differentierade löner med mera, har påpekats av lärare att det inte 
kommer att fungera och lärarna har uttryckt oro över vilka konse-
kvenserna ska bli.  

Jag menar att vi helt enkelt får tillstå att den massiva föränd-
ringstakt som skolan och lärarna varit utsatta för har fått ett antal 
inte önskvärda följder. Om det sedan är en logisk, faktisk följd, el-
ler om det snarare kan betecknas som en självuppfyllande profetia, 
är en fråga att undersöka. 

Nu finns det luckor i detta resonemang, trots att jag menar att 
resonemanget är möjligt och plausibelt. Den största luckan är bris-
ten på empiriska data som visar att lärare ”tar ut” sin frustration 
på eleverna. Det som finns är ett antal tendenser. Dessa är att ele-
ver har antagonistiska känslor gentemot lärares arbetssätt och atti-
tyder (Alderson, 2000; Brante, 2002), att 5 % av eleverna känner 
sig mobbade av sina lärare samt många andra uttryck i rapporter 
och media. Dessa aspekter kan ha andra orsaker som grund och 
det kan finnas skäl att göra undersökningar för att få tydligare 
data i fråga om lärares och elevers relation. En annan viktig aspekt 
är att lärare från början varit emot många av de förändringar som 
följt i läroplanernas spår. Det kan då sägas fungera som en själv-
uppfyllande profetia. En självuppfyllande profetia säger inte emot 
slutsatsen som sådan, men möjligen minskar den moraliska trovär-
digheten i ett sådant sammanhang.  
 
6.4 Slutliga reflektioner kring lärares arbetsvillkor 
Jag har genom arbetet visat att det finns mekanismer som kan sä-
gas ha inflytande över lärares tänkande och handlande, det jag kal-
lat konstituerande mekanismer.  

Lärares arbetssituation kan betraktas på följande sätt. Å ena si-
dan är lärare en del av systemet, det vill säga tjänstemän i en orga-
nisation. Det finns ett regelverk att följa. Å andra sidan är lärare 
människor med egen moral och egna idéer om hur saker och ting 
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kan och borde fungera. Den individuelle lärarens moral i förhål-
lande till undervisning och relationen till eleverna är diskuterad i 
Brante (2008). Lärarens mänsklighet leder till att hon/han inte kan 
stå utanför de skeenden som är. Elias (1956) menar att det är svårt 
för den enskilde att reglera en helhet eftersom man hamnar i situa-
tioner som man inte själv har planerat, samtidigt som de föränd-
ringar som man ställs inför kan vara resultatet av ens egna hand-
lingar.  

Lärare är i första hand människor, vilket kan låta självklart, men 
det är ett viktigt påpekande eftersom det ger en begränsning kring 
vad vi kan begära av dem som lärare. Med andra ord måste lärare 
behandlas som människor med allt vad det innebär av möjliga till-
kortakommanden, av emotionella sidors inverkan samt värde-
ringsmässiga och moraliska ställningstagandens begränsningar. Vi 
kan vidare anta att lärare använder sig av flera olika sätt att förhål-
la sig till olika situationer, till kontexter och till olika relationer, 
precis som alla andra.  

Men lärare är också tjänstemän och handlar därmed också ut-
ifrån institutionella krav och behov. För som Douglas (1986) ut-
trycker det: ”The most profound decisions about justice are not 
made by individuals as such, but by individuals thinking within 
and on behalf of institutions. The only way that a system of justice 
exists is by its everyday fulfilment of institutional needs” (s. 124; 
jfr Ahrne, 1993, Dewey, 1927/1991, Hasenfeld, 1983 och Lipsky, 
1980). Eftersom skolors vardagliga verksamhet genomförs av 
tjänstemännen lärare, kan man förmoda att institutionellt hand-
lande utgör en betydande del av verksamheten.  

Om en verksamhet är utsatt för återkommande förändringar kan 
man tänka sig att när man ”ställs inför svårigheterna i en mycket 
rörlig och föränderlig värld, söker man gärna sin tillflykt i före-
ställningen om en social ordning som aldrig förändras och projice-
rar den på ett förflutet som aldrig har existerat” (Elias & Scotsons, 
1999, s. 145). Det kan vara så för lärare. Emirbayer och Mische 
(1998) menar att det är vanor och upprepningar, det vill säga kva-
liteter som vi känner till sen förr, som gör att vi kan behålla vår 
identitet, vårt sätt att tänka och våra interaktioner, och Dewey 
framhöll rutinens och vanans vikt. 
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Jag tänker mig att det är så här det förhåller sig med lärare. Det 
vill säga den komplicerade och intensiva situation som de ställts 
inför, tillsammans med bristen på inflytande eller kontroll över ut-
vecklingen, leder till att lärare å ena sidan vill föreställa sig att allt 
är som förr och å andra sidan att vanor och rutiner fungerar och 
blir viktiga. Fast det är kanske just det som inte går i vår tid, efter-
som förändringens vind numera är för snabb. Förändringar är dels 
strukturella genom styrdokument, lönepolitik och positionering av 
lärare i samhället, dels är förändringarna individuella som ett för-
hållningssätt till den tid som är. Idealen hinner man egentligen inte 
uppfatta förrän de är utbytta mot nya ideal.  

Det får mig att tänka att den kunskap som lärare ska bära med 
sig, för att kunna möta den föränderliga världen, är nödvändighe-
ten att motverka rutiner och bestämda ideal. Lärare ska istället ak-
tivt verka för utveckling och förändring av skolvardagen.1 Jag me-
nar också att det är viktigt att yrket får en tydligare identitet, och 
den identiteten ska ha en annan utgångspunkt än vad identiteten 
har idag. Och det hänger samman med lärarnas relationer till ele-
verna och till undervisning. Det finns tendenser till att elever inte 
längre accepterar det traditionella sättet att förmedla undervisning 
(Osborne & Dillon, 2007). Eleverna är förändringsbärare och har 
en verklighet utanför skolan som bör bli uppmärksammad och be-
aktad i undervisningen, annars riskerar skolarbetet att framstå som 
något meningslöst för eleverna. Eller som Dewey (1899/1980) ut-
tryckte det 1899: 
 

Jag kanske har överdrivit något för att tydliggöra det som 
är typiskt för den gamla sortens undervisning, dess passiva 
attityd, dess mekaniska hopfösande av barn, dess uniformi-
tet när det gäller läroplan och metod. Det kan sammanfattas 
i påståendet att tyngdpunkten där ligger utanför barnet. Den 
finns hos läraren, i läroboken, varhelst ni vill, utom i barnets 
egna instinkter och aktiviteter. På en sådan grundval finns 
inte så mycket att säga om barnets liv. En hel del kan sägas 
om barnets studier, men skolan är inte det ställe där barnet 
lever. (s. 68) 

                                                  
1 Andra som diskuterar i liknande banor är Beck (2004) och Touraine (2003).  
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Arbetets komplexitet och intensitet blir inte mindre av att lärare 
måste förhålla sig även till elevers känslomässiga tillstånd. Klass-
rumsverksamheten kan inte bortse från de individuella psykologis-
ka ryggsäckar som barn och ungdomar för med sig in i klassrum-
met. Lärare kan inte låta bli att bli känslomässigt berörda och mås-
te antingen agera eller blunda för de känsloyttringar som de möter. 
Osäkerheten breder ut sig när lärare ska möta elever som inte ge-
nom någon omedelbarhet är tacksamma inför deras undervisning, 
och om det samtidigt är så att det som lärarna ser som sin profes-
sionsgrund inte är det som efterfrågas lär osäkerheten öka i än 
högre grad. Tidigare förväntades lärare blunda, idag ska de se och 
agera i förhållande till barns känslor (Landahl, 2006). Oglada barn 
är inte nyfikna, fantasifulla eller vetgiriga. 

Är det så här ”Lärare av idag” är och har det? Det kan tänkas 
att det är så.  
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KAPITEL 7                                            
VAD BÖR GÖRAS? 

What we are and what we do as social beings are also affected 
by the society in which we live and by our very efforts to trans-
form it. (Archer, 1995, s. 1) 

 
Jag menar att när samhället genomgår omfattande sociala föränd-
ringar, så krävs det pedagogiska förändringar inom skolan. Skolan 
är inte en isolerad företeelse i ett samhälle, tvärtom, skolan är en 
del av samhället och kan inte förhålla sig passiv i förhållande till 
det som sker i omgivande samhälle. Sociala förändringar är ound-
vikliga. Oavsett hur lärares arbetsvillkor ser ut, menar jag att det 
inte är ett förutbestämt, oföränderligt tillstånd. Lärare kan som 
grupp agera och förändra mindre positiva mönster och villkor för 
sitt yrke.  

Jag har ovan bland annat beskrivit och diskuterat ett antal sam-
hällsförändringar, samt deras förmodade inverkan på människor i 
allmänhet och lärares arbetsvillkor i synnerhet. Jag menar att i för-
hållande till dessa förändringar har lärare fått problem. Jag ska här 
ge förslag på förändringar i fråga om lärares förhållningssätt gent-
emot ett antal skolfenomen. Förslagen rör förändring som förut-
sättning för arbetet, kunskapsuppdraget, lärares relationer till ele-
verna, samt vad jag kallar lärares identitet. Det är tänkt som ett sy-
stemiskt förslag till förändring av lärarrollen. De olika förslagen 
hänger intimt samman och påverkar varandra. Gränserna mellan 
dem är inte alltid tydliga.  

Att det är utveckling som bör sökas och att förändring i princip 
är något gott, kan sägas vara temat för denna slutdiskussion. Det 
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inrotade och förtrogna bör ifrågasättas och kan genom en analy-
tisk verksamhet leda till något annat och förhoppningsvis mer ut-
vecklat och bättre. Det finns en pragmatisk grund för forskning 
och förändring i dessa ord. Det handlar om att söka en nybeskriv-
ning av något tidigare givet, för att se detta något som något annat. 
De nya insikter vi därigenom kan få tillgång till får vikt eftersom 
vetenskapens mål inte bara är beskrivning, utan även att finna nya 
vägar. På något sätt utmynnar det i den kritiska principen att inte 
ta något för givet. För att detta ska fungera måste lärare vara ak-
tivt medverkande och drivande i processen.1 
 
7.1 Förändring som position 
Om lärare tror på oundviklig förändring och på barns och ungdo-
mars förändringsbenägenhet är det viktigt för lärare att förse sig 
med verktyg som kan möta sådana fenomen. De svenska läropla-
nerna har ett utvecklings- och förändringsperspektiv. Läroplanerna 
manar fram en förändringsbenägen och utvecklingsbar lärare och 
skola. Det är process och förhållningssätt som är de aktiva ingredi-
enserna. Det är ett okänt, framtida samhälle som skolverksamheten 
riktas mot. Sociala förändringar måste tas på stort allvar, särskilt 
av lärare, och det eftersom deras verksamhet grundar sig på barn 
som inte enbart är en aktiv del i samhällsförändringarna, utan som 
också förändras över tid (Bergström, 1996; Carlgren & Marton, 
2000).  

Redan 1899 framhöll Dewey att det är ”meningslöst att beklaga 
att den gamla goda tiden försvunnit då barnen var blyga, välartade 
och lydiga, om vi nu tror att vi genom klagovisor och besvärjelser 
kan få den tillbaka. Förhållandena har förändrats radikalt och det 
är bara en lika radikal förändring i pedagogiken som duger” (s. 
55). Dewey drog slutsatsen att sociala förändringar kräver pedago-
giska förändringar, och jag menar att de socialt samhälleliga för-
ändringarna diskuterade här också kräver pedagogiska förändring-
ar inom skolområdet på flera punkter (jfr Beck, 2004 och Tourai-
ne, 2003). Ansvaret hos läraren ligger i att visa öppenhet inför det 
kommande. Eller som Bauman (2005a, s. 156) uttrycker sig när det 
gäller att förhålla sig mot en okänd framtid: 
                                                  
1 Det finns få tecken på att lärare har sådana intentioner. 
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och följaktligen måste man, antingen man vill det eller 
inte, söka och pröva nya outforskade strategier och taktiker 
utan möjlighet att på ett trovärdigt sätt kunna beräkna, och 
ännu mindre garantera, slutlig framgång. … bara grunda sig 
på den moraliska universalism som kommer till uttryck i de 
mänskliga rättigheterna. 

 
Jag ser nödvändigheten av ett förändrat förhållningssätt från lä-

rares sida gentemot läroplansdirektiv, stat, föräldrar, kunskap och 
undervisning, men framförallt i relation till eleverna. Lärarna är 
satta att förvalta samhällets konstituering av barn, men behöver 
inte explicit göra det i ”den härskande ideologins namn”, utan kan 
göra det utifrån en medvetenhet om att mötet med barn och ung-
domar ska grunda sig i barns förhållanden. Om det är så att barn 
och ungdomar eftersträvar något annat i förhållande till vuxna i 
samhället, borde lärare för barnens skull solidarisera sig med deras 
önskningar. Jag kunde kalla den läraren för en generationsförräda-
re.  
 
7.2 Ett förändrat kunskapsuppdrag 
I början av förra seklet övergav vi en skolform som genomsyrades 
av kristendomskunskap. Istället infördes den skolform som dagens 
skola är en utveckling av, det vill säga en skola byggd på ämnes-
kunskaper. I den skolan finns en övertygelse om vilka kunskaper 
och vilka metoder som krävs för att barn ska klara sig i ett framti-
da samhälle. Men naturligtvis måste även den skolan, som den fö-
regående kristendomsbaserade skolan, komma till vägs ände, och 
möjligen är det nu.1 Det kan finnas anledning att börja diskutera 
vilka kunskaper och vilka metoder som bör prägla undervisningen 
framöver.  

 
 
 
 
 

                                                  
1 Tankegång som Mats Ekholm diskuterade på en Lärarförbundskonferens i mitten av 1990-talet. 
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Osborne och Dillon (2007) påpekar att dagens ämnesundervis-
ning präglas av 

 
• faktabaserade läroplaner 
• irrelevans för ungdomars livsvärld idag 
• en tråkig pedagogik som utesluter aktiv medverkan, diskus-

sioner och tänkande från elevernas sida 
• prov- och utvärderingssystem som förstärker både den fak-

tabaserade och den oengagerande pedagogiken 
• en inriktning mot elever och studerande som blivande fors-

kare  
 

Kritiken i Osborne och Dillon är främst riktad mot matematiska, 
naturvetenskapliga och tekniska ämnen av ett antal europeiska 
professorer i dessa ämnen, men jag vill göra kritiken allmänt gäl-
lande. Jag menar också att det inte är otroligt att liknande tenden-
ser även kan återfinnas i de tidigare skolåren. Jag misstänker att 
det förhållningssätt som präglar klassrumsverksamheten genom 
hela skolsystemet är ett förhållningssätt byggt på traditionella 
strukturer i fråga om relationer mellan lärare och elever, relationer 
till vad kunskap är och hur skolverksamhet ska bedrivas.1 Bauman 
(2005b) framhöll nödvändigheten av att glömma vissa saker för att 
kunna lära nytt, kanske måste vi även förändra hur lärandesitua-
tioner organiseras och genomförs för att erhålla ett nytt lärande. 

Det förs en diskussion kring vad som bör genomsyra skolverk-
samheten, både i fråga om innehåll och i fråga om metod (Bauman, 
2005b; Beck, 2004; Touraine, 2003). Det kan vara tid att våga 
lämna den traditionella kunskapssynen som förespråkar vad som 
ska läras och i vilken ordning, och kanske också med vilket allvar 
undervisning ska bedrivas. Det man lär ska inte vara självklart 
utan öppet för det okända, inte vara riskfritt (Biesta, 2004; Ball, 
1995) utan utmanande. Lärandesituationen ska tvinga eleven att 
tänka, och läraren ska hos barn och ungdomar skapa en ”pedago-
giskt motiverad huvudvärk som bara barnet självt kan lindra ge-
nom medveten reflektion och personligt ställningstagande” (Uljens, 
1998, s. 102).  
                                                  
1 Jag är medveten om att det förekommer många spännande och intressanta försök inom Sveriges 
skolor. 



  104 

Det gäller att inte rutinmässigt följa invanda förhållningssätt 
ifråga om undervisning, vad som ska läsas och hur det ska göras. 
Istället bör en pedagogik utan pekpinnar, rätta metoder och nor-
mativa bestämningar (Uljens, 1998) vara vägledande. Det vill säga 
en undervisning som inte är genomsyrad av den äldre generatio-
nens, eller traditionsbundna, värderingar och normer, utan som är 
öppen för barns och ungdomars livsvärld. Det är troligen inte lätt 
att genomföra och säkert en smärtsam process, det kräver att både 
lärare och elever förändras i sina förhållningssätt, eftersom ”it is 
not possible to liberate students from present inhibitions without 
also liberating teachers” (Waller, 1932/1976, s. 445).1  

Jag menar att lärare måste flytta sitt fokus från ämnen och kun-
skaper till relationen mellan dem själva och barnen i klassrummet. 
Jag menar inte att kunskaper är onödiga eller mindre viktiga, men 
jag menar att vilka kunskaper som eleverna tar till sig har med re-
lationen att göra (jämför Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftikçi, 
Wendt och Østergaard, 2008 och Touraine, 2003). 

 
7.3 En förändrad relation mellan lärare och elever 
Om det nu är så att det råder en asymmetri mellan lärare och ele-
ver, en asymmetri som både bygger på äldre traditionella struktu-
rer inom skolans värld och på nya, i förändringens tid uppkomna 
strukturer som de som behandlats ovan, så är det dags för lärare 
att börja förhålla sig till denna asymmetri. Om lärare på ett tro-
värdigt sätt ska kunna hävda att det är relationen till eleverna som 
är viktigast för dem i deras praktik, måste de också agera som om 
det är relationen och inte kursplanen som är viktigast för dem. Det 
är relations-, ledar- och ämneskompetens som behövs för att vara 
en god lärare menar Nordenbo et al. (2008). Dessa tre kompeten-
ser hos lärare leder till ett bättre inlärningsresultat för eleverna. Jag 
menar att läraren ska vara elevens bundsförvant och ta ställning 
för barnet och dess frigörelse mot föräldrar, privat näringsliv och 
staten (Uljens, 1998). Vad som är elevernas intressen och behov 
ligger i tiden. Det är tillit som bör eftersträvas i förhållandet mellan 
lärare och elever i klassrummet (Biesta, 2004; Handler, 1992) ef-
                                                  
1 Jämför PEEL/PLAN (Baird & Mitchell, 1986; Hägglund & Madsén, 1997), en pedagogisk metod 
tänkt att förbättra elevers inställning till skolarbete, men som omfattar ett aktivt reflekterande av 
lärare angående förändring av de egna förhållningssätten till kunskap, lärande och skolans roll. 
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tersom ”the important things that happen in the schools result 
from the interaction of personalities” (Waller, 1932/1976, s. 1).  
 
7.4 Ett förändrat uppdrag 
Om det nu är så att läraruppdraget är ett samhällsuppdrag, och att 
lärare i läroplanens anda ska verka för ett demokratiskt, solida-
riskt, jämställt samhälle, ett så kallat ”gott” samhälle (Dewey, 
1897/1980; Carlgren och Marton, 2000), så ställer det vissa krav 
på lärare. Den individuelle läraren kan som enskild och som del av 
ett kollektiv göra skillnad mellan vad som är och vad man vill. Ge-
nom lärarens försorg kan skolverksamheten få en betydelsefull del i 
samhällets utveckling. Det är en moraliskt, normativ vändning där 
läraren har en särskild roll som uppfostrare av kommande genera-
tioner. En medveten lärare förstår att man inte kan förvänta sig är-
lighet, respekt eller demokratiska tillämpningar utan att själv vara 
ärlig, respektfull respektive internalisera demokrati i klassrummet. 
Det innebär att det behövs verktyg för lärare att kunna omfatta, 
införliva och i varje stund efterleva demokrati, solidaritet, jäm-
ställdhet och humanism. Och det måste ske med barnens bästa för 
ögonen, inte samhällets, näringslivet, föräldrarna eller någon an-
nan. Det är höga krav, men förmodligen inte omöjliga. Vi lever i en 
tid där vi bland annat oroas av vad som kan ses som tendenser till 
våldsbenägenhet, extrema ställningstaganden och hög självmords-
frekvens bland unga på den negativa sidan. På den positiva sidan 
kan vi konstatera att Sverige är ett lysande undantag, jämfört med 
andra Europeiska länder, när det handlar om röstsiffror för anti-
demokratiska, främlingsfientliga politiska partier. Det är lärarens 
uppgift att medverka till ett framtida ”gott” samhälle. De kanske 
redan i stor utsträckning gör det! 
 
7.5 Slutord 
Dessa tankegångar och idéer kommer förmodligen att möta mot-
stånd bland lärare. Dels för att lärarna är uttröttade av alla föränd-
ringar inom skolområdet som lagts på dem under de senaste de-
cennierna och att de därmed inte vill möta än fler, och dels för att 
det är tankegångar som kan upplevas som hotfulla. De kräver för-
ändring inte bara av metodik och praktik, utan även av attityd, 
förhållningssätt och inställning till vad som är det väsentliga i 
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praktik och teori. Det finns inga garantier för att lärare ska upple-
va mina förslag som bra eller positiva. En acceptans kräver för-
modligen att lärare måste förändra sin identitet, det vill säga synen 
på vad det är att vara lärare. Ovan har det ofta talats om tjänste-
mannen som följer institutionens regler och förordningar, och även 
om mycket skulle förändras på genomgripande sätt, kommer lärare 
så länge skolan som institution ser ut som den gör, att vara tjäns-
temän. Lärare som kollektiv ska ta kontroll över sitt yrkes ramar 
och föresatser, detta för att få ett bättre förhållande till sitt yrke, 
men främst för att kunna bygga upp bättre relationer till sina ele-
ver. Med ödmjukhet inför lärares situation i dagens föränderliga 
och komplexa skola, menar jag ändå att skolans roll och verksam-
het behöver förändras i den anda som här föreslagits.  
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SUMMARY 

My dissertation consists of four articles and a summarizing 
chapter from a compilation dissertation. This is a summary of 
the summarizing chapter. 
 
Introduction 
My starting point is the exposed position of the teaching profes-
sion. Over the last few decades we have seen a reduction in teach-
ers’ status; this is evident through the decline in real wages, pre-
dominance of women and a downward trend in the grades re-
quired for admission to teacher training. In public debate teachers 
are seen as being responsible for Swedish students’ low grades in 
an international context, and teachers’ relationships to students 
seem to be problematic as pupils find themselves bullied by teach-
ers, stressed by the demands of school-work and teachers are sub-
jected to pupil violence. Communication problems between the 
groups are emphasised. Along with this, it seems as if the teaching 
profession has changed in major ways. Teaching has become more 
complex and intensive, due to major and sometimes recurring 
changes about curricula, syllabi, employment conditions, regulated 
working hours and new tasks. This to some degree troublesome 
situation can be connected to teachers’ increasing health problems; 
the number of teachers being placed on sick leave is rising, as well 
as the number who report problems connected to stress and mental 
strain. This can be associated with teachers’ experience of losing 
control over their work, that their autonomy has been reduced, 
that the community’s trust in them has declined, and that they feel 
uncertain about practicing their profession. 



  108 

Aims and methodology 
I want to highlight and discuss why the teaching profession can 
appear to be complex and intensive, and what conditions may 
make the teacher-pupil relationship seem to be less functional. I am 
of the opinion that the relation is asymmetrical. My overarching 
aim is to examine and discuss how teachers are constituted. I pro-
pose that individuals, roles, actors and structures are constituted by 
the contexts and the relations of which they are part. As teachers 
are the adult and responsible part of the relationship with the pu-
pils, I want to reach an understanding of conditions that “force” 
teachers to behave as they do. I have two specific aims.  

The first specific aim is to analyse the mechanisms behind teach-
ers as thinking and acting individuals, roles and collectives. This 
aim consists of two interwoven tracks, the asymmetric and the 
complex-intensive track. The asymmetric track discusses mecha-
nisms that offer opportunities and limitations regarding the rela-
tionship between teachers and pupils. The second track is based on 
changes that have caused the teaching profession to be character-
ized as complex and intensive. The two tracks are intimately re-
lated and influence each other. 

The second specific aim is to discuss possible strategies with 
which teachers can work for change and improvement to these 
troublesome situations. It is necessary from a professional point of 
view as well as from the perspective of self-respect and health, that 
teachers acquire a greater degree of influence over the development 
and practise of their profession.  

I am taking my methodological starting point in a systemic per-
spective; this means that everything is part of a system and must be 
analyzed as a system. This implies that the world is seen as strati-
fied, and the biological, psychological, social and technical levels 
are discussed here. Each level can be split into part levels, for in-
stance the social level can be divided into economic, cultural, his-
toric and other levels. 

An analysis is carried out on a system’s composition, environ-
ment, structure and mechanisms. Here, teachers are examined as 
part of a system, meaning the teaching profession’s composition 
(for instance: pupils, curricula and syllabi), environment (for in-
stance the surrounding society, PISA comparisons and articles in 
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the press), structure (for instance, the complex and intensive char-
acter of the teaching profession, the asymmetry between teachers 
and pupils and teachers’ high level of sick leave) and mechanisms 
(i.e. what could possibly shine a light on these phenomena). Using 
hypotheses and guesswork, plausible mechanisms for explaining 
the trends I discussing are suggested. Data and theories are used to 
describe a likely scenario of conceivable contexts for the appear-
ance of asymmetric relationships between teachers and pupils and 
the complex-intensive working conditions for the teaching profes-
sion. 
 
The four articles 
The first article consists of data from an open, standardized 
survey of upper secondary school pupils. The pupils in the sur-
vey were critical of their teachers’ behaviour and attitudes to-
wards the pupils. The pupils also implied that these circum-
stances and relationships made learning difficult. If pupils ex-
perience interaction with their teachers in the way that they ex-
press in this survey, this is a problem that must be confronted. 
The article suggests, after discussing a number of possible 
mechanisms for the teachers’ behaviour, that it could be the 
low level of teacher professionalism that is the cause of this 
situation. 

The second article consists of interviews with teachers regard-
ing their way of discussing factors such as curricula, learning 
and relationships. The article highlights three aspects which 
have been put forward as ways of explaining teachers’ inability 
to feel secure in the classroom setting. The first aspect involves 
certain structural limitations, such as the budget, the number of 
pupils in the classroom and new tasks; the second aspect con-
sists of a number of social mechanisms, such as the declining 
status of the teaching profession, the general criticism of teach-
ers’ work and the difficult to define expectations of the 
teacher’s role; and, lastly, there are some individual restrictions 
in relation to the new structures that are being developed, such 
as resistance towards interdisciplinary work, opposition to pu-
pil influence on activities and resistance to working in teams. 
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The article ends with the assertion that this may cause a prob-
lematic relationship with the pupils. 

The third article examines, through an “Organizational Sam-
pling Method”, how teachers organise their work in tuition free 
time. Teachers’ work tasks are categorized in three ways: Qualify-
ing teacher work is tasks that are built on a formal knowledge sys-
tem. This work consists of tasks that provide opportunities for 
analyzing and solving problems, carrying out long term and short 
term planning, handling non-standard cases and taking decisions 
on discretionary matters. Non-qualifying teacher work is, for in-
stance, administrative tasks, pupil contacts without discretionary 
content and walking from one place to another. These are tasks 
that do not require a formal knowledge system in order for them to 
be carried out. The third category is called semi-qualifying teacher 
work, and is characterized by unclear boundaries in relation to a 
formal knowledge system. This category consists of parental and 
pupil contacts with discretionary content and unplanned teaching. 
The study describes what teachers do outside of tuition, that teach-
ers commonly experience lack of time, that some teachers are 
stressed, and that teachers consider themselves doing tasks that are 
regarded as less meaningful. In summary, the article illuminates 
tendencies that imply that teachers find their profession complex 
and intensive. 

The fourth article deals with the synchronicity of the teaching 
profession, and uses data from the same study as article three. 
On the one hand, this article discusses how teachers see them-
selves as working with more than one thing at a time. On the 
other hand, the synchronous aspects of teaching are empha-
sized. Seven contrasting pairs are proposed, such as: sub-
ject/relation; knowledge/norms; and pupil influence/teacher 
power. These are considered to be complications that teachers 
have to reflect on during work, consciously or subconsciously, 
whether they want to or not. This article also provides exam-
ples of the complexity and intensity of teachers’ duties. 
 
The systemic analysis 
The systemic analysis consists of two interwoven tracks. One of 
them focuses on the assumed asymmetric relationship between 
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teachers and pupils, and the second track is directed towards the 
complex and intensive situation that the teaching profession seems 
to be in. The asymmetric track consists of two parts. The first one 
contains mechanisms that are universal, as everybody has been ex-
posed to them, although my description here is about how these 
mechanisms influence contemporary teachers. The second part of 
the asymmetric track discusses how current societal conditions in-
fluence people and how this influence is believed to constitute 
teachers.  

The analysis of how teachers are constituted then continues with 
the complexity and intensity track, which has three parts. The first 
is a discussion about how the 1994 curriculum can be considered 
to be a constituting tool, and that its intention can be said to con-
flict with or counteract teachers’ daily work, routines and praxis. 
This discussion is followed by an enumeration of the concrete 
changes to schools and the teaching profession that are due to, or a 
consequence of, the curriculum change. The third part examines 
how the ordinary working day is divided, as many tasks have two 
sides. I want to emphasize that the two tracks influence each other 
in many ways; that the dividing lines between them are not always 
obvious and, thus, what is here said to be linked to the asymmetric 
relationship also can be talked about in relation to the complexity 
and intensity track, and vice versa. 
 
The asymmetric track, part 1 
The analysis takes its starting point in the biological factor of we-
intentionality. It is an evolutionary mechanism that is assumed to 
be the foundation of social and cultural life. We can consider we-
intentionality as the biological basis for “we-and-they” behaviour 
between groups. It is a structural and biological mechanism which 
manifests itself through trust or distrust. 

The second mechanism concerns the building of identity. Every-
body has an identity that is based on a social reality, where the 
family and other contacts eventually create one’s identity. The 
identity can be regarded as a “bio-psycho-social mix”. The biologi-
cal part consists of connections in the brain between cognitive and 
emotive regions. The psychological part is based on the fact that 
cognition cannot exist without feelings, spontaneity and motiva-
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tion, for example. And the social aspects involve our social life; we 
learn what we need to know to fit into the culture in which we live. 
I also want to argue that this also applies to collective identities. 
The different positions, i.e. the individual and the collective role, 
influence each other simultaneously, which means that the individ-
ual is in the role and in the collective position, and the role of 
teacher is influenced by the individuals and the teaching body. 

Identity, both personal and collective, is fluid and everybody’s 
identities are transformed over time. In relation to the asymmetric 
track, this could mean an enhancement to or a reduction in we-
and-they aspects. “They, the enemy”, can appear to teachers as the 
state in the form of the curriculum, the local authority in the form 
of adjustments to teaching time and the general public in the form 
of discussions about teachers’ holidays. The individual, cultural 
and “bio-psycho-social” mechanisms are important for enhancing 
or reducing impulses of nearness or distance between people, and 
can thus either increase or reduce the degree of asymmetry between 
groups. 

The third mechanism is collective intentionality, which is a basis 
on which groups can constitute themselves as a group. It is the 
creation of a teacher or school-culture, where the agreement is im-
portant to the teaching body’s unity and identity, and for the clas-
sification of pupils as “good” or “bad”. 

The fourth mechanism is what happens when teachers and pu-
pils belong to different cohorts or generations. The different iden-
tity-foundations of the groups decide how they think and act in 
connection to contextual phenomena. The encounters and the 
communication between different cohorts is a mechanism that can 
cause asymmetric relationships between groups.  

 
The asymmetric track, part 2 
Working life has changed from a routine existence to one that is 
flexible and variable. Individuals’ feelings towards working life are 
characterized by confusion, redundancy, and anguish. Loss of con-
trol over the work situation and increasing mental distress caused 
by work is the result. The stress found in the workplace leads to 
physical disorders. It is easy to imagine that things other than 
teaching and relationship to the pupils will be the teacher’s focus if 



  113 

stress, insecurity and similar sensations dominate their feelings. 
This can result in a diminishing commitment, which may in turn 
worsen contact with the pupils and enhance the asymmetry be-
tween teachers and pupils. 

Television viewing has resulted in increased social isolation and 
privatisation. It is also suspected of causing increased aggressive-
ness and ill health in children. It is possible to discern a trend 
where leisure time and private life is more important than working 
life. Individualisation is spreading and teachers have to compete 
with the offers of TV and computer industry.  

The number of lifestyles and identities found among contempo-
rary young people is numerous, and they alter frequently and rap-
idly. Teachers have to behave in relation to such expressions of 
identity from youth. These identities are often enough linked to 
norms which are unfamiliar to the older generation. Traditional 
knowledge and teaching methods are questioned, adding to the 
marginalization of teachers in the classroom. If teachers get an iso-
lated position in the classroom it can lead to feelings of insecurity 
about their tasks, which can in turn result in uncertainty in their 
relationship to pupils and the school.  
 
The complexity and intensity track 

Here, the curriculum is proposed as a constituting tool for the 
state. The text of the most recent curriculum is not in line with 
teachers’ traditional routines and praxis, and has also led to new 
tasks for the teachers. The curriculum states that teachers should 
continuously question goals, forms and content of their own plan-
ning, that school activities should convey and embody fundamental 
values; and teachers should individualize pupils and give pupils in-
fluence over the content, form and methods of their work. 

In association with and as a result of the curriculum, a number 
of changes have been made that affect teachers’ working condi-
tions, such as the communalization of school, a new grade system, 
unregulated tuition time, differential salaries and more. These 
changes are not negative, but their number and the short imple-
mentation time cause problems in their execution and teachers’ ac-
ceptance.  
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I also want to include the synchronous character of teaching to 
this discussion. This is discussed in the fourth article and concerns 
seven pairs of synchronous dilemmas for teachers. This is not new 
to teaching; the dilemmas have probably always been there. What’s 
new is that the curriculum dictates that the relationship between 
teachers and pupils includes, or hints at, these phenomena.  

All this puts a strain on teachers. The changed curriculum and its 
practical consequences result in stress and insecurity. The changes 
are hard to grasp; they do not have time allocated for their per-
formance, they result in new relationships between teachers and 
pupils and colleagues; and the changes affect teachers’ morale. It is 
plausible that all these changes have led to greater work complex-
ity and intensity. One consequence of the high rate of change may 
be that teachers experience fatigue about change, resistance to fur-
ther adjustments, and a yearning to be left alone. All these feelings 
will also have an impact on their relationship with pupils. 
 
Three conclusions 
The aim of this summarizing chapter is to discuss how teachers are 
constituted by their contextual situation, as well as to try and ex-
plain and understand the occurrence of asymmetry in the relation-
ship between teachers and pupils, and to explain and understand 
the teaching profession’s complex and intensive conditions.  

My first conclusion is that asymmetry between teachers and pu-
pils can be seen as a result of the mechanisms mentioned above. 
On the one hand, I explain the condition as part of the general de-
velopment that people undergo, which partly results in us creating 
borders between ourselves and others and, on the other hand, 
through the societal changes that influence working life, social 
communion, and identity construction. 

I also submit, as a second conclusion, that teachers’ work situa-
tion is complex and intensive, partly as a result of changes to the 
curriculum. I wish to highlight: a) three eradicators of traditional 
working methods, i.e. that norms and values are worth more or are 
at least as important as subject knowledge, that pupils should be 
individualized and that pupils shall have influence over their school 
work: b) and two routine obstructions, that is, the demand for 
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constant changes at work and the demand to question one’s own 
activities. 

The third conclusion is based on causal reasoning that is sup-
posed to show that the problems in school that are discussed above 
can be explained by the number of changes and the pace at which 
they are carried out. This reasoning consists of four steps. The first 
step is the vast number of changes that were introduced during the 
1990s, which is part of the basis of the discussion about complex-
ity and intensity in conclusion two. The first step is structural in its 
nature. 

The second step consists of how these changes, together with the 
changes of curriculum and the societal changes discussed above, 
result in teachers’ loss of control over work, and they become 
stressed, burned-out and ill. It is possible to assume that teachers 
who feel bad are dissatisfied with their work, and those who feel 
alienated may have relationship problems with their children. This 
step is at an individual level. 

The third step is based on the accuracy of steps one and two, 
which can be said to be a base for the asymmetrical relationship 
between teachers and pupils. If teachers “take out” their frustra-
tion over their working conditions on their pupils, it is easy to as-
sume that the asymmetry between the actors will increase or be ac-
centuated. If the groundwork for asymmetry has been laid, which 
is what was discussed in conclusion one, the third step will be rea-
sonable. This step is also at an individual level. 

An assumption is made in step number four, which says that if 
teachers are frustrated about their working conditions, and if 
teachers are often on sick-leave or burned out, it is easy to imagine 
that their planning and teaching will not be as good as it could be. 
If teachers “act out” their frustration, and if there is an asymmetri-
cal relationship between teachers and pupils, it is possible that 
teachers’ enthusiasm and interest for teaching will decrease and 
that pupils’ interest, motivation and performance will show a 
downward trend. The conclusion is that pupils’ performance will 
decline and that this as a result of diminishing work capacity 
among teachers, that teachers’ commitment to their work and pu-
pils will decrease, and so the asymmetry between teachers and pu-
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pils will, accordingly, tend to increase. The fourth step is at an ana-
lytic macro-level. 

This four-step reasoning is concluded in a causal chain that 
moves from the macro-level to the micro-level and back to macro-
level again. There are no original connections between the two 
macro-levels. That is, there is no logic that says that excess govern-
ance and changed practice should result in poorer teaching and 
poorer results. It is the two phenomena at the micro-level that 
bridge the distance and make it possible to draw a logical and 
causal connection between the two macro-levels. The conclusion 
from the causal connection between steps 1 and 4 is that teachers 
and teacher training cannot be held responsible for the pupils’ de-
clining results.  

 
Final reflections on teachers’ working conditions 
It can be claimed that my conclusions result in the statement that 
teachers are stuck in a dilemma, stuck between being a person and 
a being civil servant. Thus, you have to understand that teachers, 
as civil servants, often have to or feel obliged to bring their own 
private feelings into the workplace, although they are carrying out 
the school’s ambitions. This has consequences, such as teachers 
having split feelings about what they are doing. I believe that it is 
like this for teachers. I think that teachers want to think of work as 
traditional, and also want habits and routines to function and be 
important. However, that is precisely what is not the case today, as 
the winds of change are too fast. The changes are structural, such 
as the curriculum, wage politics, and the positioning of teachers in 
society, as well as being individual, as a contemporary attitude. 

 
What is to be done? 
The second aim was to provide some suggestions about how to 
change the teaching profession. I believe that societal change is a 
postulate and that the critical principle of taking nothing for 
granted is what teachers should use as a base when thinking about 
school. It is necessary for teachers to be active both as innovators 
and implementers in these processes. The problem is that contem-
porary teachers are probably tired of changes, and are probably 
not interested in changes of the kind that I propose. 
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Anyway, there are four positions I wish to discuss as regards 
changes in the teaching profession. The first one is change as posi-
tioning. By this I mean a changed attitude towards the curriculum, 
state, parents, knowledge and teaching, but most of all in relation 
to the pupils. Teaching constitutes children, but this should not be 
done “in the name of the ruling ideology”. If children are focusing 
on something different to the things the adult generation is focus-
ing on, teachers should honour their wishes. 

As regards knowledge, traditional ideas about what is important, 
useful or necessary should be left out. Teaching should take its 
starting point in children’s pre-understanding. Teaching should ask 
pupils difficult questions that challenge their thinking and force 
them to make personal decisions. Teaching should be based on 
human rights and aiming for pupils’ independence.  

The changed relationship between teachers and pupils is based 
on teachers who enter into a relationship of alliance with the pupil. 
The relationship should be characterized by trust and humanity.  

The teachers’ task is a societal commission, and teachers should 
devote their work to building a “good” society, based on democ-
racy, solidarity, and equality. The individual teacher can make a 
difference, as regards both what is and what should be. An aware 
teacher understands that it is impossible to expect honesty, respect, 
or democratic function without being honest, respectful or inter-
nalizing democracy in the classroom. This means that what teach-
ers need are tools to be able to embrace, include and continuously 
uphold democracy, solidarity, equality and humanism in relation 
to their pupils. 
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Förbättrad interaktion mellan
studerande och lärare genom ökad

professionalism?
Göran Brante

In recent years, there has been a lively debate on the state of schools. Two aspects
have so far been discussed separately: the problematic status of the teaching
profession, and interaction problems between teachers and students. These
aspects have been considered in an inquiry involving 110 upper secondary
school students. The analysis revealed severe criticism of teachers’ actions and
attitudes towards their students. Using this study as a basis, several theories are
put forward – starting point for understanding the causes of the problems that
have provoked students’ criticism. These theories cover the following factors:
interaction, the generation gap, relations between Human Services Organization
Workers and their clients, and dissonance in the interaction between teachers
and students. One particular implication is that teachers’ inadequate professio-
nalism may limit their possibilities to counteract the tendencies noted in the
theoretical approaches mentioned above.

En mängd olika studier, statliga utredningar, skolverksrapporter och akade-
miska uppsatser, samt massmediala reportage, beskriver en skola med pro-
blem. En del av dessa problem har i dagens diskurs fått en betoning mot rela-
tionen mellan lärare och studerande. Nämnas kan till exempel bristen på in-
flytande och ansvar som de studerande ger uttryck för (Attityder till skolan
1994, Vem tror på skolan 1998, SOU:1996:22), samt bristen på överensstäm-
melse vad gäller värderingar som Mats Ekholm (1995) har påvisat. Vidare
kan man peka på att en stor del av skolungdomen, upp till 30% enligt vissa
undersökningar (Andersson 1995), känner leda och frustration kring sin skol-
gång (Lundahl & Öqvist 1996). Min hypotes är att interaktionen mellan stu-
derande och lärare av olika strukturella, kontextuella och traditionella skäl
inte fungerar tillfredsställande. Jag skall i det följande för det första ge ytter-
ligare ett kort exempel på uttryck som beskriver denna bristande interaktion,
här som resultat av en enkät till studerande på gymnasieskolan (Brante 2000).
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Vidare skall jag försöka ge ett antal förslag till vad det kan vara för struktu-
rer inom skolans värld såväl som i samhället i stort som utvecklar de effek-
ter som kort beskrivits i bakgrundsteckningen och i det empiriska materia-
let. Jag menar, att kontentan av de studerandes uttryck för vad som är min-
dre bra i interaktionen med lärarna tillsammans med teorier kring kontex-
tuella och strukturella faktorers betydelse, kan utgöra en möjlig utgångs-
punkt för förslag till förändringar inom skola och lärarutbildning.

Det empiriska materialet

Enkätmaterialet (Brante 2000) bygger främst på tre enkätfrågor som ställts
till studerande på samhällsvetenskapligt och humanistiskt program i gym-
nasieskolans årskurs två och tre. Frågorna var strukturerade med öppna
svarsalternativ och undertecknad var närvarande under besvarandet av frå-
gorna, som skedde i de studerandes klassrum under lektionstid. Av de 110
som besvarat enkäten var 82 flickor och 26 pojkar. Två respondenter upp-
gav inte könstillhörighet. På frågan om de upplevt sin hittillsvarande skoltid
som positiv eller negativ, menade 98 att den varit övervägande positiv och 8
att den varit övervägande negativ, 4 respondenter svarade både och. De tre
enkätfrågorna som är grunden för materialet är följande:

•  ”Om jag var lärare skulle jag …” Ja, vad är det första Du skulle
ändra på?

• Skäl för att ”älska” en lärare.
• Skäl för att ”hata” en lärare.

Vid genomläsningen av svaren utkristalliserades först fyra mer övergripan-
de områden, där det var möjligt att finna uttryck som tydde på problem vad
gäller interaktionen mellan studerande och lärare. Dessa fyra områden var:
det personliga mötet mellan studerande och lärare; det professionella mötet
mellan studerande och lärare; villkor för mötet mellan studerande och lära-
re och konsekvenser av mötet mellan studerande och lärare. Därefter har
olika kategorier inom varje område bestämts utifrån svaren. Här följer en
mycket kort genomgång av områdena och deras kategorier.

Det personliga mötet mellan studerande och lärare. Område ett karak-
täriseras av ett möte som inte i första hand handlar om undervis-
ningssituationen som sådan, utan mer om ett möte mellan människor
vilka som helst. Det är tre kategorier som visar sig i materialet: 1)
den personliga relationen, som syftar på att man önskar en mer nära
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personlig karaktär på relationen med lärarna; 2) hänsynsfullhet, denna
kategori beskriver känslor kring brister i förståelsen, förtroendet och
respekten från lärarnas sida. Respondenterna poängterar också vik-
ten av att lärarna förstår att de studerande har ett liv utanför sko-
lan; 3) humoristisk, ett flertal påpekar vikten av glada lärare som
har humor och som inte tar sig själva eller ämnet på alltför stort
allvar.

 Det professionella mötet mellan studerande och lärare. Området be-
skriver interaktion vad gäller undervisningssituationer och lärande.
Även här är det tre kategorier som blir tydliga i materialet: 1) enga-
gemang, många av respondenterna trycker på bristen av engage-
mang och inlevelse från lärarnas sida, vilket de i sin tur menar leder
till bristande intresse för ämnet ifråga; 2) variation i undervisningen,
det är påtagligt att de studerande ser olika metoder och praktiker
som något värdefullt, samtidigt som de upplever undervisningen som
enahanda; 3) elevaktivt arbetssätt, många beskriver direkt eller in-
direkt att de skulle vilja vara mer aktiva under lektionerna.

Villkor för mötet mellan studerande och lärare. Området behandlar de
mer abstrakta fenomen som på olika sätt styr klassrumsinteraktio-
nen. Kategorierna är: 1) delaktighet och ansvar, man framhåller vik-
ten av att få vara med i planeringen av verksamheten, men även hur
svårt det tycks vara att få ta ansvar; 2) maktutövning, det som lyfts
fram är en auktoritär maktutövare som inte lyssnar på de studeran-
des åsikter och som kräver lydnad. Detta tema accentueras dessutom
i kategori 3) betygspress, där ett antal studerande framhåller betyg-
ens kontrollerande och lydnadsmässiga tvångsfunktion.

Konsekvenser av mötet mellan studerande och lärare. Detta område
bearbetar vissa av respondenterna uttryckta känslor som blir ett re-
sultat av interaktionen. Inom detta område är det två kategorier som
blir synliga: 1) orättvisa, upplevelsen av att lärare behandlar stude-
rande på olika sätt är den absolut mest förekommande kritiken från
respondenternas sida; 2) nedtryckande behandling, en mängd erfa-
renheter av en överlägsen och nedtryckande stil från lärarnas sida.

Här finns inte utrymme för att ge exempel på enkätsvar. Det är inte heller
artikelns syfte att diskutera enkätsvarens validitet. I den fortsatta texten ar-
gumenteras utifrån ett antagande att svaren speglar verkliga förhållanden.
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Samtidigt som många svar i enkäten är positiva, blir ändå helhetsin-
trycket av den att det är vanligt med känslor av vantrivsel och olust bland
studenterna och att detta på många sätt upplevs som motivationshämman-
de. Den bild som framtonar kring läraren är att det finns stora brister vad
gäller bemötandet av studenter. Att det existerar motsättningar mellan ak-
törer i en hierarkisk situation är i sig inte orimligt, men att relationen mellan
studerande och lärare upplevs så problematisk som de studerandes svar
tyder på, särskilt vad gäller maktutövning, kan inte anses acceptabelt. Jag
är övertygad om att människor har mycket goda intentioner när de väljer
läraryrket och att lärare har goda intentioner kring vad som skall hända i
klassrummet. Ändå tycks det inte alltid gå som de tänkt sig, utan det upp-
står en motsättning som är stark och problematisk. Det framgår tydligt av
materialet att dessa formuleringar inte gäller samtliga lärare. Det är också
lätt att tänka sig att dessa fenomen kommer till uttryck i olika grad i olika
klasser och i olika stunder. Det låg inte inom undersökningens ram att påvi-
sa hur många eller hur få lärare som agerar i linje med ovanstående. Det
var inte heller i hur hög grad dessa uttryck kunde påvisas som skulle under-
sökas. Dessa uttrycks kvantitativa status eller uttryckens kvalitativa nivå
är inte undersökningens fokus. Det är inte heller den enskilde individen som
är dess objekt. Här handlar det om att förklara och förstå varför lärare har
de attityder de tycks ha och varför de handlar som de tycks göra enligt de
studerande, det vill säga att försöka finna de bakomliggande fenomen som
leder till det som dessa studerandeuttryck är ett resultat av.

Kausalitet och nivå

För att tydliggöra analysens fokus i denna artikel, skall en sociologisk be-
skrivning av de sociala nivåerna i samhället appliceras på skolans värld.
Thomas Brante (1997) menar att de sociala nivåerna i samhället kan utgö-
ras av individuell, interindividuell, institutionell, interinstitutionell och glo-
bal nivå. Brante menar vidare att nivåerna å ena sidan är relaterade till
varandra eftersom de på olika sätt griper in i varandra. För att exemplifiera
från skolans värld: Här är det den interindividuella nivån som betraktas,
det vill säga mötet mellan de studerande och lärarna. Dessa möten skall
analyseras utifrån det som händer just där, men vi kan samtidigt inte bortse
från den institutionella nivåns påverkan i form av till exempel skolbyggna-
der, schemaläggning och lokala skolplaner. Vi kan inte heller ignorera den
individuella nivån, som till exempel består av de studerandes sociala bak-
grund och lärarnas yrkeserfarenhet. Å andra sidan är nivåerna autonoma
på så sätt att deras forskningsobjekt är olika. Brante (1997) uttrycker detta
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bland annat så här: ”I den institutionella nivåns kunskapsobjekt förekommer
inte individer som enskilda personligheter utan som bärare av positioner
eller uppfyllare av roller” (s 328). Vidare menar Brante (1997) att sociolo-
gins allmänna syfte, oavsett nivå, är ”att identifiera de sociala strukturer
som innehåller kausala mekanismer som genererar empiriskt observerbara
effekter” (s 323f). Det innebär för denna artikel att utifrån de studerandes
utsagor (empiriskt observerbara effekter) finna de strukturer som är grun-
den för dessa effektskapande mekanismer. Dessa strukturer är nog möjliga
att finna på flera olika nivåer, men här blir vi tvungna att i första hand se på
de interindividuella strukturerna. Vi skall alltså inte, som Brante (1997) på-
pekar, reducera interaktionen mellan studerande och lärare till att handla
om skolan som struktur eller studerande och lärare som individer, utan i
stället koncentrera oss på själva samspelet. När det gäller skolans disciplin-
problem är det vanligt att det är den enskilde individen som framställs som
problemet, ofta den studerande men ibland även läraren. Det är därför teo-
rier kring interaktionen mellan två aktörer på den interindividuella nivån
och inte enskilda individer som beskrivs i fortsättningen.

Teorier kring struktur och interaktion

I det följande skall ett antal teorier presenteras som ger rimliga och möjliga
förklaringar till lärares negativa attityder och handlingar, om vi förutsätter
att de studerandes uttryck återspeglar verkliga förhållanden. Dessa teorier
är också utgångspunkter för förslag till hur det är möjligt att få till stånd en
förändring.

Samhällsförändringar och generationsproblematik

För det första två mer övergripande teorier som diskuterar dels samhälls-
förändringar i allmänhet och dels generationsproblematik. Göran Therborn
(1996) påpekar att vårt samhälle under 1900-talet förändrats demografiskt,
strukturellt och rumsligt, och menar att detta lett till förändringar vad gäller
identitet, kunskap, värderingar och normer. Det har skapats en mångfald
möjligheter för individen, vilket leder till osäkerhet vad gäller identiteten.
Att kollektiva samhörigheter samtidigt minskar eller försvinner leder till
”att normativt handlande tenderar att åtminstone i viss utsträckning ersättas
av jagcentrerat intressehandlande” (s 137). Dessa förändringar hos indivi-
derna kan, utifrån Karl Mannheims (1943/1986, 1952) generationsteori, i
högre grad tillföras ungdomar än äldre: ”In the context of our problems the
relevant fact is that Youth come to the conflicts of our modern society from
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without. And it is this fact which makes Youth the predestined pioneer of
any change in society” ( s 35).

Mannheim (1952) ger generationsproblematiken följande karaktäristika:

Nya medverkande i den kulturella processen stiger fram med nya sätt
att se på det existerande, det uppstår nya valmöjligheter, nya relatio-
ner gentemot olika objekt, en omvärdering av vår verklighet, som
både hjälper oss att glömma det onödiga och finna det som behövs.

Äldre medverkande i den kulturella processen försvinner bort och med
dem positiva erfarenheter, traditioner och kunskaper. Det kan samti-
digt ses som en av förutsättningarna för nytänkande och nyskapande,
eftersom motståndet mot nytt tänkande och handlande försvagas.

En generations medlemmar kan endast medverka i en begränsad del av
den historiska processen, vilket ger den aktuella generationsstrati-
fieringen ett bestämmande. Även om olika generationer upplever
samma historiska och rumsliga läge är deras utgångspunkt för reak-
tion olika på grund av den olika kunskap de mött i sitt ungdomsliv.

Nödvändigheten av konstant överförande av kulturellt arv: Ungdomen
är ofta mer ”up to date”, samt införstådd med det föränderliga och
instabila i tillvaron. Den äldre generationen tenderar att bli sam-
hällsvänlig och etablerad, och godkänner därmed det rådande.

Den oavbrutna serien av generationer: Det är inte bara två generatio-
ner, den äldsta och den yngsta som interagerar, utan dessutom alla
mellanliggande och tillkommande generationer.

Varje generations barn och ungdom införlivar ett visst socialt synsätt och
livsmönster utifrån sin tids etablerade norm. Samtidigt skapar dessa ungdo-
mar en egen livsstil med grund i den skillnad som råder mellan det etablera-
de samhället och den ungdomliga reaktionen mot det etablerade. Av dessa
två synsätt bildas ett för tiden speciellt ”modernt” ungdomligt perspektiv.
Detta perspektiv är nytt, men samtidigt begränsat utifrån sina utgångspunk-
ter, vilket skulle betyda att under varje ”tidsepok”, skapas ett för den epo-
ken särskilt, ungdomligt synsätt. Samtidigt finns problemet med i vilken mån
vi kan påstå att ungdomar upplever företeelser likadant. Självklart är det så
att olika sociala, ekonomiska, kulturella, etniska med flera faktorer inver-
kar på den syn olika ungdomar har på olika företeelser. Ungdomen får en
särskild roll hos Mannheim, då han menar att ungdomen som grupp är en
potentialitet för förändring i varje givet samhälle oavsett tid. Detta för att
ungdom inte har investerat i det rådande, utan snarare blir påbördade det.
De har med andra ord inget specifikt intresse i det etablerade. Ungdomen är
inte progressiv eller konservativ utan bärare av förändring. Grundantagan-
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det skulle då bli att varje samhälles ungdom strävar mot förändring, just
som en funktion av att de är fostrade i en annan kontext än den som de
styrande i samhället växt upp i och/eller som är rådande just då. Detta reso-
nemang leder vidare mot tanken att kombinationen av ”jagcentrerat intresse-
handlande”, som visar sig tydligast hos yngre, och den större acceptans för
det rådande som den äldre generationen bär upp, försvårar interaktionen
mellan studerande och lärare i skolkontexten.

Interaktion

Det främsta intresset för denna artikel är skolsituationen, som kan betrak-
tas som ett möte mellan olika generationer. Men vad innebär då ett möte för
de olika aktörerna som ingår i det? Erving Goffman (1974) definierar inter-
aktion som:

Individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att funge-
ra när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro. En interaktion
kan definieras som all den interaktion som förekommer vid ett givet tillfälle när
så eller så många individer befinner sig i varandras omedelbara närvaro. Man
skulle lika gärna kunna använda sig av beteckningen ett ’möte’ (s 23).

På detta sätt förstås och används begreppet interaktion även i denna arti-
kel. Det är mötet mellan de studerande och lärarna, och vad interaktionen
vid detta möte leder till, samt vad det är som strukturerar detta möte, som
är det viktiga. De inblandade aktörerna agerar utifrån roller och rutiner
som, enligt Goffman, skapar fastställda handlingsmönster. Goffman menar
att det uppstår sociala roller när agerandet utgår ifrån den status som rollen
har i den sociala kontext där den agerar. Goffman kallar detta för fasad,
vilket är ”den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på
ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för de personer
som observerar framträdandet” (s 28). Han menar vidare att denna fasad
blir till en ”kollektiv representation” (s 33) och på så sätt något som får
egen kraft oavsett de individuella bärarnas egna vilja. Kollektiva represen-
tationer är svåra eller omöjliga att förändra för den individuelle represen-
tanten. Men aktörerna är i detta fall inte vilka individer som helst, utan
läraren som tjänsteman, ”professionell”, och den studerande som klient,
behövande. Vi kan med utgångspunkt från Goffman se hur de kollektiva
representationerna i viss grad binder de agerande i positioner som åtminstone
i detta fall motverkar en flexibel interaktion mellan dem.
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Tjänstemannen och klienten

Yeheskel Hasenfeld (1992a) diskuterar mötet mellan tjänstemannen och kli-
enten i vad han kallar ”Human Service Organisations” (hädanefter förkor-
tat HSO). Hasenfeld definierar HSO som: 1) de arbetar med människor; 2)
de förändrar människor och 3) alla de beslut som tas av HSO tjänstemän
vad gäller klienter har moraliska undertoner hos tjänstemannen. Mötet mellan
tjänstemannen och klienten kan även karakteriseras enligt följande. Det är
en hierarkisk situation där tjänstemannen i förhållande till den sökande,
oavsett klass, kultur, ekonomi och andra statusfaktorer, har en utifrån vissa
aspekter överordnad position. Den som söker sig till en HSO har vissa be-
hov, som för de flesta klienter i de flesta fall, endast kan tillfredsställas hos
HSO. Alltså uppstår ett beroende hos den sökande. I mötet besitter sedan
HSO tjänstemannen i de flesta fall både definitionsrätt kring mötet och be-
slutsrätt utifrån mötet. Dessa rättigheter utgår från professionens specifika
kunskaper. Detta leder till att tjänstemannen har en position i relationen till
klienten och en makt i beslutsrätten som genererar och bygger på klientens
tillit. Hasenfeld (1992b) påpekar vidare att faran är att tjänstemannen be-
handlar klienten som ett objekt och inte som ett subjekt. Den faran accentue-
ras också om HSO tjänstemannen upplever sig otillfredsställd i förhållande
till arbetet:

It is understood that when staff feel alienated, when their personal needs are not
met by the organization, and when they are dissatisfied with their job, they will
take it out on their clients. This is often labeled as ’burnout’, namely, the workers
become detached and withdrawn from their clients, postpone client contacts, and
assume cynical, negative, and inflexible attitudes towards them (s 27).

Här görs en jämförelse mellan Hasenfelds (1992a) teori om hierarkiska för-
hållanden mellan tjänstemannen och klienten, där HSO-tjänstemannen också
har en betydande normativ funktion och inverkan, och Goffmans (1974)
diskussion kring ”mönster” och ”fasad”. Den normativa kraft som existe-
rar hos tjänstemannen bygger dels på det beroende som nämndes ovan, men
även genom ”the fact that when a teacher gives a grade to a student it
signifies not only an assessment of mastery of knowledge, but it also con-
veys a judgement about the student’s social worth that inevitably affects
one’s self-identity” (Hasenfeld 1992a, s 5). I interaktionen mellan den stude-
rande och läraren har alltså läraren (tjänstemannen) en extra stark norm-
skapande funktion, vilket även innebär att när ”mönstren” blir ”fasader”
så är det läraren som har makt över och styrande inverkan på den normati-
vitet som blir gällande i dessa mönster och fasader.
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Michael Lipskys (1980) begrepp Street Level Bureaucracy (SLB) faller
väl in i denna diskussion kring HSO-tjänstemäns förhållanden till sina kli-
enter. En SLB karakteriseras av att han har direkt kontakt med klienterna,
han har relativt stor handlingsfrihet, stor arbetsbörda och klienterna är icke-
frivilliga. När det gäller arbetsbördan kännetecknas den av ständig stress,
höga och motstridiga mål, och begränsade resurser. Den individuella SLB-
tjänstemannen har också en ständig känsla av att saker och ting kan göras
bättre, att man aldrig blir färdig och att ju mer man engagerar sig, desto fler
problem får man att lösa. Det är inte svårt att se parallellen till Hasenfelds
diskussion ovan, samt till de svenska lärarnas situation, som den ofta ut-
trycks i media, till exempel i diskussioner kring utbrändhet. Att dessa feno-
men kan leda till att man som yrkesmänniska presterar ett mindre bra och
genomtänkt arbete är rimligt. Lipsky poängterar dock att det är villkoren
som tvingar SLB:arna (läs lärarna) att själva genom sina handlingar skapa
denna situation: ”In short, street-level bureaucrats develop conceptions of
their jobs, and of clients, that reduce the strain between capabilities and
goals, thereby making their jobs psychologically easier to manage” (s 141).
Det blir en form av överlevnadsstrategi. Jag vill mena att den makt- och
normgivande position som läraren besitter tillsammans med det trängda
läge som SLB-positionen beskriver, utgör en starkt försvårande omständig-
het kring interaktionen. Dessa omständigheter förutsätter en medveten och
reflekterande lärare.

Lärarens roller och fasader

Anders Persson (1994) menar att man utifrån vissa maktaspekter, som är
aktiva inom skolan, kan härleda diverse rollbeteenden i relationen mellan
den studerande och läraren. Dessa maktaspekter är den människoförflyttan-
de, den kunskapsdefinierande, den tidsorganiserande, den människodefinie-
rande och den människoförändrande makten. Dessa fem maktaspekter fram-
träder i dagens skola. Persson (1996) menar att de fem maktaspekterna
leder till att diverse rollbeteenden kan upptäckas i interaktionen mellan den
studerande och läraren. Tre studerandekategorier, de skoltvungna, de ut-
bildningsberoende och de kunskapsvilliga, och tre lärarkategorier, fångvakta-
ren, utbildaren och kunskaparen, framträder (se tabell 1). Dessa lärarroller
och studeranderoller möts i olika situationer inom skolvärlden. De framträ-
dande rollerna har sina optimala mötesplatser i fängelset, marknaden och
de fria studierna. De studerandes roller är relativt konstanta över tid. Den
enskilde studeranden kan skifta roll beroende på olika faktorer, som till ex-
empel lärare eller ämne. Lärarna, till skillnad från de studerande, bär stän-
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digt på alla tre rollerna, och har i olika situationer att agera på ett adekvat
sätt i förhållande till de studerandes roll i stunden.

Lärare/Studerande  De skoltvungna   De                                De
                                                  utbildningsberoende   kunskapsvilliga

Fångvaktaren     Fängelset

Utbildaren                                        Marknaden

Kunskaparen         De fria studierna

Tabell 1: Lärare- och studerandetyper i skolan (Persson 1996)

Dessa roller skapar nio möjliga möten mellan aktörerna. Vid tre tillfällen,
fängelset, marknaden och de fria studierna, råder likformighet. Därmed inte
sagt att det är en fungerande miljö i till exempel fängelset. Symmetrin ligger
i att aktörerna har överensstämmande rolluppfattningar och alltså möter
varandra på ”rätt” sätt i förhållande till de roller som är aktuella för stun-
den. Vid övriga sex tillfällen råder dissonans och det är möjligt att tänka sig
olika situationer där aktörerna får problem att agera utan att konflikter
uppstår. Det stora problemet i dessa situationer är att den ena aktören är ett
kollektiv, med upp till 30 personer, och att vi inte kan förvänta oss dessa
möten som rena, i den mening att alla aktörerna har samma roller och roll-
uppfattningar. Det innebär att läraren gentemot den enskilde studeranden
skall agera på ett adekvat sätt, vilket förmodligen är möjligt om läraren
känner de studerande väldigt väl. Lärare som inte har möjlighet att känna
sina studerande så väl kommer att ha svårt att möta dem på ett lämpligt
sätt i stunden. Dessutom måste lärare en stor del av tiden rikta sig till hela
studerandegruppen, innehållande alla tre varianter av studeranderoller, vil-
ket innebär att det läraren uttrycker kommer att bli bemött på minst tre
olika sätt: ”I verkligheten är den obligatoriska skolan en mötesplats mellan
inbördes dissonanta elevkategorier och lärarroller” (Persson 1996, s 278).

Professionalisering

För att ge möjliga förklaringar till varför lärare kan ha problem med att
reflektera kring de aspekter som givits ovan, skall jag här diskutera några
kriterier vad gäller läraryrkets professionalisering. De kriterier som lyfts
fram pekar mot svagheter i professionaliteten, det finns även andra kriterier
som kunde diskuteras.
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1) Specifik kunskapsgrund för yrket
Kunskapsgrunden för lärare kan sägas bestå av två sidor, ämneskun-
skaper och didaktiska kunskaper. De riktigt djupa ämneskunskaperna
finns idag huvudsakligen representerade på universiteten (Carlgren &
Marton, 2000). Ingrid Carlgren och Ference Marton (2000) menar att
det är utvecklandet av den studerandes förmågor och förhållningssätt
som är lärares professionella objekt. För att gå iland med detta måste
lärare också hantera betingelser och situationer för detta professionella
objekt. Carlgren & Marton menar att idag läggs tonvikten på ”hur”
detta skall gå till, istället för den väsentligare aspekten som gäller ”vad”
för förmågor och förhållningssätt som skall utvecklas. Lärandet får
inte tas för givet utan vad som lärs bör problematiseras.

2) Ansvar för utveckling av yrket
Idag finns en diskussion kring lärares reprofessionalisering. Carlgren
& Marton (2000) påpekar att lärares initiativ kring utvecklingen av
yrket togs ifrån dem genom departementsstyrning på 50-talet. Strax
därefter blev det arbetsgivarens uppgift att leda yrkesutvecklingsarbe-
tet (Ekholm 1998). Arbetsgivarens övertagande av yrkesutvecklingen
kan få konsekvenser för lärares engagemang. Ekholm menar att lärare
fortfarande lider brist på initiativ till sin egen yrkesutveckling. Idag
kan vi skönja en förändring vad gäller detta.

3) Kontroll av vem som får utöva yrket
Kontrollen över yrkesutövningen har två sidor. För det första, då ingen
egentlig sanktionsmöjlighet finns i förhållande till en etisk regelsam-
ling, saknas möjligheten att kontrollera och sanktionera de yrkesverk-
samma när brister förekommer. För det andra gäller behörighet för
lärare efter genomgången lärarutbildning. Det är dock vanligt med
obehöriga lärare.

4) Graden av autonomi
Lärare har mycket hög autonomi i sitt yrkesutövande i klassrummet. Sam-
tidigt kan påpekas att lärare har en mellanställning och alltså är direkt
styrda ovanifrån, dels från rektor, men även från Barn- och Utbildnings-
nämnd, eller motsvarande kommunal instans, och utbildningsdepartemen-
tet. Med hänvisning till diskussionen kring ansvaret för utvecklingen av
läraryrket, kopplat till den styrning ovanifrån som är noterbar, kan man
påstå att lärares situation är dubbel vad gäller autonomi. Det tycks alltså
vara ett både och förhållande för läraren, som både är styrd och styr.
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Som en försiktig sammanfattning vill jag påstå att graden av professionali-
sering, i förhållande till ovanstående kriterier, får betraktas som låg för när-
varande vad gäller lärarkåren. Jag menar vidare att detta kan implicera en
begränsad beredskap för frågor av den natur som diskuterats ovan.

Slutdiskussion

I artikeln beskrivs helt kort en problematik som pekar mot att studerande i
gymnasieskolan uttrycker negativ kritik vad gäller deras lärares attityder
och handlingar. Under arbetet med den empiri som ligger till grund för denna
kritik och vars validitet inte problematiseras här, har ett antal teorier gett
infallsvinklar mot en möjlig förståelse för vad som ligger bakom lärares
attityder och handlingar och vad som eventuellt konstituerar dessa. Jag
menar att man kan diskutera denna problematik utifrån en ansvarstanke
och utifrån bristande professionalisering i den betydelse som presenterats
här. Jag förklarar lärares bristande agerande i förhållande till de studerande
och sitt arbetes etik, med bristen på kontroll vad gäller yrkets utveckling.
Denna förlust har förmodligen lett till passivitet, alienation och rutinisering
i förhållande till yrket.

Empirin ger vid handen att det är en traditionell praktik, med tonvikt på
lärares hegemoni i klassrummet och inget eller ringa inflytande och delaktig-
het för de studerande, som är det framträdande mönstret. Med hjälp av
teoretiska förklaringsmodeller beskrivs bland annat hur samhälleliga för-
ändringar påverkar inblandade aktörer genom att skapa en identitetsmässig
och normativ förskjutning i tänkandet. En generationsteori presenteras som
implicerar att detta sker mer tydligt just i interaktionen mellan olika gene-
rationer, då den yngre generationen i högre grad söker nyheter och den
äldre önskar rutiner. Samtidigt utvecklas kollektiva representationer, där
mer fasta mönster för agerandet kan utkristalliseras. Makten visar sig bland
annat i hur läraren genom skolans struktur konstituerar de studerandes be-
teenden, fasader och kollektiva representationer. De studerande har även
en inverkan på lärarna men i betydligt lägre grad. De roller som studerande
och lärare råkar in i leder vidare till dissonanta interaktioner. Jag vill mena
att alla dessa teorier säger något väsentligt om interaktion mellan studerande
och lärare, samt ger implikationer till hur och varför det utvecklas disso-
nant interaktion. Ur ett normativt perspektiv vill jag också mena att bris-
tande interaktion mellan studerande och lärare förmodligen även ger bris-
ter vad gäller de studerandes lärande. Jag menar att ur ansvarssynpunkt är
det läraren som har det större ansvaret för den eventuellt uppkomna situa-
tionen. För det första eftersom lärare är vuxna, myndiga och därmed per
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definition ansvariga för sina handlingar, medan de studerande under den
största delen av interaktionen med lärarna inte är myndiga. För det andra
eftersom det är lärarens valda arbete, medan de studerande uppfyller en
plikt. För det tredje är det en del i lärarens professionalitet att kunna försvara
sitt yrkesutövandes alla delar. För det fjärde, i linje med Rosmari Eliasson
(1995), bör den svagare i en relation ha rätt till solidaritet och stöd för att
göra sina erfarenheter, kunskaper och värderingar hörda.

Jag menar att ur ett normativt perspektiv är det lärarens ansvar att
agera för att motverka tendenser till maktobalans och dissonanta interaktio-
ner, men samtidigt behöver läraren givetvis hjälp med detta. Diskussioner
om dessa frågor bör till exempel inledas redan på lärarutbildningen. Lära-
ren bör, i förhållande till Therborns och Mannheims teorier om samhällsför-
ändringars betydelser i relation till olika generationer, vara öppen för ett
ungdomligt perspektiv och uttryck. Det handlar om att våga möta det nya,
vilket i än högre grad gäller synen på samhället. Lärare bör hela tiden vara
medvetna om samhällsförändringar och vad de kan innebära. Vidare menar
jag, utifrån Goffmans och Perssons tankar om kollektiva representationer
och roller i skolan, att det är av högsta vikt att lärare ges möjlighet att
reflektera över vad dessa teorier implicerar beträffande lärares skapande
av situationen i klassrummet. Detta för vidare mot Lipskys teori om att det
är gatubyråkraten som formar upplevelsen av sina klienter för att göra ar-
betet lättare. I linje med Hasenfelds tankar kring tjänstemannen och dennes
starka normativa makt i förhållande till klienten, så är det av vikt att tjänste-
mannen (läraren) visar klienten (studenten) tillit och medvetet reflekterar
kring vad olika handlingar i tjänsten kan få för effekter.

För en ökad professionalisering förordar Ekholm (1998) att lärare bör
hålla sig informerade och orienterade inte bara inom sitt ämnesområde eller
yrkets kunskapsgrund, utan också vara öppna för nya kunskapsfält, som
dagens föränderliga samhälle, IT-frågor, barn- och ungdomskultur och dy-
likt. Det gäller för lärarna:

• att ta initiativet både för det egna och det kollektiva utvecklandet av
yrkesrollen

• att föregå skolledning och andra styrinstanser vad gäller utvecklings-
linjer

• att stadigt vilja förändras
• att börja samarbeta med sina kolleger om dessa frågor
• att ta pedagogiskt ansvar för schemaläggning, lokal kursplan, lokal-

organisation med mera
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• att samarbeta genom kollegiala grupper som även diskuterar frågor
kring yrkesetik, pedagogik, didaktik med mera

• att tillsammans försöka synliggöra kvaliteten i läraryrket.

Kontentan av det hela skulle då bli att det är en utvecklings- och förändrings-
benägen lärare som behövs i skolan för att förbättrad interaktion mellan stu-
derande och lärare ska uppnås. Det är fullt möjligt att se den nya lärarut-
bildningspropositionen (Prop 1999/2000:135) som en styrning åt det hållet.
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UP TO ME, THEM OR THE RELATION 
BETWEEN US?  
TEACHERS’ EXPRESSED  
CONCEPTIONS ABOUT TEACHING.1 

 
Introduction 
Teaching is what we traditionally associate with what is going on 
in schools. Teaching comprises a number of fundamental features, 
for instance, teachers, pupils, content, learning and the relations 
between all of these. In the public debate and in research about 
what goes on in schools and about the effectiveness of teachers’ 
work, schools are often described as saturated with problems. Re-
ports describe school systems in which pupils are not attaining suf-
ficient levels of knowledge, teacher–pupil relations are unsatisfac-
tory, and teachers are dissatisfied and burned out. These problems 
can all be connected to teaching. This text is about how teachers 
talk about teaching and quality in teaching.  

If we are to discuss teaching we ought to consider features affect-
ing teachers’ work in the context of certain structural changes, 
such as changes to curricula, syllabi, employment regulations, em-
ployment conditions and school report plans. As a result of these 
changes, teachers have taken on new tasks such as pupil care, joint 
planning with colleagues, development talks, school development 
work and further training. Changes such as these have been 
blamed for making the situation of teachers in Sweden more com-
                                                  
1
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plicated and demanding (Aili & Brante, 2007); similar problems 
have been reported in Denmark (Fibæk Laursen, 2004, 2005), 
Great Britain (Day, 2000), Australia (Grundy & Bonser, 2000) and 
Canada (Hargreaves, 1994). One outcome of these structural 
changes and new work tasks is teachers’ impressions of an altered 
work situation, such as this description of a teacher’s work: “She 
has problems with excessive paperwork, incessant meetings and 
conferences that she thinks take too much time from her teaching” 
(Wikner, 2004). Another outcome of curriculum changes is the 
normative demand that teachers should see and treat their pupils as 
individuals and also give pupils influence over classroom practice 
(Curriculum for the Non-Compulsory School System, 1994).  

It is obvious that we have to reflect on teaching as associated 
with learning. The PISA and TIMMs assessments, which compare 
pupils in different countries, give some results to discuss. Of 41 
performing countries, Sweden ended up in approximately 15th place 
in the PISA assessment (National Agency of Education, 2007). The 
TIMMs assessment indicated that Swedish pupils’ performance had 
deteriorated since 1995 (National Agency of Education, 2004). 
The relation between teachers’ knowledge and teaching techniques 
and pupils’ knowledge, results and cognitive development is not 
clearly understood. Learning is fundamentally connected to con-
tent, and each choice of content interferes with, or precludes, other 
choices (Uljens, 1998; Wilson, 2002). So we are presented with a 
complicated outline consisting of demands on teachers resulting in 
feelings that work is exhausting, and, on the other hand, responsi-
bilities that put blame on teachers for pupils’ bad results and for 
not giving influence to pupils. The contemporary situation in 
school, its traditions and historical changes is not the work of indi-
vidual teachers (Dewey, 1900/1990), although it “is the result of 
individual actions” (Bunge, 1998, p. 65). Different structures (envi-
ronmental, biological, political, economic and cultural) and social 
mechanisms, such as power and roles, influence schools and teach-
ing.  

The analysis of this article is built on interviews. As a sort of 
conclusion to the interviews, it is possible to say that the gist of the 
teachers’ answers is expected; we have heard it before (compare 
Carlgren & Nilsson McPherson, 2002; Fibæk Laursen, 2004; Jack-
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son, 1968). There are nuances in the answers from the individual 
teachers that could be problematized. The nuances might originate 
in the teachers’ different backgrounds, for example differences in 
subject taught, years in the profession, sex, etc., but that is an em-
pirical question. Jackson (1968) pointed out that teacher talk lacks 
a technical vocabulary, is conceptually simple and has a “here-and-
nowness” (p. 147). Jackson believes that this is as it should be: 
“What looks like a general weakness in the quality of the teacher’s 
thought processes is actually a strength when seen within the con-
text of her life in the classroom…[it] may be, at least in part, a 
pedagogical virtue” (pp. 148-49).  

Here a premise is that pupils’ acquisition of knowledge and the 
relations that exist between teachers and pupils have a relationship 
to teaching. Teachers perceive that the focus of their work has 
shifted from teaching to administrative and other tasks, and the 
fact that pupils show average results in international tests despite 
investments in education supports the view that the focus of their 
work should be redirected to teaching. This article looks at teach-
ers’ expressed conceptions about teaching. It starts with the hy-
pothesis that teachers believe that their work should be focused 
primarily on the task of teaching. From the curriculum demand 
that pupils should influence what goes on in the classroom, the 
question of who is responsible for teaching will be discussed—
specifically, is it up to me (the teacher), up to them (the pupils) or 
is it a matter of the relation between us? With the above as a basis, 
this article will discuss teachers’ work situation in the post-PISA 
shock era.  
 
The interviews 
Material for this study was gathered in qualitative interviews with 
19 teachers in 5 Swedish upper secondary schools. The criteria 
used for selecting respondents were that they should be upper sec-
ondary school teachers in theoretical subjects. Two interview ques-
tions were standardized: What is teaching? and What is quality in 
teaching? During the interviews, further and varied questions were 
asked as a result of teachers’ responses to the standard questions. 
The interviews were characterized more as conversations than as 
question-and-answer sessions. The interviews were performed at 
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the respondents’ workplace. Each interview took about one hour, 
allowing time for the subjects to talk freely. The interviews were 
tape-recorded and transcribed verbatim. The material has been or-
ganized in themes in relation to theoretical areas, for instance 
learning, relations and teaching. The purpose was to find possible 
descriptions and understandings of the teachers’ answers. During 
the analysis, patterns of teachers’ experiences and interpretations 
were sought.  

What the 19 teachers expressed in the interviews is how they 
discussed matters of teaching and quality in teaching. It can be said 
to be in accordance with how teaching and the quality of teaching 
are discussed in the current debate. There seem to be several an-
swers to the question of what teaching is, and what quality in 
teaching is, although these different expressions are not necessarily 
contrasts. If we are to have any use for interviews, we have to 
think that it is possible to use interpretivist data. According to Wil-
liams (1998) every interpretivist study, “while acknowledging the 
subjectivity of the researcher and the uniqueness of the repertoire 
of interactions studied, nevertheless wishes to persuade us that 
there is something to be learned from that situation that has wider 
currency” (p. 8).  

 
Teachers’ descriptions of teaching 
This article will give two descriptions of the data. The first account 
is a description of how the teachers express themselves when they 
are asked questions concerning teaching and quality in teaching. In 
the second account, the teachers’ interview responses are used to 
analyze how the teachers talk about three issues connected to 
teaching: curriculum, learning and the relation between teachers 
and pupils, although the teachers were not asked any direct ques-
tions on these issues. This is done as it is possible to argue that the 
way people express themselves in response to questions is an effect 
of what they are thinking of (Dewey, 1910/1997), and further-
more, that what seems trustworthy, what we recognize from our 
own experiences and what seems not to be exaggerated, can be 
said to be understandable and plausible (Maxwell, 1992; Black-
burn, 1999; Sayer, 2000). I argue that when teachers answer ques-
tions concerning teaching and quality of teaching, they naturally 
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also discuss things like curriculum, learning and their relation to 
the pupils, as this, at least implicitly, is what they have to talk 
about to be able to express themselves concerning teaching and 
teaching quality. This is a result of the analysis of the data, as what 
can be considered interesting is how teachers expressed themselves 
concerning these three aspects of teachers’ work.  

 
 

What is teaching? 
Teachers’ different ways of talking have been categorized and 
comprised what can be said to be most expressed—what all or al-
most all teachers talk about. Although teachers talk about teaching 
and quality in teaching in different ways and they say different 
things, an attempt has been made to find out what is common 
among the teachers’ utterances, what could be called a discursive 
way of talking about teaching. 

The teachers’ answers to the question “What is teaching?” and 
related questions are outlined in three categories: transition of 
knowledge, communication and preparation for life. The categories 
comprise examples of expressions that teachers used in responding 
to the questions. Not all teachers contributed to each category, but 
all teachers contributed to at least one. The categories are plainly 
what the teachers talked about when they were asked the ques-
tions. There is nothing surprising about the answers; they seem 
adequate and plausible. The teachers embraced a wide field when 
talking about what teaching is. Their expressions took an egocen-
tric point of departure; that is, the teachers are the ones making 
things happen. It can be said that the situation implies this. The 
categories of the teachers’ answers appear as a common and rea-
sonable definition of teaching that can be concluded in the three 
concepts knowledge, communication and process/change.  
 
What is quality in teaching? 
The teachers’ answers to the question “What is quality in teach-
ing?” and some connected questions are outlined in three catego-
ries: teacher knowledge, teaching results and teaching context. Not 
every teacher emphasized all three categories. Responses to the 
question “What is quality in teaching?” were adequate and ex-
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pected. As a conclusion and definition of what quality in teaching 
is, the following words are used: knowledge, progress and relation. 
Here, relation is an extended concept of relationship; it concerns 
both relations to persons and to context and objects in the context. 
It is necessary to point out that what teachers emphasize as quality-
producing phenomena are located at different levels, and that it is 
not certain that teachers agree on the importance of the different 
phenomena. 

 
The common voice  
The summary of the main categories, knowledge, communication 
and process when talking about teaching, and knowledge, progress 
and relation when talking about quality in teaching, can be de-
scribed in the following way. Knowledge, in the context of teach-
ing, is the idea of content; communication is the bridge between 
the teacher and the taught; and the process implies that this hap-
pens over time. It is neither static nor an ongoing event. Knowledge 
in connection to quality in teaching is the knowledge that the 
teacher has; the progress is the change that the person being taught 
undergoes as a result of teaching; and the relation is the two actors’ 
relation to each other, to the teaching instruments, and to the 
physical and psychological context. In general, the teachers gave a 
view of teaching and school that corresponds well with how school 
business and school goals are discussed in the public debate. How-
ever, the teachers talked about teaching situations in school as 
something generally unproblematic. This contrasts with how pupils 
talk about teachers’ practice in Brante (2002; compare Alderson, 
2000); there, pupils take a critical view of teachers’ practice, spe-
cifically, in relation to the interaction with the pupils. The situation 
is described as a traditional configuration, where rooted structures 
and habitual power relations exist between teachers and pupils. 
The pupils’ main criticism concerned how they were treated by 
teachers, that is, teachers’ attitudes and behaviour toward them. 
The conditions and relations presented by the pupils as criticism 
imply that the pupils’ learning suffers as a result. If pupils experi-
ence interaction with their teachers in the way described, it is a 
problem that must be confronted.  
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Teachers’ expressions and emphasis are often focused on them-
selves, and the pupils are not always emphasized as active partners 
in the process (compare Aspelin, 1999; Dewey, 1900/1990; von 
Wright, 2000; Waller, 1932/1976). The pupils are principally de-
scribed as what teachers work on. A cautious inference at this 
point is that teaching seems mainly to be up to the teacher; that is, 
the teachers seem to think that the work is “up to me”.  
 
Curriculum, learning and relationships 
As the second account, teachers’ answers are used to analyze how 
teachers talk about some formal and informal aspects that influ-
ence their practice. In this section teachers’ responses during the 
interviews are used to analyze teachers’ relation to three areas: 
teaching and curriculum, teaching and learning and teaching and 
the relation between teachers and pupils. Three questions will be 
included in the interview material to investigate teachers’ way of 
talking about these three areas. The three areas can be said to be 
supplementary to issues concerning the question of teaching at a 
structural and contextual level: curriculum, as it is the framework 
for the teaching situation; learning, as it is what teaching is sup-
posed to result in (it is what teachers hope will be the result of their 
teaching, and it is also what teachers are criticized for not accom-
plishing in the light of PISA and other tests); the relation to the pu-
pils, as this is a necessary relation (cf. Alanen, 2001; Sayer, 2000) 
(there must be pupils for a teacher to teach). Below, each of the 
three areas will be discussed and each area will end with a question 
and an elaboration of the interview material in relation to this 
question.  

 
1. Teaching and the curriculum 
The Swedish curriculum (Curriculum for the Non-Compulsory 
School System, 1994) emphasizes that school should be a place 
where each person’s intrinsic value, individuality, needs, and op-
portunities to participate in social life can be met. The fundamental 
values include “democracy … the inviolability of human life, indi-
vidual freedom and integrity, the equal value of all people, equality 
between women and men and solidarity with the weak and vulner-
able” (p. 3); these values are supposed to mark teaching in school. 
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This implies that teaching should be characterized by active com-
munication between teachers and pupils, and that the pupils should 
be educated in critical thinking, fact checking, responsibility con-
cerning their own learning, and an active participation in voca-
tional and civic life. Another pronounced issue is pupil influence, 
which the curriculum highlights by stating that “the pupils’ respon-
sibility for planning and managing their studies as well as their in-
fluence on not only the contents but also its structures shall be im-
portant principles in education” (p. 14). The curriculum rather 
bluntly shows that “it is them,” or at least “the relation between 
us,” that should have significance when it comes to classroom 
situations. 

The knowledge treated in school should impart facts, abilities, 
and deep understanding, and it should create a foundation for life-
long learning, preparedness for the future, the capacity to orientate 
in a complex reality, a constructive attitude toward learning, and 
the power to work and be part of society. The curriculum sets out 
the goals and guidelines that all teachers have to follow in their 
work. These are powerful and extensive demands on teachers.  

The first question is whether teachers talk about this responsibil-
ity and pay attention to factors such as individualization, pupil in-
fluence, pupils’ critical thinking, communication between teachers 
and pupils, and preparation of pupils for lifelong learning and 
functioning in society: When teachers talk of teaching and quality 
in teaching, do they express themselves in accordance with the cur-
riculum? 

The answer is yes and no. The teachers clearly expressed inten-
tions for pupils’ learning and their development of critical thinking. 
Some also expressed that lifelong learning and pupils’ opportuni-
ties to understand life and society are important. For example:  
 

I don’t mean either that teaching is to create a kind of main-

stream pupil. What I mean by teaching is, I suppose, that this dia-

logue, this development is initiated and is allowed to continue. 

(Teacher 19)  
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To grow up to be self-motivated citizens who take their place in 

society and can take a critical view of it, people who are given the 

opportunity to reach their goals one way or another. (Teacher 12) 

 

The new generations are incorporated into the system and social-

ized. Whether you think this system is good or bad, teaching must 

have that as its aim. No matter whether it is a dictatorship some-

where or what we call a democratic society, it’s the same mecha-

nism. (Teacher 1) 

 
On the other hand, few teachers discussed the curriculum re-

quirement that each pupil be treated individually. The demand for 
individualization is problematic in two ways. On the one hand, it is 
hard to have time to meet, communicate with and think about each 
pupil in the classroom as there are up to 30 pupils and a lesson is 
between 40 and 60 minutes long. On the other hand, most upper 
secondary teachers have a number of classes, which would mean 
that each teacher would have to individualize among maybe 150–
200 pupils who he/she meets only two or three times a week. 
 

And this is because we have far too many pupils. I think I have 

180, and it’s quite impossible to work with them as individuals. But 

we do our best to see them as individuals and focus on their possi-

bilities and not on their limitations. (Teacher 9)  

 

Most often there are 30 in a class, so you can’t exactly chat with 

all of them. 60 minutes for 30 pupils makes two minutes per pupil 

at the most. (Teacher 6) 

  

If you have big classes, it’s harder to individualize, because that 

demands time, and perhaps you don’t have that time. If I have to 

go through all my grades with each pupil and explain them, and I 

have 30 pupils in a class, this takes more time than I have. Either I 

have to use teaching time or else some other time that I don’t have. 

(Teacher 16) 

 
Some teachers point out the importance of pupils’ right to learn 

and do exams in ways that are individual. Meeting the demand for 
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individualization is not what teachers first think about when asked 
about teaching and quality in teaching, as only three of the teach-
ers mentioned this in a more detailed way. At the same time we 
have to point out that a direct question concerning individualiza-
tion was not asked.  

Regarding pupil influence, only five teachers talked about this in 
response to the interview questions. Those five teachers do not 
want to give the pupils influence over content and methods of 
working. For example:  
  

Yes, according to the curriculum they have an influence on eve-

rything. And it’s very strange that you can have opinions and influ-

ence on an area that you’re not at all familiar with. (Teacher 7)  

 

If you disregard the curriculum we have, which is relatively elas-

tic, they don’t have any influence as regards the framework, so to 

speak. They don’t have any influence, not directly. Well, a bit when 

it comes to the timetable and things like that, for it’s a complicated 

business. And what they are to decide is, for example, what mate-

rial they’ll read, when the different elements will be introduced. 

When they are ready to give a report. What they want to work 

with, if they’re going to, well, work on a history project or some-

thing like that, then they can help to decide which projects to work 

on from a list. They can decide up to a point how they want to 

form their reports. (Teacher 8)  

 
None of the teachers talked about the curriculum during the in-

terview. On the other hand, they all mentioned in different ways 
some aspects of the curriculum contents, that is, the normative as-
pects concerning the pupils’ future lives in society. The one thing in 
the curriculum that teachers seemed to be critical of was the de-
mand for pupil influence, although few touched upon the subject.  

Teachers seem to be conscious and responsible concerning the 
demand that pupils should become critical and independent and 
learn to be part of society. At the same time, teachers tend not to 
give pupils the chance to be treated as individuals (it seems impos-
sible) nor to give them influence over their work situation as a 
means to develop democratic behaviour (the pupils lack knowledge 
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to do this). Thus, the answers tend to be “yes” to the parts that 
concern pupils’ learning, development and future life, and “no” to 
parts that more concern teachers’ work in the form of course plan-
ning and course goals. That teachers hold on to the responsibility 
for classroom maintenance and the general planning of content and 
courses can, in the light of teachers’ experience of losing control 
and being governed by local and central school administrators, be 
seen as a desperate attempt to be in charge of something in their 
profession. “Confronted with the difficulties of a highly mobile 
and quickly changing world one is apt to seek refuge in the image 
of a social order which never changes and projects it into a past 
that never was” (Elias & Scotson, 1994, p. 160). This could mean 
that teachers on the whole suggest that it is “up to me” when it 
comes to teaching.  
 
2. Teaching vis-à-vis learning 
One definition of teaching is that it is a non-accidental, deliberate 
activity aimed at prompting certain changes; an activity that will 
continue until a satisfactory result has been obtained (Marton & 
Booth, 1997, s. 166-67). Teachers’ comprehension of education, 
teaching and learning permeates and determines the teaching situa-
tion. 

Trigwell and Prosser (1996a, b) take a similar stand when they 
argue that there is a strong relation between how teaching is un-
derstood and how it is performed. How teachers understand and 
discuss teaching and learning will have significance for how they 
teach. This may seem obvious, but it results in the not-so-evident 
conclusion that teacher education should focus on “the way aca-
demic staff conceive of teaching and learning, and less on teaching 
strategies” (Trigwell & Prosser, 1996a, p. 282). Trigwell and 
Prosser also show through their research that “the strategy adopted 
by these teachers matches the intention they have for their teach-
ing” (1996b, p. 84). This implies that it would be possible to say 
something about teachers’ strategies as well as their intentions in 
teaching through studying their descriptions of teaching.  

A conscious understanding of learning and education—how it 
happens, what is needed, and what can be the problem—can be 
seen as one qualification for high-quality school activity. This does 
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not mean that it is enough or easy to accomplish, or that con-
sciousness invariably leads to good work by teachers or good 
learning by pupils. But the fact that teachers embrace thinking 
about learning, and that they possess knowledge about learning 
theories, learning processes, contextual influences and societal de-
mands, is definitely a foundation for discussing quality in school as 
well as teaching and educational outcomes. It is crucial, on the one 
hand, to be aware of the relations between teachers and pupils, as 
these relations establish what forms of teaching prevail. On the 
other hand, it is vital to be conscious of ways to present pupils 
with frequent opportunities to learn and develop new understand-
ings (Holmqvist, M., Gustavsson, L. & Wernberg, A., 2007).  

The gist of this reasoning about learning is that teachers’ knowl-
edge, consciousness and deep understanding of learning, teaching 
and education, and everything related to this, is essential for teach-
ing goals to be achieved. So the second question is: When teachers 
talk about teaching and quality in teaching, do they express con-
scious and carefully considered intentions and strategies concerning 
the teaching process?  

In the interviews the teachers talk in a cursory way about meth-
odological thinking concerning teaching, how to develop their 
teaching, their reflections on classroom context and their teaching 
strategies. There is hesitancy in the way teachers talk about teach-
ing related to learning. Munthe (2001, 2003) has shown that 
teachers rate their confidence as regards subject planning and 
teaching methods lower than their relational confidence. Although 
there is research showing that teachers, at least at upper secondary 
schools, often lecture, no teachers declare that their teaching con-
tains lecturing. Instead they talk about communication and super-
vising. Brante (2002) commented that pupils regarded teaching in 
terms of traditional concepts, often called “desk teaching”. The in-
security is shown through a kind of ambivalence about how to 
think of these questions, expressed in the following way by one 
teacher: 
 

T … you can say that I keep quite close to the traditional 

way of teaching in the A-course. …I’ve been in the game so long, 

and I can feel, “Oh, the old traditional way of teaching from be-
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hind the desk”. It’s almost ... it’s unacceptable today, isn’t it? But if 

you’re as old as I am, you aren’t afraid to do your own thing and 

feel, what feels right? Where do you get most out of it, or the pu-

pils? And I do have pupils who have tried, so, we’re different; we 

reach our goal by different methods, don’t we? So I have colleagues 

who work differently, but if I maybe have psychology B, they say, 

“We didn’t have any psychology at all, we just did the work in our 

first year”. And then they feel that we don’t have any foundation to 

stand on, do we? For I think you must have this, and then you must  

almost, you must be a bit traditional when you lay the base for a 

new course. 

 

I But you’re quite definite on that point, aren’t you, that 

traditional teaching means, in principle, teaching from behind the 

desk? 

 

T Well, I wouldn’t say that … they are given tasks. “Sit 

down and discuss this.” I don’t stand there and babble on and 

write on the blackboard. But I have pupils who say, “Can’t you 

write more on the board so that we can understand?” … It isn’t 

that I keep on, but it’s freedom under responsibility … although, 

I’m telling you, I don’t say, “Now we’re going to work with social 

psychology, you can do some work on mobbing, you do that, and 

I’ll see you in three weeks”. I don’t do that. 

 

I But there are some who do? 

 

T Yes, there are some. (Teacher 13) 

 

On the other hand, teachers express themselves in an informal 
way when it comes to teaching; in many cases, they use a transmis-
sion metaphor concerning learning:   
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T  Well, I suppose it’s …when you’re on the same wave-

length as the pupils. You’re trying to reach some goal, perhaps. Or 

if I’m teaching pupils, I want to communicate something to them, 

and help them with my kind of knowledge. And then it can be a di-

rect transfer of information, so that I transfer facts to them too. 

I Being on the same wavelength, transferring information, 

you said. Is there anything else? 

T Yes, I suppose it can be like … it can be that I help them 

to look for information or find information that they themselves 

take in and I don’t give them. That you rather guide them into find-

ing information. That’s what I think. Yes, and then there can be a 

direct transfer of information, so that I transfer facts to them, too. 

Maybe that doesn’t happen so often, but it does happen. You can 

explain things, too; that can also be teaching, in different ways. It 

depends whether it’s a question of me or the pupils. Whether I 

teach or they are taught. (Teacher 16)  

 
Teachers seem to be both vague and insecure when talking about 

what they see as the core of their profession (Jackson, 1968; Mun-
the, 2001, 2003). The feelings of vagueness and insecurity seem to 
be about issues such as how to lecture and what role teachers 
ought to have in the classroom. Insecurity is not necessarily a bad 
thing (cf. Munthe, 2001). It is possible to perceive some teachers as 
careless in how they talk about phenomena related to learning, as 
for instance, when they say that they “transmit information”. 
However, on the basis of the present data, it is impossible to say 
whether such perceptions are justified. It is possible that what is 
perceived as “carelessness” of expression is really a sort of short-
hand used by teachers when they talk about aspects of their every-
day lives that they take for granted. Blackburn (1999) suggests that 
thinking “is a matter of taking the world to be one way or another-
-It is the ‘take’ that makes the thought” (p. 79). So if what we ex-
press is what we think about, our expressions indicate what we 
“take” the world to be.  
 

A traditional way of talking about teaching and learning is ex-
pressed when teachers use a transmission metaphor for learning, 
emphasizing the importance of their own role (egocentricity) in the 
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achievement of learning. The transmission metaphor could imply, 
in accordance with Trigwell and Prosser’s reasoning, that teachers 
are lecturing, which implies that the transfer is made by them. This 
should mean that, according to the teachers, it is “up to me” to 
handle teaching situations, which implies that there is some dis-
crepancy between what the teachers express and what they should 
think according to the common way of speaking. 

 
3. Teaching and relations between teachers and pupils  
While the intended knowledge regarding a certain subject is medi-
ated, the individual teachers’ moral values are also mediated to the 
pupils (Fenstermacher, 1990; Gudmundsdóttir, 1990). It is possible 
to argue that “concepts such as manner, style, and tact illuminate 
the moral importance of the person who occupies the role of 
teacher” (Hansen, 2001, p. 841; cf. van Manen, 1991). So, teach-
ing is accomplished by an individual who inevitably expresses 
her/his subjective comprehension of education, teaching and learn-
ing. The individual teacher’s personality has a vast influence on 
children as well as on the classroom situation and school results 
(see also Jackson, 1968). It is in the teaching situation that teach-
ers, at least physically, meet their pupils. Many researchers discuss 
teaching and its results as an effect of the prevailing relations be-
tween pupils and teachers instead of concentrating on teachers’ 
knowledge of their subjects and techniques (Brante, 2002; Hansen, 
1993; Jackson, 1968). It is here supposed that teacher–pupil rela-
tions affect teaching and learning, and that teaching situations and 
teacher–pupil relations are shaped by teachers’ values and morals.  

Einarsson (2003) argues that it is not the size of the class, gender 
composition in the class, age of pupils or subject taught in a teach-
ing group that is the most essential ground for communication pat-
terns in the classroom. Instead, it is the personal style and attitude 
of the teacher (cf. Adalsteinsdóttir 2004; Fibæk Laursen, 2005; van 
Manen, 1991). The moral dimension of relations and interactions 
between actors exists at many levels. Hasenfeld (1992) argues that 
people who work with human change have a moral undertone in 
their decisions concerning people. Fenstermacher (1990) claims 
that “teaching [is] a moral endeavour … The teacher’s conduct, at 
all times and in all ways, is a moral matter” (p. 133). Moreover, it 
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is possible to maintain that teachers “constantly display personal 
beliefs and convictions … they regard this moral modelling as cen-
tral – rather than as peripheral – to their identity as teachers” 
(Hansen, Boostrom & Jackson, 1994, p. 24). Hansen (1993) holds 
that teachers’ personal teaching style has a strong influence on pu-
pils’ conduct and behaviour. Gudmundsdóttir (1990) discusses 
what she calls the personal curriculum and points out that the 
teacher’s values concerning the content have an impact on pupils 
and teaching practice. The gist of these different discussions is that 
manner, in the sense that Fenstermacher (1990) and others debate 
it, will be an interesting topic. Manner concerns not only how 
teachers act in classrooms but, just as much, how they present 
tasks and apparently “think” about what is to take place in the 
classroom and what is to be the goal of teaching. So the responsi-
bility for the situation and for the interaction in the classroom lies 
with the teacher, according to Einarsson (2003). Einarsson implies 
that teaching is “up to me”, the teacher. In addition to these moral 
characterizations it is necessary to assert that the classroom is a set-
ting of power mechanisms, a setting where the adult has a distinct 
power over the pupils (Hasenfeld, 1992). Thus, communication 
patterns between teachers and pupils, the teacher as a moral sub-
ject in the classroom, and the power of the teacher over the pupils 
are three formations that constitute the relations between teachers 
and pupils in this article. Thus, a third question is: When teachers 
talk of teaching and quality in teaching, how do they describe their 
relation to the pupils? 

It is easy to assert that good relations are a foundation for func-
tional communication and interaction between actors. Failing to 
treat the pupils as individuals can give rise to a bad atmosphere, 
weak personal chemistry, and dissonant communication and con-
tact between actors (cf. Persson, 1996).  

One distinct feature in the teachers’ answers to the interview 
questions is that they indicated that most things in school are de-
pendent on teachers’ activities or what they themselves are inter-
ested in, which is also maintained by Munthe (2001). It might not 
be surprising that the teachers stressed the importance of their own 
role; it can be a way to express oneself when talking about a part 
of one’s life. A similar tendency appeared when teachers talked 
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about their relation to the pupils; it seems to be the teachers’ influ-
ence on the pupils that is of importance. For example:  
 

… it is that I believe one thing. If I think it’s worth doing these 

rules [onto] a whole miserable stencil [for] a whole half-hour, even 

though they’re dead boring and they’re really mad, I want them to 

do it even if they go out and say bad things about me when the 

door’s closed. At that moment I believe it, and I mean that, for 

their sake, it isn’t about me, it’s about them, of course. (Teacher 4) 

 

I get satisfaction out of it, having the pupils with me, getting 

them involved and interested, and to see, too, yes, to be able to 

be there and influence a person’s … direction in life in some  

 

way or the paths they choose. It’s being important to the pupils 

that is fun. I think that’s my foremost motivation. (Teacher 1) 

 

The relation to the pupils seems in this regard to be that it is the 
teacher and her/his activities that are important. The teacher wants 
to accomplish her/his planned intentions, and that could be a prob-
lem (Dewey, 1900/1990; Waller, 1932/1976).  

Another facet in the teachers’ answers is that they drew attention 
to the importance of communication between themselves and their 
pupils, which they regarded as essential to school activities. How-
ever, it is not quite clear what the teachers mean by “communica-
tion”. It seems to mean that it is the teacher who does the talking: 
“Then the actual time spent talking. Then it’s … me, I’m afraid, 
who takes up most of the time, and then there are a few others 
who take up the rest, so there are many who don’t take their 
chance there” (Teacher 14). On the other hand, teachers also indi-
cate that the communication is not with all the pupils; instead it is 
only with a few. One teacher makes it clear that “Dialogue with 30 
pupils isn’t at all easy” (Teacher 9) and that often it is just a few 
pupils that he is communicating with. So, even if the teachers’ in-
tentions are good, they might have problems communicating with 
pupils, and that is, as already mentioned, the result of structural 
and temporal formations. For that reason, it is difficult or impossi-
ble to keep up communication with most of the pupils in a class. 

167



  148 

This surely means that communication will suffer as a result. Fur-
thermore, this may inevitably lead to dissatisfaction among some 
pupils in each class. It might be too much to ask for teachers to ful-
fil this demand, and at the same time one might wonder which pu-
pil should be left out. So, although the teachers talk about the im-
portance of communication and good relations, they are appar-
ently hindered by structural and temporal complications. Once 
again, it seems that the teachers are forced to, or want to, regard 
teaching situations as “up to me”. 
 
Tendencies 
Three tendencies are apparent in the material, which can be related 
to the discussion concerning identity change. The first tendency is 
for some teachers to describe teaching as what occurs when the 
teacher is active in the classroom. This is, for instance, expressed in 
the following way: it is “…when you’re working along with pupils, 
maybe trying to reach some goal. Or if I’m teaching the pupils, I 
want to get something across to them, and help them with my form 
of knowledge” (Teacher 16). It is possible to understand this to 
mean that teaching is when the teacher is active and wants to con-
vey a message. Another teacher says: “I really want to do more 
teaching. You want to take over and dominate” (Teacher 6). This 
description of teaching seems to place the teacher in a dominant 
role. The second tendency is for teachers to present their role in the 
context of their own feelings about and interest in their subject and 
their pupils. This is expressed as follows: “It’s kind of like you’re 
working for yourself” (Teacher 11); “I think it’s fun to deal with 
kids. I think it’s fun to get to explain to them what I have learned. I 
like this job very much” (Teacher 14). The third tendency is for 
teachers to express their role in what might be considered narcissis-
tic terms, even if somewhat jokingly: “I really wanted to be a film 
star; now I get to stand and have everyone watching me” (Teacher 
16). A somewhat more earnest example is: “It does sound pathetic, 
but actually one … one … you almost become self-identified with 
..., part of me is in some way … identified with the teacher role” 
(Teacher 1). That teachers regard themselves as subjects is plainly 
expressed in this way: “... and that is what it’s all about, that it is 
my world, sort of” (Teacher 19). Linking this to the egocentrism 
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touched upon elsewhere could imply that teachers regard their own 
importance as high in the classroom. That is to say that teachers 
imply that they make a difference (Aspelin, 1999; Birnik, 1998). 
This is a more indirect way to express that they see themselves as 
the main subject in the classroom, and that teaching is “up to me”.  
 
Teachers’ proceedings in accordance to structural changes 
Through this discussion of the data a number of tendencies con-
cerning teachers and their relation to their pupils can be discerned. 
First, teachers can be said to be unwilling to share their responsibil-
ity in the classroom. Second, teachers seem to have a tendency to 
verbalize their own importance in the classroom. Third, they are 
vague when it comes to organizing work in the classroom. Fourth, 
they have problems communicating with all pupils. Taken to-
gether, these tendencies prevent teachers from completely fulfilling 
the demands of the curriculum. What might be the reasons for 
this? 

First, a number of structural constraints can be said to cause 
many of these shortcomings. Examples include insufficient re-
sources, which results in too many pupils in a single class, and too 
short a time in classes. Another example is the emergence of new 
factors that require more time from teachers, such as the demand 
that teachers treat pupils individually and give pupils greater influ-
ence over classroom work. If teachers were actually to treat each 
pupil as an individual and give pupils a genuine influence over the 
content and structure of classroom work, they would need much 
more time. Changes like these alter classroom work if they are put 
into practice, but they also inevitably change the way of thinking 
about work. When it comes to relations with individual pupils, 
some statements point out that number is an issue here, too. 
Teachers have complained about the difficulties concerning teach-
ing and relations with pupils in big classes. Teachers tend to com-
municate with a limited number of pupils. It is possible to argue 
that, presumably, resources would be sufficient to fulfil any re-
quirements of the curriculum. Moreover, if teachers know that 
they should work for individualization and communication with 
each pupil and do not accomplish this, they will have both per-
sonal and service problems. Structural failings might contribute to 
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problems of conscience among teachers. Hasenfeld (1992) points 
out, “It is understood that when staff feel alienated, when their 
personal needs are not met by the organization, and when they are 
dissatisfied with their job, they will take it out on their clients. This 
is often labelled as ‘burnout’” (p. 27).   

Second, there are a number of social mechanisms that hinder 
teachers’ efforts to follow the curriculum. The decreasing status of 
work leads to a struggle to hang on to some responsibilities; the 
general criticism toward teachers and their work leads to insecurity 
as to how to handle work; the new society with its egocentric and 
ill-defined role patterns does not give a clear definition of “me”, as 
teachers are in an “in-between” power situation, both having 
power of their own and, at the same time, being exposed to admin-
istrative power (Hjort, 2007). Teachers use power, among other 
things, to keep order, but also to define and evaluate pupils’ work. 
Hasenfeld (1992) argues that “when a teacher gives a grade to a 
student it signifies not only an assessment of mastery of knowl-
edge, but it also conveys a judgement about the student’s social 
worth that inevitably affects one’s self-identity” (p. 5). Ill-used 
power counteracts and obstructs communication, trust and close-
ness. These social mechanisms can also be seen as psychological 
constraints.  

Third, we have individuals with their own intentions as regards 
structure and social mechanisms. In spite of the shortcomings in 
relation to the pupils, teachers have an honest wish to meet the pu-
pils, as they said throughout the interviews. The problem could be 
that, although teachers have partially adjusted to a “new” dis-
course that calls for a pupil–teacher relationship in which influence 
is shared, other aspects, such as structural and social constraints, 
hinder this position. However, we must realize that these tenden-
cies concerning the teachers’ way of describing teaching and the re-
lation to pupils, context and process can be seen as appropriate. 
One problem with this position is that teachers are expected to fol-
low the curriculum regardless of what they think, and regardless of 
whether it is functional or not.  

Analyzing the teacher’s way of talking about teaching can be 
said to illustrate a multifaceted and complex activity. So, teachers’ 
work is a matter of goal attainment, knowledge use, and applying 
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knowledge, role expectations and acting. However, seen in the 
light of my discussion, although the teachers’ expressions can be 
seen as adequate and expected, they are, in the total complex real-
ity of the classroom, part of a notably complicated and nuanced 
phenomenon that is hard for the individual teacher to embrace. 
 
Up to me or them? 
When talking about school it is mostly the exceptional situations 
that are discussed, such as when children use or are subjected to 
violence, or when everything seems to fall apart. Such situations 
are serious and have to be met. On the other hand, I would claim 
that it is the everyday work of upper secondary school teachers, 
where nothing exceptional happens, that is the hardest. Teachers 
have to handle these everyday lessons. Classroom work, teaching, 
is not the biggest part of teachers’ work in terms of time, if we 
leave out preparation, planning and supplementary work. It con-
sists of about a third of the work time (Aili & Brante, 2007). 
However, it is the part of teachers’ work that is most researched 
and discussed, and the part most emphasized by teachers. From 
that point of view, teaching can be said to be the most important 
part of the work of teachers. It is remarkable that teachers feel in-
secure about teaching situations and their related requirements, as 
these are the very foundation of teachers’ work. If we consider this 
in relation to the PISA results we can explore connections between 
teachers’ insecurity and pupils’ results. 

“School is good because I work there!” No, none of the partici-
pating teachers said this in so many words, and probably none of 
them would, either. However, it is possible to interpret what they 
said as amounting to the same thing. The teachers focus on them-
selves to a high degree when talking about school, and maybe they 
have to as they talk about their own work and for once have the 
opportunity to stress their position.  

When working in an open profession like teaching, work that 
everyone has observed from the front seat, one is on a stage where 
criticism and good advice sometimes may seem like “rotten toma-
toes” thrown by an unappreciative audience. When the curriculum, 
researchers at universities and the general public seem to know ex-
actly what one should do and how one should do it, it can be hard 
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to endure. Teachers’ work was traditionally a private business; to-
day, classrooms are supposed to be open and teachers are supposed 
to allow pupils to influence what goes on in those classrooms. In 
the interviews, uncertainty appears as teachers express themselves 
concerning classroom situations. A possible explanation for the 
lack of confidence is that the teaching profession is governed by 
agents such as local authorities and central government, which 
could result in teachers finding themselves marginalized. An addi-
tional explanation is that groups other than the teachers develop 
the profession, for instance, authorities and academics, and this 
puts teachers in a defensive position. Still another reason could be 
that much of the societal supervision of schools is run by media, 
which mainly is concerned with finding scapegoats, and teachers 
are central there. Teachers’ work appears to be something that 
“anyone” can handle. Pedagogic and didactic knowledge as the ba-
sis for teacher competence has low significance, even among teach-
ers. To be a good teacher one needs knowledge of one’s subject. 
The constant criticism, the regular changes to the teachers’ work-
load and the reduction of the professional status all add to teach-
ers’ stress. Teachers seem to have ended up in a kind of defensive 
position with reference to their profession. Therefore, lost control 
over the profession and diminishing professionalism in the eyes of 
the surrounding society explain teachers’ current situation. These 
are among a number of things that can help to explain teachers’ 
reduced position and the above-mentioned lack of confidence. 
Thus, I argue, to counteract these feelings of uncertainty and de-
fensiveness it is vital for teachers to regain control over develop-
ments within their profession. 

Unquestionably, teachers mostly have good intentions when they 
plan and carry out teaching. Researchers emphasize the moral 
pressure and the modelling to pupils that teaching situations entail. 
It is also easy to point out that those teaching situations, and think-
ing and acting in accordance with them, are very complex. There is 
much that points toward the fact that what teachers do in class-
rooms leads to more and different outcomes than intended, like the 
“hidden curriculum” (Jackson, 1968). 
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The teachers in this study emphasized clearly that their relation-
ship with their pupils is important to them. Traditions, structural 
obstacles, and social and/or psychological mechanisms are some 
of the problems that teachers confront in their everyday practice 
when aiming for mutual give-and-take with the pupils, as dis-
cussed in various ways in this article. The responsibility for a 
change regarding the relation between teachers and pupils rests 
primarily with the teachers—they are the adults, it is a part of 
their work to handle these things, and they are not forced to 
work in school. At the same time, both the teachers and the pu-
pils have to want a change. So, teachers may conclude that “it is 
up to me, but also up to them, to make it a relation between us”. 
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Teachers’ work in tuition-free (non-classroom) time was investigated to see to what degree teachers
do work that could be considered as qualifying for the status of professional autonomy. The ques-
tion arises in Sweden and elsewhere as both teachers and the state actively, and in tandem, strive to
professionalise the work of the teacher. Abbott’s work on the division of expert labour is taken as a
point of departure. Based on data collected by an organisation sampling method, the article
describes what teachers do in their tuition-free time. The study data consist of 1166 reports from
59 Swedish teachers’ daily work situations in school years 1–12. Qualifying teacher work is related
to teachers’ ways of handling divergent cases, discretionary work and problem solving. Situations
where teachers can use specific professional knowledge are described. One of the main findings is
that in 22.2% of the situations studied, such professional knowledge can be applied. This corre-
sponds to at least 7.5 hours of the Swedish teachers’ weekly working hours; with the reservation that
10 hours of teachers’ weekly 45 hours working time is not examined. This time corresponds roughly
with the non-regulated working time, that is, time when the teachers do not have to be at school.

Keywords: Experience sampling method; Professionalisation; Teachers; Time 
management; Work division; Work time

The concept of ‘system of professions’ is increasingly being applied to work and work-
ers in scientific fields other than the sociology of professions. It is also used in every-
day life, in social processes such as occupational control, occupational change and
division of labour. This is the situation for the teaching profession in many countries.
Teachers and their responsibilities are often discussed with the help of the concept of
professionalisation. The discussion is nearly always about how teachers have to
change themselves and their way of work: ‘One of the motors of occupational change
in the modern world is the discourse of professionalism used in tandem, though with
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different implications, by both workers themselves and by their organizational
managers’ (Evetts, 2004, p. 1).

During the last decade, teacher organisations in Sweden have made claims
emphasising that teaching ought to be seen as a profession in the original sociologi-
cal meaning of the concept (Goode, 1969). They have developed claims on authori-
sation, on different forms of social closure (Murphy, 1988) concerning teacher work
and also have argued that teachers have a specific base of esoteric knowledge, this in
their effort to monopolise a field of work. At the same time, civil servants and the
Swedish Association of Local Authorities have argued that if teachers are profes-
sional in this sense, they must handle a range of different school problems and
actively contribute to school development in better ways. It has also been claimed
that well-developed, knowledge-based problem management by teachers will be of
significance for pupils’ learning. This indicates that systems of professions are also
systems of social control for an occupation and its work. Every society has a system
for control of central activities. In our welfare system, the allocation of goods is one
such central activity. It is not possible, however, to centrally give the right to educa-
tion and other benefits directly to the people. The rights are therefore mediated
through institutions, such as schools, and school workers stand between the state
and the citizens. How to control those workers is a central question, especially in
changing times. The pressure that is directed on Swedish teachers to professionalise
is a force of social control and professionalisation ‘from above’ (cf. McClelland,
1990; Evetts, 2003). The system of professions offers a system of control that
guarantees the state a certain level of quality and protects teachers from accusations
of arbitrariness (cf. Aili et al., 2003).

The division of labour is in part a question of how to monopolise a field of work,
take control of it and to exclude other expertise. The work of monopolising a field
takes place in three arenas: the legal, the public and the workplace (Abbott, 1988).
Autonomy is a necessity for developing specific competences and legitimacy that can
be transformed to status and different kinds of advantages. The possibility for teach-
ers to claim autonomy is considered in this article to be a question of what kind of
expertise teachers can develop locally, in their workplaces. It is in workplaces that a
profession’s formal system of knowledge is most concretely tested. The testing
concerns the ability of the formal system of knowledge to handle work problems,
particularly through the individual practitioner’s capacity to make use of the problem-
solving capacity of the formal knowledge system (Bucher & Stelling, 1969, 1972;
Collins, 1979; Abbott, 1988; Aili, 2002a; Aili & Ljung-Djärf, 2003). The study’s aim
is to establish the degree to which teachers’ work can contribute to legitimising claims
to professional autonomy. To mark this interest we use the word ‘qualifying’ instead
of ‘qualified’. This article addresses ways that the individual professional level is
linked to the level of the profession. The capacity of the formal system of knowledge
to create symbolic and rhetorical power is also tested concretely in the workplace
(Abbott, 1988; Aili, 2002a). When a teacher talks about problems in a group at a
parent–teacher meeting, or about a pupil’s reading problem with the parents of the
pupil, it is the symbolic power of the formal system of knowledge that is used to create
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Qualifying teacher work 289

trust and legitimacy. Teachers use the formal system of knowledge in this symbolic
way as a way to professionalise ‘from within’ (cf. McClelland, 1990).

The main question this article will address is to what degree teachers have the
opportunity in the ongoing flow of daily work, to do work where they can use a formal
system of knowledge such as theoretical academic knowledge to analyse individual
cases or specific situations, a kind of work that appears necessary for legitimacy-build-
ing. Research has shown that teachers use discretionary judgement in classrooms
(Day, 1999). These are decisions made with consideration to specific circumstances,
but are not always connected with processes of analysis. The focus in this article,
however, is on what we call ‘tuition-free’ time; that is, time spent in the working day
when out of the classroom and not involved in planned teaching. In this part of the
workday, time is available for qualifying analyses and reaching decisions on these
analyses. Abbott’s (1988) work on problem solving in a theoretical perspective of
professions is used as a general framework.

Researchers have discussed numerous changes within the practice of teaching, such
as the intensification of teacher work. Since the early 1980s, researchers have pointed
out that teachers have taken on more and more tasks. They have investigated the
teaching profession’s intensification (Larson-Sarfatti, 1980; Apple, 1989;
Hargreaves, 1994; Gannerud, 1999; Day, 2000; Grundy & Bronser, 2000) and its
decentralisation (Hargreaves, 1994; Gannerud, 1999; Aili, 2000; Carlgren & Marton,
2000). Some writers argue that opportunities for teachers to do autonomous problem
solving and discretionary work have decreased, while others state that teachers’
opportunities to develop as an independent profession have increased (Carlgren &
Marton, 2000). It is interesting to ask: does teacher work on the whole mean the
chance to qualify for consideration and assessment as a professional? This study seeks
to answer whether the everyday work of the teacher comprises opportunities for
making problem solving a necessary foundation of professional activity.

Our departure point is Abbott’s definition of what is required of a profession for it
to be able to lay claim to an autonomous field of activity. He points out that, for an
occupational group, a formal system of professional knowledge is the most important
key to developing autonomy in its work (Abbott, 1988). This means that the question
of whether other aspects of work can be regarded as qualified or difficult in an every-
day meaning is not of interest in this context. Neither is it of interest what particular
competence in the individual teacher has made her/him a good teacher, or what
challenges and difficulties the teacher experiences in the job. Rather, the focus of this
investigation is the opportunity for teachers to make use of a formal system of
knowledge. The study comprises one part of a larger project on teachers’ work outside
of direct tuition in the classroom (Aili et al., 2002).1

Methodological starting points: teachers’ and researchers’ ways of 
categorising teachers’ work

When teachers talk about work they use particular words. Words, as vocal signs,
enable us to make a phenomenon the object of conversation and thought. Vocal signs
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and objectifications also indicate the organisation within which the vocal signs have
meaning (Berger & Luckmann, 1966). Berger and Luckmann refer specifically to
linguistic objectifications that are linked with carrying out an occupation. These
linguistic expressions bring order to all the events that happen in daily work and form
the basis for attempts to foresee tasks and their duration. It is easy to find examples
of different ways teachers talk about, and name, their tasks. Teachers in their daily
work, for instance, may talk in terms of ‘preparing lessons’, ‘correcting compositions’
and ‘going to meetings’. They may use other descriptive words about work in other
contexts. Teachers who have taken pedagogy courses, for example, talk about how
they ‘work on children’s knowledge development’ and ‘create affirmative environ-
ments’. When teachers talk at parent–teacher meetings, they may say, ‘I work to help
them become a group’ or ‘At the moment I am working a lot on getting them to show
respect for each other’.

Within the field of meaning that develops at a workplace, biographical and histor-
ical experiences can be objectified. Names and descriptions of events and episodes are
preserved and can be collected as stories. If teachers’ planning is often disrupted by
unforeseen events, handling these disruptions can become routine for the more
experienced teachers. Routines can be given names and descriptions, and in this way
knowledge is passed on to new teachers. Thus, a social knowledge bank is main-
tained. The social knowledge bank can include routines, organising principles and the
handling of different types of situation. Experiences of meetings are characterised
according to the project teachers as being ineffective and taking time from other
activities. This experience is built into the teacher’s way of talking about ‘sitting in a
meeting’ (cf. Berger & Luckmann, 1966, pp. 85 ff.). The problem is that experiences
are often simplified in order to be preserved. Experiences have the nature of a cultural
script (Alvesson, 1993). Teachers only need to say the word ‘meeting’, perhaps with
a particular intonation, and other teachers will understand what they mean.

In interviews with teachers after the working day, the assumption in the study was
that teachers would to a great extent portray an image of teacher work as it is talked
about, rather than how it is performed. We also considered findings of memory
research that indicate how much we forget and how much we recreate in reconstruc-
tions (e.g. Lundh, 1992). The teacher survey was therefore carried out via report
forms, repeated at random points during the working day. Instead of a typical inter-
view question, like ‘What have you done today?’, teachers would on random occa-
sions over the course of a week, answer the question: ‘What are you doing now?’ This
question would be repeated several times during each working day.

However, such an arrangement might still allow teachers’ everyday way of talking
about their work to find a place in their responses to the questions. Teachers’
responses, for example, might be characterised by generalisations such as ‘preparing
lessons’, but this was not desirable in the context of the research question. The
expression ‘preparing lessons’ could mean anything from advanced consideration
concerning material selection to picking out different coloured writing paper and
putting it on the desks. Therefore, in order to avoid confusion in the method of
categorising their work in accordance with the survey’s objective, we provided the
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teachers with specific instructions. These instructions were developed in discussions
with the 20 ‘project instructors’ who first were involved in a pilot study (see next
section). One of the instructions was that teachers should precisely describe their
activities. In the instructions, they were told, ‘the more detail the better’, and they
were also given examples of how this detail might be presented. The project instruc-
tors also verbally stressed to the ‘informant’ teachers the importance of being precise
about their activities—that they should describe exactly what they did and the context
in which it was done. The informants were also given particular instructions not to
just write ‘meeting’ but to provide more specific detail.

The assumption that teachers’ way of talking about their work is developed within
a specific system with particular zones of meaning in which teachers spend their
everyday life was one approach to the investigation. The written report form and its
analysis may, at least partly, offer another context or zone of meaning. Teachers could
express themselves in other ways than the common way noted by the project instruc-
tors; for example, instead of stating that they were ‘sitting in a meeting’, they could
describe the type of work they were doing in the meeting. The intent was to get the
informant teachers in the main study to categorise their everyday work in the same
way as the project instructors and previous studies had done (Aili, 2002b; Aili &
Brante, 2004).

When teachers were asked to answer questions on work at random points in the
ongoing flow of activities, the intent was to create a context that differed from inter-
viewing them on a Friday about the past working week. A context other than everyday
talk about work among colleagues was thus offered. However, it is important to think
about how work can appear when teachers write down ‘what they are doing now’. The
form in itself does not guarantee that teachers would answer with a high degree of
detail, but despite that, it should be possible to obtain brief, generalised answers in
accordance with everyday typifications.

Organising Sampling Method

The study was set up in cooperation with 20 ‘project instructors’ who were teachers
from compulsory school (school years 1–9) and senior high school (years 10–12) in
Sweden. In a pilot study, these teachers tested the method and also instructed the
informant teachers in how to use the form for the repeated random reporting of ongo-
ing work. The method is called the Organising Sampling Method (OSM) and is based
on the Experience Sampling Method (ESM) (Csikszentmihalyi, 1990). ESM is a
method that is mainly used to capture everyday experiences and activities and to
understand how these activities organise and shape the teachers’ workday (Reis &
Gable, 2000). The resulting material from the OSM consisted of 1166 reports from
Swedish teachers’ daily work situations in school years 1–12. However, this article
does not deal with matters of organising, but instead focuses on what the teachers
actually do.

Traditional time-and-motion studies can be said to generally describe work as
demarcated units of time that follow each other, and these studies often overlook
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cognitive activities, such as assessments, consideration analysis and explanation (Aili,
2002b). As it is impossible to depend on the informants to automatically respond to
the question, ‘What are you doing now?’ by also describing what they are thinking,
the question ‘What are you thinking about?’ is posed. Their cognitive activities can
connect with whatever the teachers are doing. Teachers can also work synchronously,
for example, in supervising a written exam and simultaneously thinking about how to
deal with a pupil who has suddenly begun to be absent without permission. The latter
is something that can be considered as a divergent case, as a problem that teachers
can wrestle with in relation to their knowledge and experience, in order to formulate
an assessment and then devise action strategies. Pupils absent without permission
can, in Abbott’s sense, constitute a professional problem that must be solved. The
profession can develop systematised experience in this problem, as well as pursuing
research concerning the phenomenon of ‘invalid absence’.

A profession qualifying perspective

Teachers’ work can be described in many ways. The perspective of research has to
determine how teachers’ work will be described. In previous research, teachers’ work
characteristics have been described from an organising perspective. This was done in
a qualitative long-term study where 16 teachers were followed for three years. Three
of the traits that stood out from an organising perspective are described briefly below.

One distinguishing feature was the occurrence of ‘synchronous work’. This means
that teachers were engaged in more than one activity synchronously. An example of
synchronous work is when a vehicle mechanics teacher is supervising pupils in the
workshop, but manages at the same time to order spare parts via his/her computer
from the glass-partitioned office in the workshop. Teacher work is also characterised
by teachers having to interrupt activities and then return to them later, which we call
‘intermittent work’. This type of work could apply to planning of a new theme project.
Over a period of several weeks, preparation work is slotted in on various occasions
when the teacher can find the time. Teacher work is also marked by being, in part,
invasive. This means that the work is carried out within other work. Teachers, for
example, have to work for equality between the sexes. This can mean that qualifying
consideration must be used. This could, for example, relate to how the classroom
situation is handled so that boys and girls are given the same scope. This kind of work
requires a lot of reflection, planning, analysis and the possibilities of using a formal
knowledge system.

To the previously developed organising perspective, a theoretical professional
perspective may be added. To do this we use Abbott’s (1988) definition of profes-
sional work: the solving of problems and handling of divergent cases. These are
aspects of work that cannot be handled in a routine way. Abbott considers that what
distinguishes a profession from other occupations is that professional duties, despite
regulated education and training for the job, cannot be carried out solely according
to routines. Part of the work is always carried out by qualified problem management
within the framework of the profession’s formal system of knowledge. A profession
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always has a set of difficult-to-solve problems that its members are working on. The
dominant pattern, according to Abbott, is that individual professionals must perform
sufficient problem management, as part of their regular work, for the work to be
regarded as professional. All professions have a number of problems that are very
difficult to solve and which the profession works to resolve. Despite this, individual
teachers can, as a matter of experience, deal with certain problems and divergent
cases as routines. It can also be the case that routines are established after qualified
consideration or as a result of qualified consideration carried out in research within
the profession.

We need to examine whether teachers’ work offers tasks and situations that
teachers can manage in the way that is necessary if there is to be any core of
divergent cases to build a profession on. When Abbott maintains that a profession
is shaped around weighty problems or unsolvable problems or divergent cases, he
also means that a sufficient proportion of the individual members of the profession
must meet these kinds of challenges in their daily work. A divergent case implies
that there is no sure knowledge about the best way to deal with the problem.
Courses of action must continually be produced and tested. In this study, the
results of Abbott’s historical study were transformed into variables that could be
identified in the study data. Work situations that seem to give the teacher the
opportunity to analyse, solve problems, handle divergent cases, plan tuition in the
long or short term, do discretionary work such as making decisions about specific
circumstances, or do work that produces knowledge that can be used in future
situations are categorised as qualifying work.

Also examined in this article is the issue of whether teachers have to deal with work
that does not enable teachers to use a formal system of knowledge, tasks that are with-
out the characteristics of qualifying work, such as transfers and absence reporting.
This category of work is called non-qualifying teacher work. Transfers between class-
rooms, workroom and other facilities are of course something that the individual
teacher has to do. Some parts of the non-qualifying work could never be carried out
by anyone other than the actual teacher.

Non-qualifying tasks can be subject to examination and development work, that is,
be the object of qualifying work. If a teacher thinks about how to improve, for exam-
ple, the correction of homework, it is qualifying work that is taking place, according
to this definition. If one is working on a problem, reflecting on possible courses of
action while moving from the staff room to the gymnasium, a form of qualifying work
is going on at the same time as the move, that is, carrying out non-qualifying routine
work.

A further category, semi-qualifying work, has been used in the study. This is work
that could have elements of discretionary work, such as development discussions with
parents and pupils. Development discussions are often prepared by teachers, for
example, through analysis of the individual child’s learning and development. Semi-
qualifying work can also comprise prepared talks with pupils, for example, concerning
their classroom behaviour. In these kinds of talks, part of the analysis is already done,
and the strategies for how to handle it are decided in advance. Other parts could be
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negotiated together with parents and/or pupils. During this talk, the teacher may
decide about sanctions or rewards, so this may involve discretionary work. Semi-
qualifying work can in many cases be challenging for teachers, such as in handling
inter-pupil conflicts. Teachers who sort out a conflict between two pupils in the
corridor may have analysed, either alone or with others, similar situations of that type.
Semi-qualifying work also includes unplanned tuition, which may be handled in a
routine way or as problem-solving work, but it is always discretionary work. The
teacher decides whether he or she will give attention to pupils, for how long, and to
what extent and depth.

All three types of teacher work can require teachers to call on their experience. All
three types of teacher work are necessarily based on ‘tacit knowledge’ (Polanyi,
1983). Tacit knowledge can be found in teachers’ skills in using a formal system of
knowledge, in their skills in handling relations, or in filling in absence reports while
synchronously talking on the phone.

The term ‘qualifying’ has a semantically positive ring to it, whereas ‘non-qualifying’
has a negative ring. It is therefore vital to point out that all three types of work are
valued in accordance with Abbott’s theory and to the degree that they have a power
to qualify the occupation of teacher as a profession.

The material and the generating of data

This study aimed to capture a sample of teachers’ work carried out in school years
1–12 during tuition-free (non-classroom) time in Sweden. The Swedish school
system can be divided up into five main parts. The first part is preschool for children
aged from 1 to 6 years; preschool teachers are not included in this study. The
second part is for children aged from 7 to 12 and is called school years 1–6. These
pupils are mainly taught by class teachers. A class teacher takes the class in most
subjects that are taught and follows the class for at least three years, sometimes up
to six or seven years. The third part of schooling, for children aged from 13 to 15, is
the so-called högstadiet (junior high school) and consists of school years 7–9. These
grades are taught by subject teachers, who generally teach two or three main
subjects. The part of the school system that organises school years 1–9 is also called
grundskolan (compulsory school). Teachers in school years 1–9 were included in the
study, as were those in school years 10–12.

The fourth main part of the school system is school years 10–12, also known as
gymnasieskolan (senior high school). School years 10–12 are in formal terms voluntary
education. Pupils take programs that lead towards higher education or are principally
vocational training. Teachers for school years 10–12, who are also included in the
study, are divided into subject teachers and specialty subject teachers. Subject teach-
ers teach the traditional school subjects, such as languages, mathematics, natural
science and so on. Specialty subject teachers teach subjects that are linked to various
school programmes that partly aim towards a line of vocational work. These could be
teachers of welding in the vehicle mechanics programme, of dance within the music
programme, or nursing in the nursing programme. Teachers for school years 10–12
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teach between one and three subjects. It is not unusual that they have a group of
pupils only for part of a term.

Finally, the study included special needs teachers who are found at all school levels.
Special needs teachers work with children who have particular needs and are there-
fore in a partly different situation; consequently, their work planning ought to differ
from the other teacher categories.

The teachers (‘informants’) asked to take part in the main study were randomly
chosen from staff lists in three municipalities. To acquire the 65 teachers needed for
participation, about 80 were asked. Informants were equipped with programmable
clocks, either an electronic clock or a hand-held computer. These were programmed
to give out a signal at random times between 7 a.m. and 5 p.m. during the five work-
ing days of the week. The signal sounded 40 times in the week for teachers involved
in school years 10–12, because of these teachers’ less fixed teaching schedules;
responses to signals that proved to be during tuition time were removed afterwards
from the database. Compulsory school teachers (teachers for school years 1–9) had
30 randomised signals during the week. Informants who were equipped with elec-
tronic clocks answered on a paper form. Informants who answered via hand-held
computer filled in the report form directly on the computer. When the signal
sounded, the informants would immediately answer the first two questions, which
asked what they were doing and how they felt. Other questions asked, for example, if
their thoughts were connected with the activity, if the activity was a result of reprior-
itising, when they had decided to pursue the activity, and other such matters. During
the week, the informants received instructions and help from the project instructors.

In cases where the technical equipment was not available in sufficient numbers, it
was rotated among the teachers. The study took place from the end of October
through November 2003. As one of the project instructors could not take part during
that survey period, five informant teachers did their OSM week at the start of the
2004 spring term. Three informants left the study just as it was about to start. Two
informants’ report files were lost due to technical problems with the batteries. Thus
59 informant teachers took part in the study. Several technical hitches also affected
informants so that days or reports ‘disappeared’ from the hand-held computers.
Some losses were through unknown causes. Losses with known causes seem mainly
to have occurred during senior high school lessons. The teachers knew that the study
related to time outside tuition, but were instructed to write ‘tuition’ and then not fill
in any more if tuition was only what they were doing. They could have interpreted
this as it being acceptable to skip answering a signal during tuition time. It also
appears that some of the losses comprised private activities. For instance, one teacher
wrote for the fifth signal of the day that this was so, went to fetch children from the
day-care centre and then did not respond to subsequent signals.

In total, the OSM study produced 1980 report forms, with losses due to unknown
causes accounting for 186 forms. When planned tuition was removed, 1524 report
forms remained. The 1524 forms were then used to estimate how much actual time
teachers spent on various activities. If one takes away forms with private activities,
1166 report forms are left. These formed the basis for calculating how working hours
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between 7 a.m. and 5 p.m. were divided in percentage terms between different types
of activity. This article deals with an analysis of the first question on these 1166 report
forms, namely the question, ‘What are you doing now?’ Register data were collected
in part from staff lists and in part from the informants themselves, who provided
information such as number of years in the profession.

The period of interest is the time between 7 a.m. and 5 p.m. that teachers use for
work outside of planned tuition. Removed from the database are actual teaching time,
time corresponding to the frequency of questionnaires in which teachers state they are
engaged in activities that are private and not connected with work and occasions
where the teacher reports taking a break from work. Table 1 categorises report form
losses.

Qualifying, non-qualifying and semi-qualifying teachers’ work

Teachers’ answers to the question, ‘What are you doing now?’ were divided into four
main categories: qualifying, non-qualifying, and semi-qualifying teacher work, and
breaks. Breaks only account for 9% of the 1166 report forms (106 reports). However,
breaks are included in the basis for the calculations, as breaks and meal breaks do take
time from the tuition-free part of teacher work. In each main category, there are a
number of sub-categories, 14 in all, as described below.

One difficult aspect of categorisation was to deal with situations where teachers did
several things synchronously. There were 282 such report forms in the data. For
example, a teacher places an order by phone, during a lesson period. That occasion
is not categorised as planned tuition, but as administration.

The data were analysed to generate knowledge on the various types of teacher
work. How the various main and sub-categories of teacher work relate to background
variables, such as gender, teacher category, age and years in the profession, are also
reported. The responses are dealt with in two different ways. First, different sub-cate-
gories within the three main categories are discussed; here the teachers are reported
under the different school-year groups. Thus, the special needs teacher group and the
specialty subject teacher group are reported within school-year groups. When, on the
other hand, the responses are related to certain background variables such as gender,
teacher category, years in the profession, special teachers and specialty subject
teachers are reported separately. Also, within the background variables, the subject

Table 1. Report form losses in percent and numbers

Cause of report 
form loss Private activities Known causes Unknown causes Tuition time*

18.1% (358) 3.9% (78) 8.4% (167) 9.7% (192)

*Only teachers in school years 10–12 had random signals throughout the 7 a.m. to 5 p.m. period, meaning that 
these teachers did get some signals while they were teaching. Consequently, these instances account for 9.7% 
of the total number of reports. Teachers in school years 1–9 got their signals randomly in tuition-free time 
according to their teaching schedule and therefore never got signals during lessons.
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teachers from both school years 7–9 and 10–12 are reported together as a group. In
order not to over-elaborate, the results only present background variable analysis
when it is worth considering.

A total of 38 female teachers submitted 779 (66.8%) report forms and 21 male
teachers submitted 387 (33.2%). These numbers correspond with the gender distri-
bution of teachers in Sweden for school years 1–12, which comprise 66% women and
34% men (National Agency for Education, 2004). Teachers were further categorised
by the variables, Years in profession and School form (see Table 2).

Qualifying teacher work

The category of qualifying teacher work contains four sub-categories. These are
analysis work, personal competence development, short-term lesson planning and supervi-
sion/mentoring. The first sub-category—analysis work—includes, for example, long-
term planning, coordination, development work, documentation, problem-oriented
conversations and problem analysis. It is work that the teacher can do alone or
together with others, in formal meetings or more informal contexts, for example,
‘We are doing planning in the working team meeting’, ‘At the moment we are
discussing pupils prior to forthcoming pupil development discussions’, ‘Discussing a
conflict between pupils with a colleague’. The second sub-category—personal
competence work—consists of personal improvement in different areas, for exam-
ple, ‘On a course in Montessori pedagogy’ or ‘Practicing on a new computer
program’. The third sub-category—short-term lesson planning—comprises the
opportunity to attend to qualified didactic considerations, for example, ‘Compiling
a homework test they will have tomorrow’. The last sub-category within qualifying
teacher work involves supervision of pupil teachers and mentoring of new
colleagues, as informal colleague support.

Table 3 shows that teachers in school years 1–6 spend somewhat more time on
analysis work. Teachers in school years 10–12 use slightly more time than the other
teacher categories on short-term planning and use more than twice as much on
personal competence, supervising and mentoring. There is no difference between
women and men in terms of qualifying work.

When years in the profession are related to qualifying work, it is notable that
teachers with more than 20 years of experience spend a lower amount of time on it
(24.8%) than teachers with short and intermediate experience, approximately 30%.
This indicates that the skill to routinise teachers’ work probably demands extensive
teaching experience. It can also indicate that the circumstances for teachers’ work are

Table 2. Years in profession and school form in numbers (N = 59)

Years in profession School form

0–5 Years 6–20 Years 21+ Years Years 1–6 Years 7–9 Years 10–12

Number of teachers 18 26 15 24 14 21
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298 C. Aili and G. Brante

always subject to change, for example, the fact that pupils change over time (Day,
1999; Brante, 2002).

Non-qualifying teacher work

The main category of non-qualifying teacher work contains eight sub-categories. The
first, supplementary work, is work that must be done in close connection with the
completion of a period of tuition, for example, ‘Correct word of the week’, ‘Washing
brushes and cleaning up’ and ‘Checking that everything is closed, turned off and
locked up’. The second sub-category, administration, is composed of work such as
‘Writing travel expense claim’, ‘Copying exercise book pages’ and others like invoice
processing, ordering of goods and the like. In the third sub-category, work relating to
meetings, we find examples such as ‘Writing up minutes’, ‘Reading through papers
before the day’s meeting’, ‘Checking that the room we wanted to use is available’.

The fourth sub-category is meetings with unspecified activity. The instruction to infor-
mants was not to write that they were ‘Sitting in a meeting’, but that they should
describe what they were doing in the meeting at the precise moment the signal
sounded. Despite this explicit request, we found forms where the informant had
simply written ‘Sitting in a meeting’ or ‘Sitting in a conference’. From the long-term
studies and from the project instructors’ teachers’ experiences, it is known that part
of the time at meetings is taken up by discussions in which not all are involved; also
that part of the time is taken up by school head-teachers ‘giving information’ that is
sometimes not even addressed to everyone. As the same teacher sometimes writes
what she/he is doing at the meeting, for example, ‘At the moment we are discussing
pupils prior to forthcoming pupil development discussions’ and sometimes writes just
‘Sitting in a meeting’, it is assumed that ‘sitting’ indicates that the teacher is not
involved in an activity, such as analysis or planning. What supports the reasonableness
of this assumption is that teachers in another question on the report form, concerning
what they were thinking about, often state that their thoughts are on something else.
‘Sitting in a meeting’ is here considered as a form of non-qualifying work.

In the fifth sub-category, conversations with unspecified content, a similar specification
problem arises. Teachers were requested to state what conversations embraced.

Table 3. Sub-categories of qualifying teacher work (%)

School years

1–6 7–9 10–12 Average

Analysis work 14.1 11.7 8 11.3
Personal competence development 1.3 0.8 3.6 2
Short-term lesson planning 7.5 7.5 9.1 8.1
Supervision/mentoring* 0.7 0.3 1.2 0.8

*Supervision, mentoring or helping colleagues is something that most teachers spent no time on at all in the 
week that was studied. A total of 11 people accounted for the 15 reports.
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Qualifying teacher work 299

However, a number of ‘unspecified content’ conversations were present in the
reports. It is supposed that much of what is talked about in these conversations is not
directly school related, but more a type of small talk. One argument for this is the fact
that the same teachers sometimes do mention what the conversation embraces and
sometimes do not. These conversations mostly take place in corridors and the staff
room, and the teachers write briefly, ‘Sitting and talking to Per’ or ‘Talking with the
school secretary’.

The sixth sub-category is movements, that is, movements teachers make outside of
actual tuition, for example, ‘Sitting in the car on the way to an APU visit’2 or ‘Walking
across the playground, on the way to see the curator’. The seventh sub-category is small
talk with pupils, of which the following are examples: ‘Helping children to get their food
in the canteen’, ‘Standing in the doorway and saying goodbye to the children, getting
a hug’. The final sub-category, other non-qualifying teacher work, consists of tasks that
in principle do not require teacher training, but at the same time cannot be assigned
to any of the previous sub-categories, for example, ‘Waiting for a meeting to begin’,
‘Changing clothes to go to the weekly conference’, ‘Hanging up paper chains, spiders
and other horrors’, or ‘Mending the TV, broken plug’ (see Table 4).

There is no distinguishing difference between women and men in relation to non-
qualifying work. In relation to years in the profession, there are no major differences
among the three groups, the only distinction being a slight increase in relation to years
spent in the profession. Teachers with 0–5 years in the profession have 51%, teachers
with 6–20 years have 53.2% and teachers with more than 20 years have 54.8% non-
qualifying teaching work.

Semi-qualifying teacher work

Within the category of semi-qualifying teacher work, there are two sub-categories,
pupil and parent contact and unplanned tuition (see Table 5). The first sub-category
includes development discussions with parents and pupils, supervision and behaviour
guidance of pupils, for example, ‘Talking seriously with a youngster who has cheated

Table 4. Sub-categories of non-qualifying teacher work (%)

School years

1–6 7–9 10–12 Average

Supplementary work 8.1 7.5 9.4 8.5
Administration 5.3 4.7 8 6.2
Small talk with pupils 9.1 3.3 2.8 5.4
Work relating to meetings 2.2 1.9 3.6 2.6
Meetings with unspecified activity 5.8 5.6 1.8 4.3
Conversations with unspecified content 2.8 4.7 2.1 3
Movements 4.5 3.9 4.8 4.5
Other non-qualifying teacher work 5.3 7.5 5.9 6
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300 C. Aili and G. Brante

on a hand-in assignment’, ‘Having mentor time with some of my pupils’, ‘Sitting in
the sport hall’s cafeteria discussing problems in groups and classes’. The second sub-
category comprises instructing pupils outside of lesson time and helping sick
colleagues with their classes, for example, ‘Helping some pupils with their group work
that they are working on over lunch’, ‘Talking with a pupil who has questions about
the test’, ‘Starting off pupils in my colleague’s class’.

Semi-qualifying work does not vary much in relation to gender—female teachers
have 9.8% and male teachers 7.5%. This slight difference is probably due to the fact
that there are relatively more female teachers in school years 1–6 where there are more
parental contacts, resulting in it being difficult to take work breaks. Female teachers
take fewer breaks than male teachers.

As for years in the profession in relation to semi-qualifying teacher work, teachers
with more than 20 years experience have a relatively higher value (12.5%), compared
to teachers with 0–5 years (6.7%) and teachers with 6–20 years (8.5%) of teacher
experience.

Qualifying, semi-qualifying and non-qualifying teachers’ work in actual 
hours

To this point, we have consistently discussed how various categories of teachers’ work
fill the working time outside actual tuition. Now, we will relate the overall results to
Swedish teachers’ 45-hour week. As teachers’ work breaks are also studied, where
there are both paid breaks and unpaid lunch breaks, Table 6 is based on 47.5 hours
for a week, that is, it is reckoned that teachers take 30-minute lunch breaks every day.
To be more definite, we also show the actual durations and incorporate the tuition
time that the different teacher groups have at their schools. This means that special
needs teachers now cannot be reported on separately, but are incorporated under the
respective school years they work in. For teachers in school years 10–12, the average
tuition time is stated for both groups: specialty subject teachers and core subject
teachers (see Table 6).

Private activities and teachers’ work outside actual tuition are consequently based
on the study data, whereas information on tuition time comes from the respective
schools. Time calculations are based on 47.5 hours (weekly work time and unpaid
lunches). The private time is eight hours on average for the entire data. However, only
5.5 hours are included because the study captures 50 hours and at least 2.5 hours
‘must’ be private time. This gives the results shown in Table 6.

Table 5. Subcategories of semi-qualifying teacher work (%)

School years

1–6 7–9 10–12 Average

Parent and pupil contact with discretional content 6.5 3.9 3.6 4.8
Unplanned tuition 1.8 1.7 2.7 2.1
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Differences between teachers in school years 1–6 and teachers in school years 7–12
are apparent. Teachers for school years 1–6 spend a good deal more of their working
time outside of actual tuition on semi-qualifying and non-qualifying work, compared
with teachers in school years 7–12. Teachers in school years 1–6 take considerably
less break time, compared with teachers in school years 7–12.

The results of the study now provide answers to the question of how teachers in
Swedish schools use time outside actual tuition, in accordance to a specific definition
of teachers’ work. This study of over a thousand ‘snapshots’ of teachers’ work in
schools in three municipalities shows that teachers there have the opportunity to
spend 22.2% of their working time between 7 a.m. and 5 p.m. on qualifying work
according to the definition. The results also provide a view of the opportunities for
teachers to spend time on a type of qualified work that could legitimise claims to
exclude those who lack teacher training from practising the profession.

The validity of the study

The assumption has been that technique is no guarantee of validity, but that validity
must be assessed relative to intentions and circumstances, and therefore the best
possible circumstances for the study are sought. Validity is regarded from both an
instrumental and procedure-oriented perspective. A part of the reasoning on validity
is based on a discussion about the importance of ‘closeness’ in qualitative research
(Brante et al., 2004). Through an almost two-year dialogue with project teachers, we
have, as researchers, developed an understanding of the conditions for teachers’ work
that makes it easier to shape the structure of the study. At the same time, the project
instructors have gained an understanding for the research questions in the project and
what qualities the material must have in order for them to be able to answer these
questions. Project instructors have participated in the development of the question-
naire form and through practical handling via a pilot study have tested the question-
naire form and afterwards also acted as supervisors for the informants in the study.
The pilot study carried out by the project instructors also showed that very usable
data of high quality were generated. When the project instructors later instructed the
informants, the ‘closeness’ was reduced in several aspects and that is seen in the
material, which was less detailed than in the pilot study.

One problem with the analysis is that part of the data losses ‘for unknown reasons’
were due to the teacher having left work and therefore no longer responding to the
signals, even though the instructions were to respond to signals regardless of what the
teacher was doing. This means that ‘private activities’ may be underestimated.

At the ‘signal-level’, the material is extensive. The report forms represent over a
thousand points in teachers’ everyday work. At a personal level, however, there is little
data. It cannot be used for analysis about individual teachers. The schools in the
study represent both small and large school facilities. The study includes schools with
well-functioning working teams. It also includes schools where working teams do not
function so well. The schools are drawn from rural municipalities and towns. The age
structure of the studied teachers does not differ from the age structure in the Swedish
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Qualifying teacher work 303

teaching profession (National Agency for Education, 2004). These circumstances
might enable one to generalise the result. It is shown that the informant teachers have
the opportunity to do qualifying work outside planned lessons, at least seven to eight
hours a week.

The design of the data collection was developed to study ongoing processes of work
organisation in school outside lessons. According to the reported results, this leads to
a bias. Approximately 10 hours per week of the investigated teachers’ work time has
not been captured by this method. These hours could be used for qualified work since
teachers often choose to do work that needs reflection, concentration and analysing
at home (Aili & Brante, 2004). But it is still not known if teachers do the work that
may be defined as qualified work in the sense that Abbott describes, by using a formal
system of knowledge to define problems, examine, analyse and draw conclusions.
This must be the object of further studies. Additional studies are also important
because changes in society and in children’s conditions and dispositions as social
beings in a new era have changed teachers’ work conditions and added new problems;
new divergent cases have appeared (Aili, 1999). The matter of good teacher work is
today strongly linked to how teachers devote time for analysis and meta-reflection on
work, and that they, to a large degree, do this together (Rosenholtz, 1989; Newmann
& Wehlage, 1995; Grundy & Bronser, 2000). Other researchers point out that strat-
egies which are developing in the ongoing workflow can actually counteract the
purpose of the activity, if there is no time to stop and analyse activities (Lipsky, 1980;
Hasenfeld, 1983).

Conclusions: foundations for the claim for professional autonomy and the 
need for further studies

Our society is to a high degree an expert society, with an advanced division of labour
(Hughes, 1958; Brint, 1994) and requirements for social control of occupations and
their work. In Sweden, as in many other countries, these processes are mediated
through attempts to professionalise ‘from within’ and ‘from above’ (McClelland,
1990). But does this pressure to professionalise, from teachers and the state,
correspond to a foundation for what teachers really do in everyday work?

Do teachers perform qualifying work to an extent that it constitutes a functional
ground for developing a formal system of knowledge? This has been examined in this
study with the help of the organisation sampling method. How this kind of work varies
in relation to different background variables has also been investigated. That different
teacher types contribute approximately the same in relation to qualifying work has
been shown. The informant teachers in the study have the opportunity to do qualifying
work for 22.2%, or 7.5 hours, of the investigated tuition-free time. The data indicate
that different teacher types could make use of a formal system of knowledge to the
same degree in daily work. However, different teacher types devote different amounts
of time to different variants of qualifying work, which could signify that the different
teacher types would make use of different components of a formal system of knowl-
edge. It has been shown that experience such as increased routinisation commences
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304 C. Aili and G. Brante

after more than 20 years in the profession. Furthermore, it has also been shown that
there is no great difference between women’s and men’s contribution to qualifying
work.

The results of the study raise other questions. Is 22.2% qualifying work too little or
enough? Discussions concerning whether or not 22.2% is enough would need compa-
rable studies of other work groups, but unfortunately there are none. The OSM
approach has appeared to be useable and it is suitable for larger and comparable stud-
ies. Especially interesting would be to study a ‘classic’ profession such as medicine.
Likewise it would be interesting to compare whether other professions (for instance,
the Swedish police force) experience the same kind of pressure from both ‘within’ and
‘above’ to professionalise. Also, it would be of value to compare further with groups
who manage their professionalisation process from ‘within’, such as the Swedish
nursing profession. Such investigations could elucidate the results of this study.
Furthermore, it is still impossible to say anything about what the informant teachers
in the study did when they worked outside of the 7 a.m. to 5 p.m. period. Other
researchers have shown that teachers do discretionary work in the classroom, but to
what degree is not known (Hasenfeld, 1983; Day, 1999). The OSM approach could
be used to capture even this part of teachers’ work.

The results also raise the question: is the knowledge teachers use in this 22.2% of
the tuition-free time good enough? Do they really use a formal system of knowledge,
their own or someone else’s, or do they use other kinds of knowledge? The type of
knowledge that has been used to define problems, analyse them and make decisions
has not been studied. It is strictly speaking possible that teachers use non-systema-
tised experience or common sense. And it is, among other things, this uncertainty
about what qualities teachers use that reinforces the professionalisation pressure from
the Swedish government. At the same time, however, Swedish teachers are striving
for professionalisation, using the argument that the amount of qualifying work is
sufficiently comprehensive to exclude others from working within the teacher’s field
of work.

Notes

1. The larger project consists of several sub-studies. In addition to this questionnaire-based study,
there is also a long-term study in which a number of teachers were interviewed over a three-
year period, and a time-budgeting study carried out among 35 teachers over the period of a week.

2. APU stands for ArbetsPlatsUtbildning (workplace training). Specialty subject teachers on
work-oriented senior high school programmes visit pupils out at the workplaces where they
have their APU.
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Multitasking and synchronous 
Work: coMplexities in teacher 
Work1

abstract
Teacher work is described as increasing in complexity and intensity. 
Reasons for this include societal changes, reformed and increased 
work tasks, and the  changed moral and normative character of 
teacher work, but also teachers’ experiences of doing more than one 
thing at the same time, and of thinking about one’s work at all times. 
The concept of multitasking is discussed as it relates to teachers’ 
activities. The study is based on data collected with an organizatio-
nal sampling method (OSM). The concept of synchronous work is 
developed and discussed as it relates to structural influences, invol-
ving concepts that conflict in some respects. It is concluded that the 
confrontation between teacher engagement and structural and social 
constraints can lead to work satisfaction, frustration, indifference or 
ignorance. 

Key words: multitasking, teacher work, synchronous work, teachers’ 
work conditions. 

1. introduction
Teacher work has, at least since 1980, been said to develop 

towards a more complicated and intensive activity (Aili and Brante, 
2007; Day, 2000; Hargreaves, 1994; Sarfatti Larsson, 1980). These 

1   Accepterad för publicering i Teaching and Teacher Education, Elsevier.
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developments can be explained in different ways. One way to ex-
plain the profession’s increasing complexity and intensity is with 
reference to a number of societal changes that have altered the cha-
racter of work (Ball, 2003; Rothstein, 2003; Therborn, 1996; Ziehe, 
1998). The outcomes of these societal changes involve new lifestyles, 
new dividing lines in accordance to class and ethnic background, 
new and changed knowledge demands, and new or changed norms 
and values which are nuanced and difficult to interpret. These ‘new’ 
societal aspects can lead teachers to experience uncertainty both 
towards their relationship with their pupils as such, and towards 
their work responsibilities in relation to the pupils (Brante, 2008; 
Munthe, 2003). Sennett (2006) discusses how the increasingly frantic 
level of activity in contemporary societies leads to changed thoughts 
concerning the ethics of work and what are considered the merits of 
work. As a result, a flexible organization is currently recommended, 
which, according to Sennett, seems to make people feel disoriented 
and gives them the sense that everything is meaningless, worthless 
and useless. It is one thing for work to change as a result of societal 
changes; the other side of this is that work has to change since so-
ciety changes. Teachers “ought” to be prepared for this, especially as 
they work with young people and their development. 

A second way to explain the changes has been to point to the 
reformed or increased work tasks that teachers have had over the ye-
ars. Among the relatively new work tasks are those related to school 
development and work team activities. As teachers have been given 
more tasks while none have been taken away, we can expect teachers 
to have less time available to complete each task. 

A third way to explain the complexity and intensity of teacher 
work today could be with reference to the current emphasis on the 
moral and normative character of teacher work. This is, among oth-
er things, specified through the “fundamental values and tasks of the 
school” (Ministry of Education and Science, 1994). This aspect has 
two sides. First, teachers today are expected to influence children’s 
lives to a greater degree than in the past; for instance, teachers are 
expected to guide students’ food choices, use of language, dress 
code and attitudes. This tends to create more work tasks, or at least 
more factors to reflect on. Second, teachers are expected to make 
discretionary decisions about children that, if fulfilled, will change 

204



those children’s life situations (Lipsky, 1980; Handler, 1992); it is an 
expectation that puts a psychological strain on teachers. Hasenfeld 
(1983) points out that “the ego involvement of staff with clients 
is a key component of service delivery” (p. 27). It is the constant 
wonder about whether the right decision has been taken, and the 
alienating condition that many decisions are grounded in structural 
and/or organizational failings due to economic and operational im-
peratives (Lipsky, 1980; Hasenfeld, 1983; see also Aili and Brante, 
2004), which can lead to stress and burnout. This is not exactly a 
new condition, but it can be said to be new in the sense that it is 
more pronounced now, and therefore a source of distress and stress. 
In connection to, and perhaps somewhat as a result of, these discus-
sed changes, teacher work is to some extent characterized by stress, 
burnout and occupational decampment (Hasenfeld, 1983). 

It is possible to argue that the changed character of work, the 
new work tasks and the moral and normative emphasis on work 
are connected and strengthen each other, and can lead to feelings of 
time deficit, heavy work load and insecurity towards work requi-
rements. Stress arises when expectations go unfulfilled (Friedman, 
2003; Hasenfeld, 1983). Teachers had the highest degree of work-re-
lated stress in comparison with other occupations in Sweden (Sahl-
grenska universitetssjukhuset, 2002), and the degree of sick-leave 
among teachers has increased over time (Alexanderson et al., 2005). 
Aili and Brante (2004) showed that teachers’ work organisation in a 
time perspective was formed by intermittent work; time-span work; 
work co-ordination with colleagues; flow-breaking work; invasive 
work; and synchronous work. That is, some factors of time can 
either facilitate or restrict teachers’ work possibilities.

In the present paper, teachers’ work conditions are studied in view 
of the influencing aspects discussed above. There is today a common 
belief that multitasking can give time benefits. The concept of mul-
titasking is considered too simple on its own to define the complex 
and intensive situation that characterizes teacher work today, sup-
posedly as a result of the changes in work conditions discussed in the 
introduction. Consequently, the concept of synchronous work will 
be developed and used.

This article will commence by discussing, on the one hand, the 
multitasking character of teacher work. This is done through data 

205



gathered in a study concerning teachers’ organisation of the work 
they do outside tuition. As these data have the character of on-the-
spot-accounts, they are regarded as tendencies showing the expe-
rienced multitasking of teacher work. On the other hand, a theo-
retical discussion concerning what could be called the synchronous 
character of teacher work will be undertaken. This part is more of 
an attempt to trace phenomena that include or enforce synchronous 
work, and that could shed light on and expand the theoretical un-
derstanding of teachers’ complex and intensive work situation. 

2. Multitasking
According to Stoneman (2007) multitasking is an action performed 
at the same time as another action, that is, “the appearance of a pri-
mary act and a secondary act” (p. 8). That is to say that more than 
one action is performed at the same time. In the context of teacher 
work, multitasking can include both handling situations and thinking 
about work-related things. The principal reason for multitasking is 
to reduce time-pressure, which often is expressed as a wish to have 
more time for leisure activities and spend less time on basic duties. 
Rubinstein, Meyer and Evans (2001) point to the fact that although 
respondents believe that multitasking saves time, it actually leads to 
loss of time. This is due to the constant alternation between different 
actions and the thought-adjustment that becomes necessary when 
alternating. Stoneman (2007) declares that there is no encompassing 
theory of multitasking. In his study it is shown that “multitasking 
[is] a minority activity, but it could also be the case that multitasking 
activities are often underreported” (p. 5). Stoneman further states 
that it is hard to find “true multitasking” (p. 10), as it demands mas-
sive coverage to be able to distinguish between actions performed in 
succession and those performed simultaneously, and this difficulty 
is supported as we often take succession as given. Stoneman (2007) 
concludes that “it might be the case that ‘multitasking’ is actually a 
measure of ‘busyness’ and not multitasking itself” (p. 18). It is pos-
sible to talk about “different types of multitasking episodes”, a true 
or genuine multitasking would then require “that two duties are 
tackled concomitantly” (p. 10). It is thus possible to propose that 
multitasking can be defined in more than one way, and not always 
in what Stoneman calls a true or genuine fashion. A true example of 
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multitasking would then, for instance, be driving a car and talking 
about work at the same time, which can be said to be an “easy” 
form of multitasking. A more complex form of multitasking would 
be when a teacher controls the classroom and at the same time talks 
to a pupil with a problem. A not genuine form of multitasking would 
be when actions or activities can be said to be done in succession, in 
chains, rotation or inside other actions. 

3. the data
The teachers asked to take part in the main study were randomly 
chosen from staff lists in two municipalities and one regional upper 
secondary school in Sweden. All of the 59 teachers were perma-
nently employed. The Swedish school system can be divided into 
three parts based on pupil age. The first part is for children aged 
7 to 12 years and is called school years 1-6. This part is represen-
ted by 24 teachers. The second part of schooling, for children aged 
13 to 15 years, is the so-called högstadiet (junior high school) and 
consists of school years 7-9. This part of the school system is called 
grundskolan (compulsory school). 14 teachers from school years 7-9 
took part. The third part of the school system is school years 10-12, 
also known as gymnasieskolan (upper secondary school); this is, in 
formal terms, voluntary education, and this part is represented by 
21 teachers. 18 teachers can be said to be relatively inexperienced as 
they had between 0 and 5 years of experience in the profession; 26 
teachers in the study had 6-20 years of experience and 15 teachers 
had more than 20 years of experience. 

Data were collected with an Organizational Sampling Method 
(OSM) (Aili and Brante, 2007), resulting in a total of 1980 forms. 
Informants were equipped with either an electronic watch or a 
hand-held computer, programmed to give a signal at random times 
between 7 a.m. and 5 p.m. during a work week, and on occasions 
when each teacher was not engaged in teaching. The signal sounded 
30 times a week for the 38 compulsory school teachers. The 21 up-
per secondary school teachers got signals 40 times a week, because 
of these teachers’ less fixed teaching schedules. 

When the signal sounded, the informants were instructed imme-
diately to answer the first two questions, which asked what they 
were doing right then and there, and how they felt; the remaining 
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questions were to be answered the same day. Teachers with electronic 
watches answered on a paper form; those with hand-held computers 
answered directly on the computer. Known and unknown causes ac-
count for 245 forms (12.4 %). Technical hitches affected informants 
so that days or forms “disappeared” from the hand-held computers. 
Other losses with known causes include both private activities and 
lessons. As the teachers knew the study was on tuition-free time, 
some of them wrote only “lessons”, and the same goes for some who 
wrote “private activity” and nothing more. 

The original purpose of the research was to study teachers’ or-
ganization and planning of non-teaching time at work. The time 
span (7 a.m. – 5 p.m.) includes occasions when teachers are not in 
school, that is, some answers pertain to teachers’ free time, when the 
teachers are at home or some other place. And although it was not 
the intention of the study, on some occasions forms were answered 
during lessons. In this article the answers given to two questions are 
reported. In all of the cases presented the question “What are you 
doing?” is used. Where appropriate, the question “If your thoughts 
were not connected to your activity, were you thinking of something 
concerning school-related issues?” is also used. The informants in 
the study were asked to answer the questions as thoroughly as pos-
sible.

The part of the data material where teachers indicate that they 
perform more than one activity simultaneously contains 282 forms 
(16.2 percent). It is important to be aware that the teachers were not 
asked to write down when they did more than one thing at the same 
time. We do not actually know for sure if the teachers do “single-
tasking” in the other forms. Of the 282 forms, 168 (60 percent) of 
the forms are from compulsory school teachers, and 114 (40 per-
cent) are from upper secondary school teachers. 

4. the osM study
There are 282 forms where teachers indicate that they accomplish 
more than one activity at the same time. Three different categories 
will be described. In the first category, teachers do two actions that 
are both seen as related to work. This category consists of 44 forms 
(15.5 percent). In the second category, teachers perform a work-
related action while simultaneously thinking about something else 
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within work. This category consists of 122 forms (43 percent). In 
the third category, teachers are thinking of or performing activities/
actions related to work during their break or free time. This cate-
gory consists of 116 forms (41 percent).

5. Multitasking
The multitasking actions are categorized in three ways, as i) two 
actions; ii) action and thinking about future actions during work; 
and iii) work still in focus either as work or thinking in free time. 
The third category is special as its boundaries are not very strict. 
One might question if free time is an action. Here it is proposed that 
free time implies that teachers should not focus on teacher work 
during free time, and if they are doing so they cannot be said to be 
free or not working in an absolute sense. A similar problem is the 
occasions when pausing and talking about work is proposed to be 
multitasking. The important factor is that teachers on these occa-
sions do not perform work-related tasks. They are, when answering 
the forms, actually doing more than one thing, that is, eating, pre-
paring food or something else, and at the same time talking with a 
colleague about work. Although these examples are problematic as 
to whether they can be regarded as true multitasking (Stoneman, 
2007), they are included and regarded as situations that teachers 
may find trying. 

The material has three particular features. First, when the empi-
rical findings are presented at seminars, teachers articulate a strong 
recognition. Second, in a pilot study done before the actual research, 
the participating teachers expressed their astonishment over their 
own capacity to ‘have many irons in the fire’, and about their own 
flexibility in handling everyday situations at work. Third, some of 
the answers indicating that two things are handled simultaneously 
were given spontaneously, the exception being responses to the ques-
tion concerning thinking, which was mentioned above. 

5.1 Two actions
A teacher can supervise a written exam and at the same time mark 
a paper or read something. This is an example of actions performed 
at the same time. In relation to the temporal aspect, one might ques-
tion whether the examples actually describe true multitasking. At 
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the moment when a teacher looks at the pupils answering an exam, 
he or she is not marking papers, and when the teacher is marking 
papers, he or she is not looking at the pupils. These actions are mul-
titasking in the sense that the teacher, during a single time span, is 
in a room and alternates between two different actions. Thus, it is 
not true multitasking, but multitasking in a more open sense of the 
word. The result could be that both actions will be performed less 
effectively than they would be if each was done separately. This is an 
empirical question and this article does not elaborate on it. 

The category consists of 44 forms, that can be divided into 20 
forms from compulsory school teachers and 24 from upper secon-
dary school teachers. The boundary between different actions in this 
category is somewhat vague. It is, as mentioned above, difficult to 
see actions as being performed simultaneously in a very strict sense 
of the word. There are, however, examples where teachers actually 
indicated that they do more than one thing at a time, for example: 
“get out material for the next day’s lessons. Prepare for a discus-
sion tomorrow (pupil development)” (Form No. 44 [F44]), “Help a 
pupil to correct mistakes in his maths … Help another pupil write 
something on the computer” (F46) and “Fill in evaluation sheets 
in maths for 3 pupils I’m going to have a discussion with … At the 
same time talk with a colleague about pupil development discussions 
that are coming up” (F61). It is difficult to see these examples as true 
multitasking, as it should be difficult to help one person with one 
thing and at the same time help another person with another thing 
(such as helping one pupil with maths while at the same time helping 
another pupil write on a computer). The less self-explanatory and 
obvious examples, where it is possible to question simultaneousness 
in the same way as earlier discussed, include “Sit in the library and 
supervise … I correct exam papers” (F45) and “Supervise in the 
main hall at break … speak to a pupil” (F47). There are situations 
that can be categorized as two actions that are done simultaneously 
using the open definition, for instance, with the temporal distinction 
that one action is suspended while another is taken. One example 
shows a teacher with spatial-temporal problems: “Spoke to collea-
gues, standing in the corridor between two classrooms. I have exams 
going on in four different places at the moment. The classroom I 
booked wasn’t free, although it looked on the timetable as if it was. 
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I’d intended to plan exercises during the exam, but that’s out of the 
question now” (F55). This teacher is supervising an exam in four 
rooms at the same time. The teacher wanted spatial dependence in 
the form of one room, both to be able to supervise all pupils at the 
same time, and to be able to plan future exercises at the same time. 
In a temporal perspective he instead ended up in an impossible si-
tuation in which he was required to be in more than one place at the 
same time. It is easy to imagine that teachers in similar situations feel 
that they are performing several actions concurrently.

5.2 Action and thinking about a future action 
Teachers can be at a team meeting or help a pupil with a data pro-
gram and, at the same time, think about other pupils’ problems or 
how to organize a development conversation. That is, it is possible 
to work and at the same moment think about something else con-
cerning work. This is often described as thinking or reflecting, but it 
can also be seen as not concentrating on the action at hand.

This category is the largest, with a total of 122 forms, 79 from 
compulsory teachers and 43 from upper secondary teachers. The 
category is characterized in the following way: from a starting point 
of doing something, for instance working with a single activity like 
teaching, being at a meeting, discussing with colleagues, pupils or 
others and at the same time thinking about future lessons, problems 
with pupils or something else that is school related. There are several 
variants within this category, from the simple ”Supervising at break 
… I think about how I’m going to present my next lesson” (F1), 
to the more complicated ”I’ve just started a lesson … I’m thinking 
about how I might make things easier for a pupil with problems” 
(F24). The difference between these examples is easy to compre-
hend. In the first case, the teacher is in a peaceful situation, possibly 
watching children’s playing in the school-yard. At the same instant, 
the teacher is thinking about the lesson ahead. There is a tempo-
ral and spatial possibility for thinking. In the second example, the 
teacher is in the classroom and has just started a lesson. Thus, there 
are a number of children around the teacher. At the same time the 
teacher is thinking about a particular pupil, about this pupil’s pro-
blems and how to solve them. And this is done in a situation where 
probably all the thinking ought to be focused on the situation at 
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hand. Instead, the thinking is focused towards an uncertain future 
and uncertain future action. A third very complex example shows 
the multifaceted activities that can confront teachers, at the same 
time as they simultaneously take decisions and find solutions to both 
current and coming problems: “Prepare for tomorrow’s lessons (get 
out material) and while I’m busy with that a parent comes in … I 
think about how I could help one of the pupils who has problems at 
home … I had to phone my children to let them know I’d be late in 
picking them up” (F41). The contemporaneousness is here undenia-
bly a question of effects on actions, and the activity includes work, 
free time, and private life. 

5.3 Work still in focus either as work or thinking in free time 
Multitasking work can occur even during times when teachers, 
strictly speaking, are not supposed to be working, that is, during free 
time and breaks. Teachers do not always claim the resting moments 
or breaks that they have a right to (Aili and Brante, 2007; Lindqvist 
& Nordänger, 2006). If what teachers think about during their time 
off concerns school-related activities, it illustrates that teachers are 
not free in an absolute sense during those times. Context is important 
in time-off thinking, as a vast part of the data seems to show that it 
arises in relatively undisturbed situations, that is, situations where 
it does not seem to be necessary to think about whatever task is 
being performed at the moment. Teachers can do the dishes at home 
in the evening or sit in the car on the way to or from work and 
simultaneously think about work.

This category consists of 116 forms, 69 from compulsory school 
and 47 from upper secondary school. There are three variants in this 
category. The first and largest relates to situations where teachers are 
on their way to or from school, or at home, or are on break, and are 
at the same time thinking about work, either in the form of future 
lessons, pupils in distress or something else connected to school. 76 
forms are of this kind, that is, 65.5 percent of the forms within this 
category. For example: “I’m sitting in my car on my way to work 
… do a bit of planning for my afternoon’s work” (F103), “Had 
breakfast … development discussions with pupils in the afternoon” 
(F83) and “Had my own lunch break … Reckoned mentally how 
many copies of the maths lesson I had to have because they’d been 
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absent on account of a Lucia rehearsal” (F176). There is nothing 
very complicated about these examples; people think about what is 
important, and they do it when time is available. The second variant 
has a similar point of departure, that is, the teacher is on the move or 
is on break, but this time, instead of thinking simultaneously about 
work, he or she is discussing school-related subjects with colleagues. 
This variant consists of 29 forms, representing about 25 percent. For 
example: “I’m sitting in my car on my way home … discussing work 
that’s been done in school today with my colleagues” (F80) and “I’m 
sitting in the staffroom having a break … we talked about problems 
concerning children in the group (my own break went up in smoke)” 
(F161). These examples are very obvious; in one of them, the pro-
blem of losing free time is emphasized by the teacher. The examples 
show that teachers use their free time and break time to continued 
reflection and/or discussion concerning work-related subjects. In the 
third case we have situations where teachers have break time or free 
time at home and at the same time work. This variant consists of 11 
forms, that is, 9.5 percent. For example: “Vacuum cleaning/watch a 
film I’m going to show my pupils/get some information on the In-
ternet … I was doing three things at once, so my thoughts were mo-
ving from one to the other of these three things” (F142) and “talk 
to my headmaster about a pupil” (F95). The first example shows a 
teacher who works on school-related tasks while doing housework. 
The second example concerns a teacher on sick leave. The last are 
two examples where teachers use break time for work: “I ought to 
have had a break with the class, but we kept going and finished the 
English” (F186) and “break … team meeting” (F117).

6. reflections on the data
Teachers seem to continue thinking of work after they have left 
for the day. They seem to be responsible for and/or reminded of 
work part of the time. By definition, supervising breaks, supervising 
exams, marking exams, planning lessons and participating in 
development talks with parents and pupils are work tasks within the 
teacher assignment, as are reflection upon work and discussions with 
colleagues, pupils and other personnel. Teachers seem to be able to 
direct their attention to more than one thing at a time. The human 
capacity for flexibility, or teachers’ flexibility-power, shown through 
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some of the data, implies that multitasking could be the ability or 
experience to handle a number of activities at the same time, even if 
it in reality signifies actions being done inside other actions, chains 
of actions and/or actions in rotation.

The problem with multitasking can be that different actions take 
different amounts of time, or that an action can be less well done or 
not done at all, or that one action is disturbed by another, even if 
this was not the intention of the activity. I submit that, although it 
is difficult to accomplish genuine multitasking as defined above, the 
important issue is not whether the actions are simultaneous, or mul-
titasking, but that teachers perceive that they are performing tasks 
at the same time, which has implications for their experienced work 
and work satisfaction. 

If teacher work involves teachers doing more than one thing at the 
same time and/or thinking about work during work and free time, 
work can be said to be both complex, as it indicates that there are 
several factors to keep in focus, and intensive, as it points towards 
problems concerning relaxing, overload, quality of work done and 
fragmentation of work. If the breaks that teachers are supposed to 
enjoy repeatedly are described as work time, teachers can be said to 
lose their time of rest (Aili and Brante, 2007). Lindqvist and Nord-
änger (2006) point out that many teachers never take breaks, others 
use recess time for planning and organization, and they are acces-
sible to pupils, colleagues and school managers all the recess time. 
It is easy to assume that, without breaks, teachers’ work quality 
will suffer. At the same time it is possible to assume that thoughts 
and discussions concerning work, even during breaks and outside 
of work, can be a prerequisite for doing “good” work. The ability 
to reflect upon one’s work is a positive trait; it helps improve work 
quality, as one contemplates on and prepares for work situations. It 
can be said to be an important part of a reflecting culture. In most 
cases, thinking is spatially independent and can be done almost any-
where. When relaxing, when there is no need to reflect on something 
else, teachers can think about school-related work tasks. They may 
think about what occurred during the day, reflect on future lessons, 
specific pupils or other tasks. It is even possible to take decisions on 
how to act. 
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7. synchronous work
After examining these concrete examples of multitasking in teacher 
work, another dimension of teacher work’s simultaneous character 
will be considered. It is a more abstract, probably less conscious and 
inevitable simultaneous dimension of teacher work. This concerns 
how structural, cultural and psychological aspects influence teacher 
work. It is an attempt to discuss some simultaneous phenomena that 
draw attention to the multifaceted nature of teacher work, which I 
will call synchronous work. The phenomena are here presented as 
a number of concept-pairs that contrast with each other. I submit 
that teachers cannot overlook these concepts, even if they say that 
they do. The concepts are there, whether teachers want them or not. 
They can be seen and felt as contradictory by teachers, but they are 
rather two complementary sides of a certain dilemma. One does not 
exclude the other; instead, they give a more complete representa-
tion of the complications and worries that have an effect on teacher 
work. These phenomena or aspects give rise to both possibilities and 
limitations as regards teacher work. They are present at both struc-
tural and agency levels. It is here submitted that both social forces 
and subjective factors influence teachers’ work. If we do not take 
both into consideration we will miss “the complexity and subtlety 
of the relationship between individual and social realities” (Layder, 
2004, p. 87). It is possible to assume that teachers are more or less 
conscious of and influenced by these phenomena. 

The first two concepts are content and relation. They describe in 
a broad way what classroom work entails. Teaching always includes 
content that must be handled (Marton & Booth, 1997); it consists of 
subjects, themes or various types of projects. At the same time there 
are a number of relationships to consider (Einarsson, 2003). None 
of these phenomena can be ignored. They are there whether they are 
accepted or not. These phenomena force teachers to be aware and 
act in response to more than one thing.

With lesson content as the base a new pair rises: knowledge and 
norms and values. Knowledge implies that work with content should 
lead to some cognitive results (Marton & Booth, 1997). Pupils 
should develop knowledge in the subject or theme taught. Simultan-
eously teachers should work with content that consists of norms and 
values. This is distinctly pronounced in the curriculum (Ministry 
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of Education and Science, 1994), where it is made clear that “The 
school shall actively and consciously influence and stimulate pupils 
into embracing the common values of our society and to encourage 
the expression of these in practical daily action” (p. 13). Researchers 
emphasize the necessity for knowledge acquisition, and that school 
and teacher work have moral implications (Hansen, 2001; Wilson, 
2002). The debate concerning teachers’ work on norms and pupils’ 
upbringing is difficult and problematic. New areas are recurrently 
suggested as teacher work; for example, it is currently proposed that 
teachers should work to encourage physical fitness among pupils. 

Connected to the preceding pair is the pair invasive work and hid-
den curriculum. Teachers are supposed to do what can be called in-
vasive work, that is, something done within something else (Aili and 
Brante, 2004), which implies that invasive work is synchronous in 
itself. This is done to strengthen pupils’ relations to the fundamental 
values, pronounced by the curriculum (Ministry of Education and 
Science, 1994). For example, during a reading lesson, the teacher 
can direct pupils’ awareness towards problems they might face, such 
as bullying or gender issues. This is usually, but not always, done in 
a conscious and reflective way. Concurrently, through the structu-
ral and spatial organization of schools and the structural, spatial-
temporal and governing principles of teaching organizations, pupils 
learn more than the subject or invasive knowledge; for instance, they 
learn to wait, to show patience, to be constantly interrupted, to al-
ways be judged, to avoid helpfulness and more. This is what Jackson 
(1968) calls the hidden curriculum. One always learns something in 
any situation, and not all of it is good (Wilson, 2002). Both invasive 
work and the hidden curriculum are strongly connected to know-
ledge and norms and values.

The three described pairs have a strong influence on the relations-
hip between teachers and pupils, which is the base for the subsequent 
pair: pupil influence and power. Pupil influence is explicitly mentio-
ned in the curriculum: “The teacher shall ensure that all students, 
independent of social background and regardless of gender, ethnic 
belonging, religion or other belief, sexual orientation or disability, 
have real influence in the work methods, work structures, and edu-
cational content” (Ministry of Education and Science, 1994, p. 15). 
There are reports that show that pupils do not experience influence 
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in any higher degree (SOU 1996:22; National Agency of Educa-
tion, 2004; The Swedish National Agency for School Improvement, 
2007). Simultaneously with pupil influence, teachers, according to 
Persson (1994), as society’s trustees in classrooms have power to 
force people to attend school; power to define what knowledge is; 
power to organize time; power to define people through grades; and, 
as a conclusion of all this, the power to change people. 

A further dimension of the relation between teachers and pupils 
is the pair objective and subjective approach/attitude towards pu-
pils. Affecting the relation between teachers and pupils are ‘objective 
aspects’ that descend from structural and organizational formations 
(Lipsky, 1980). These lead to a teacher work situation that is cha-
racterized by constant work stress; high and partly conflicting goals; 
limited resources; the feeling that work is never finished; and that 
engagement gives rise to additional tasks. At the same time there is 
a psychic-moral or ‘subjective’ part that affects teacher work. This 
arises because it is human beings that are handled within the profes-
sion. Therefore, aspects based on individual emotions are activated. 
Teacher work includes a number of decisions that have consequen-
ces for individual pupils. Teachers are stuck in the dilemma of sho-
wing trust and kindness, and at the same time deciding on grades, 
the allocation of resources and other things that are significant for 
pupils’ lives. We know that teacher prejudice concerning pupils in-
fluences decisions, such as those concerning grades (Imsen, 1992; 
Selghed, 2004). This dilemma can be a drain on teachers’ psychic 
health (Hasenfeld, 1983). 

Concerning relationships it is also possible to discuss the demand 
that pupils be treated as individuals, which is explicitly mentioned 
in the curriculum (Ministry of Education and Science, 1994). Out of 
sync with this demand are the structural conditions that cause large 
classes and limited time, which, in turn, make it necessary to treat 
pupils as a group (Lipsky, 1980). This will, in praxis, lead to deci-
sions that will not fit all individual pupils, for instance, those in con-
nection with collective punishment (Barnombudsmannen, 2003).

The last pair is governed and autonomous. Teachers are governed 
by a variety of structures such as curriculum, syllabus, local school 
organization and intentions regarding knowledge, local timetabling, 
pupil background, immediate surroundings, their own education and 
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more. Teachers are also governed by the Ministry of Education and 
Science, the Swedish National Agency for Education, school boards 
and principals. Simultaneously teachers are autonomous from the 
moment the classroom door is closed. Teachers decide on what is to 
be handled, how the lessons are to be organized and directed, what 
books will be used, and what the teacher-student relationships will 
be (Einarsson, 2003; Hasenfeld, 1983; Persson, 1994).

All these pairs can be said to make teacher work more complica-
ted and intense. They consist of aspects that have probably always, 
to a higher or lower degree, influenced teacher work. Although not 
all of them are phenomena that teachers are conscious of, they are 
there and as such make teachers’ choices and positions complex and 
intense. All these pairs can influence teachers’ feelings of self-effica-
cy, their feelings concerning whether or not they succeed with their 
work, and their feelings about whether their work is meaningful. 
These are phenomena that lead to stress and burnout if the feelings 
are negative (Friedman, 2003; Pines & Keinan, 2005), and therefore 
it is possible to say that these phenomena are also more stressful. 
Hasenfeld (1992) points out, “It is understood that when staff feel 
alienated, when their personal needs are not met by the organiza-
tion, and when they are dissatisfied with their job, they will take 
it out on their clients. This is often labelled as ‘burnout’” (p. 27). I 
suspect that a higher number of teachers are puzzled in relation to 
this synchronous work situation today, mostly as some of it has been 
attributed to the demands of the curriculum. For instance, teachers 
are expected to give pupils influence and treat them as individuals, 
which implies that teacher work is complex and intensive. Teachers 
could be said to reside at the border between emotions and duty.

8. discussion
There are organizational and spatial-temporal structures particular 
to the teaching profession that seem to more or less force the practi-
tioners to handle work in certain ways. Some specifics for the teach-
ing profession are that it includes children, and it includes making 
judgements concerning these children. It also includes meeting the 
same children over a lengthy time, often five days a week over th-
ree years. As teachers work with human beings’ feelings and de-
velopment, there is a moral dimension to teacher work; teachers 
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can hardly avoid making moral judgements about pupils and pupils’ 
actions and behaviour. Further, as adults, teachers have a special 
relationship with children that may in some ways resemble a family 
relationship; moreover, they have to be friendly even towards child-
ren that they do not like. These are distinguishing aspects that few 
civil servants meet to the same degree as teachers do in their profes-
sional life. These aspects could be a background for mental agony. 
They are some of the specific complexities that teachers have to face, 
and they are required to do this at the same time as they are doing 
their regular tasks, although it can be said that they are in fact part 
of their regular task.

9. conclusions
One result of this study is the different ways that teachers illustrate 
multitasking. The described examples show that two tasks can be 
experienced as simultaneous, in other words, it is possible to talk 
about multitasking. At the same time it is mostly clear that one task 
is either passive (supervising something), does not demand complete 
attention (meetings, helping someone with a computer program-
me), or is mechanical (it does not demand a great deal of conscious 
thought, such as washing dishes or driving). This implies that ac-
tions and thoughts can be temporarily focused on different things. 
If something occurs during this moment, the teacher has to react 
and at the same time perhaps abandon the more passive task. It is 
possible to name these kinds of actions as momentary or indirect. 
A second result is teachers’ statements concerning multitasking, as 
described in this study. The important issue is not whether or not 
various aspects of teacher work are done at the same time. What is 
important are teachers’ actual feelings, experiences and associations 
concerning work conditions. We cannot disregard statements that 
tend to constitute teacher work as complex and intense in a way that 
may lead to fatigue. A third result is the difference between multita-
sking and synchronous work which is proposed here. If teachers are 
exposed to a situation where multitasking and synchronous work si-
multaneously influence their situation, thinking and consciousness, 
it must be regarded as a complex and intensive situation. This is true 
even if teachers in reality are doing single-task activities, that they 
experience as multitasking. 
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Concerning the trustworthiness of the answers, it is possible to 
respond in a number of ways. First, one could argue that teachers 
want to present themselves as competent and focused and thus be 
less likely to answer that they are working on or thinking about 
something more than the main task at hand. Second, it is possible 
to visualize a situation where, conversely, teachers want to present 
teacher work as complicated, and thus be more likely to answer that 
they are thinking of other things at the moment of answering. A 
third choice is to depart from what Maxwell (1992) calls descriptive 
understanding or validity, that is, we assume the teachers’ expres-
sions to be trustworthy, because they are plausible and because we 
have no other choice. It is also possible to argue that we recognize 
the teachers’ expressions through our own experience (Sayer, 2000), 
and that they therefore can be said to be adequate.  

The ability to handle several actions seemingly simultaneously 
can be seen as something positive; it can be called being flexible or 
the ability to have ‘many irons in the fire’. Work that requires the 
handling of several actions at the same time can also be looked upon 
as somewhat problematic. It can lead to stress, and also, the need to 
interrupt one work task in order to attend to another can affect the 
quality of the work completed.

It is also possible to claim that all this will have consequences for 
the pupils as well. A somewhat confused, stressed or virtually burnt-
out teacher would handle classroom situations and relationships 
with the children less effectively than a focused, comfortable and 
flourishing teacher. If changes in structural, social, cultural and eco-
nomic limitations have this result, it is necessary to change teachers’ 
structural conditioning, or else we will see a decline in the teaching 
profession, and also in pupils’ knowledge acquisition. At the same 
time, it is necessary to recognize that many teachers do not seem to 
experience or talk about the above-discussed situation. However, all 
this said, it does not mean that it is always wrong or bad for teach-
ers to work in a simultaneous way. But it can be tiresome and lead 
to feelings of not accomplishing one’s work, and it can lead to a lack 
of development as time runs out, and fatigue spreads, for the indi-
vidual teacher. All in all, it is possible to assume that if teachers had 
more time for planning and competence development it would be a 
basis for both a healthier work situation for teachers and enhanced 
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knowledge acquisition for pupils.
So what can be done concerning teachers’ work situation? One 

suggestion is to create a system in which there are fewer pupils per 
class, more time with each class, more planning time, and greater co-
operation between teachers concerning subject-process matters and 
pupil situations. All of these are costly suggestions, and in these days 
of diminishing expenditure for schools they are probably unattain-
able. The next possibility is to make teachers conscious of the situa-
tion2 and encourage them to talk about how to solve the situation in 
the local school, that is, how best to manage in relation to structural, 
social and cultural conditions. 
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