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Sammanfattning 

Syftet med denna vetenskapliga essä är att undersöka konstnärliga aspekter av 

undervisningen, hur de kan yttra sig och vilken betydelse de kan ha, samt vilka förutsättningar 

som behövs för att kunna utföra arbetet konstnärligt, där fokus ligger på begreppen autonomi 

och tid. Utgångspunkten är en gestaltning av en lärare, tillika facklig företrädares vardag. De 

teoretiska perspektiv som används för att tolka och förstå berättelsen utgörs i huvudsak av 

teorier inom den fenomenologiska traditionen, samt av skolforskning. För att ytterligare 

betona konstens betydelse görs även analogier med ett skönlitterärt verk. Slutsatserna av 

studien är inte bara att konstnärlighet förefaller kunna vara av vikt för undervisningen utan 

även att den kan kopplas till behovet av autonomi och professionell frihet. Förhoppningen är 

att uppsatsen kan bidra till förståelsen av läraryrkets komplexitet och av de förutsättningar 

som krävs för att lärare ska kunna verka och i förlängningen att elever, skola och hela 

samhället ska utvecklas på bästa sätt.      

Nyckelord: Praktisk kunskap, undervisning, lärande, skola, konst, autonomi, kronos, kairos. 

 

Abstract 

Title: because I need to garnish them all – On Artistic Aspects of Teaching, on Opportunity 

and Opposition.                     

The aim of this scientific essay is to examine artistic aspects of teaching; how they are 

manifested, what their impact might be and in addition what the necessary conditions are to 

be able to teach artistically, focusing om autonomy and time. The starting point is a narrative 

from a teacher and union representative’s every day life. The theoretical framework used to 

interpret the story mainly consists of theories within the phenomenological tradition and of 

research in the educational field. To further emphasize the importance of art, analogies with a 

fictional work are made. The result of the study is not only that artistry might be of 

importance in teaching, but furthermore that it can be connected to the need of autonomy and 

professional freedom. Hopefully, the essay can contribute to the understanding of the 

conplexity of the teacher profession and of the conditions needed for teachers to be able to 

perform and by extension for pupils, schools and the entire society to develop in the best 

possible way. 

Key words: Practical knowledge, teaching, learning, school, art, autonomy, chronos, kairos. 
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Om att undervisa och att vilja visa under 

I klassrummet ställer jag i ordning bänkarna så att de ska passa dagens lektion. Jag placerar ut 

namn- och rollspelslappar, startar datorn och projektorn och förbereder så att jag bara kan 

trycka igång Marseljäsen från Youtube när eleverna kommer in. Jag hittar min röst och min 

franska tunga och blir madame Gräslund. Känner en liten fjäril i maggropen som fladdrar mig 

till liv innan jag öppnar klassrumsdörren och välkomnar eleverna. De marscherar in och letar 

upp sina platser och när vi hälsat breder jag ut armarna i en stumfilmsgest.  

– Asseyez-vous, s’il vous plaît.1 

Vi hittar vår rytm och lektionens skiftande former och färger. Som så ofta svänger och vindlar 

upplägget på andra vägar än de som var inskrivna i dagens manus och jag får lägga upp nya 

bågar för att få lektionens dramaturgi att hålla samman och gå mot en lycklig epilog.  

 

Femton minuter till nästa lektion och jag uppehålls av Ingrid, som dröjer sig kvar och 

långsamt plockar ihop sina böcker. Ingen väntar kvar på henne och jag påminner mig om att 

det har varit så nu ett tag. Jag känner stressen stiga, samtidigt som jag skäms över att jag 

undviker hennes blick. Hon vill nog att jag ska säga något eller göra något eller bara se.  

 

När hon till sist går ut genom klassrumsdörren med ett tyst ”merci” i mungipan, ivägjäktad av 

min stress, hastar jag genom labyrintiska korridorer till nästa lektion. Jag kommer in i det nya 

klassrummet fyra minuter innan lektionen ska börja och slår på datorn som laggar som 

vanligt. Den lilla ringen rör sig som ett odubbat cykelhjul i snö, långsamt och liksom slirande. 

Jag försöker samla tankarna. Ska jag ställa bänkarna så att de inte längre står två och två, 

riktade framåt? Inser att jag inte hinner. Skriva upp dagens fokusområden på tavlan och 

därigenom samla tankarna och kanske få en sista-minuten-resa till snilleblixtarnas förlovade 

rike? Hinner inte. Hinner inte och detta är en klass där all min energi, mitt fokus, och min 

därvaro måste vara på topp för att möta den här tysta elevgruppen. Med en snabb tanke på den 

återkommande mardrömmen då jag kastas in som ersättare i en teaterroll utan att ha repeterat 

eller ens läst manus, går jag med tunga steg och öppnar klassrumsdörren.    

* 

Januaridagen som nätt och jämnt har vaknat till liv är redan mogen att gå till sängs igen. Ett 

magert och blekt litet ljus dröjer sig fortfarande kvar i arbetsrummet där mina kollegor sitter 

vid varsitt skrivbord, men snart kommer även det att ha försvunnit. Mörkret sänker sig 

                                                 
1 Var så goda att slå er ned. 



4 

 

omärkligt över fjärden utanför samtidigt som jag kommer tillbaka, trött och nästan uppgiven, 

efter lektionen. Jag ser mig om och går så fram till mentorn i den klass som jag just har haft.  

– Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Jag får helt enkelt inte igång dem, annat än 

genom att anordna tävlingar, frågesporter eller liknande. Och då finns det ändå ett par 

elever som bara blir stressade av att tävla. 

– Men Anna, du har ju verkligen provat allt. Du vet ju att den här gruppen är tyst och 

tillbakadragen och du kan faktiskt inte göra mer än du har gjort.  

En annan kollega blandar sig i samtalet och påpekar att eleverna har ett eget ansvar och om de 

inte vill hänga på när jag hittar på kreativa övningar får de skylla sig själva: ”Kör boken rakt 

av, kapitel efter kapitel. Det räcker väl och då sköter du ditt jobb utan att bli frustrerad.” 

 

Det måste finnas ett annat sätt, tänker jag, även om jag inte säger något mer till mina kollegor. 

Jag sätter mig vid skrivbordet och summerar: Visst, klassen lär sig sina glosor och ofta 

snappar de till och med grammatiken. De är suveräna på hörövningar och läsförståelse och 

flera av dem kan skriva texter med flyt och sammanhang. I betygsmatriserna kan jag fylla i 

rutorna längst till höger, sätta kryss för kunskapskrav som markerar höga betyg. Men resten 

då? Att bidra till energin och skapandet i klassrummet? Hur ska jag locka mina elever att inte 

längre lägga tungan i fickan? Att träna på att uttrycka sig, göra sin röst hörd, ta plats i 

världen? Eller ska jag bara släppa det, kan jag förmå mig till det?  

 

I tankarna är jag tillbaka i klassrummet med mina elever som precis kan räknas på ena 

handens fingrar. Gruppen är så liten, eftersom våra klasser oftast är små och 

språkvalgrupperna därmed ännu mindre. Hela klassen – som jag har haft i akrobatik under 

flera år – är högljudd, pratsam, kreativ och expressiv, men just min lilla franskgrupp som 

sitter där framför mig i bänkarna består av de tysta i klassen, de som inte är vana vid att få, 

eller behöva ta, plats och talutrymme. Och i mitt klassrum som jag verkligen vill att de ska 

kasta sig ut och försöka använda språket, smaka på det, njuta av att forma nya ljud och känna 

den omvälvande annanhet som jag själv alltid har känt när jag har vågat använda ett nytt 

språk. Jag gör ett fruktlöst försök att se in i var och en av dem. Vad väntar och förväntar de 

sig av mig? Och vilka av mina förväntningar på dem är egentligen rimliga? Kan jag bara 

släppa försöken att skapa något mer än en mallad undervisning där jag mal på med textbok, 

övningsbok och styrda talövningar? Jag förstår min kollegas kommentar. Hon har hört mina 

frustrerade litanior flera gånger tidigare och om det ens vore möjligt så har jag kanske ”gjort 

allt”. Kanske är det rent av ett ineffektivt slöseri med tid, en omätbar onödighet, att försöka få 
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igång dem med bilder och tavlor, teaterimprovisationer och rollspel, genom miljoner påhitt 

för att få upp energin, förtätningen, i klassrummet och få dem att prata när det i slutändan bara 

är jag som står där och larmar och gör mig till en timmes tid på jorden.  

 

Ändå kan jag inte låta nöja mig. Jag cyklar hem – sent, alltför sent – genom den mörka och 

elektrifierade vinternatten, kämpande över Väster- och Tranebergsbroarnas uppförsbackar i 

motvind och kyla, med tankarna surrande som tjuren Ferdinands uppretade bi. Vad är det för 

mening med mitt jobb om det bara består i att på effektivast möjliga sätt få eleverna att jobba i 

en lärobok? På vilket sätt har mitt arbete då gjort skillnad? Jag måste få känna, i alla fall då och 

då, att det händer något, att eleverna rör sig framåt och uppåt i mitt klassrum och med min hjälp. 

Det måste helt enkelt fortsättas, arbetet, trots tvivel, trots känslan av misslyckande, trots att den 

tid jag lägger på detta arbete egentligen inte finns. Imorgon orkar jag nog fortsätta söka efter en 

annan slags lärarroll att spela, hitta nya scenanvisningar, skriva ännu ett lektionsmanus, kanske 

skapa en ändrad klassrumsscenografi. Att lägga mig platt på magen mot ett mekaniskt 

lärobokstragglande, det låter sig helt enkelt inte göras. 

   * 

Just innan arbetsgivarna är på väg in i mötesrummet som liksom höjer sig över staden där 

högst upp i byggnaden hör jag mitt lokalombud.2 

– Läraren är en konstnär som inte får låsas in, Anna. 

Gabriel står där och ser på mig med sitt milt närsynta plirande genom runda glasögon. Han är 

lång, smal och litet böjd och de grå lockarna hålls tillbaka från den höga pannan i en tofs som 

ringlar nedför skjortkragen. Jag vet att hans matematikkompendier är gedigna luntor och att 

hans lektioner är lika gedigna. Jag tänker på en man med lugn och metodik, men kanske inte i 

första hand på en konstnärssjäl. Och teatralisk – det är han inte. Icke desto mindre vill han nu 

framhålla att han är en konstnär. Han är i en och samma person manusförfattare, dramaturg, 

regissör och skådespelare som varje dag, flera gånger om dagen, ger en ny föreställning i 

dialog med sina elever där föreställningens mål och mening är av yttersta vikt. Och allt detta 

får jag inte glömma nu, när hela hans lärargärning hotas av arbetsgivarens nya bud, som 

innebär ytterligare inskränkningar i den autonomi, den ansvarsfulla frihet som tillåter 

vindlande reflektion och överväganden och som är själva själen i vårt yrke.  

                                                 
2 Inom Lärarnas Riksförbund är ett lokalombud den person som valts av medlemmarna på en skola eller enhet 

för att representera dem gentemot arbetsgivaren. I min roll som biträdande kommunombud och 

huvudskyddsombud har jag ett övergripande ansvar för flera skolor och för att stödja dessa lokal- och 

skyddsombud i deras arbete.   
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Vi sätter oss vid mötesborden som bildar en vid rektangel med ett tomrum i mitten, som ett 

oöverstigligt ginnungagap.3 Vi fackliga på rektangelns ena långsida, med utsikt över den 

jättelika bollen där stjärnor brukar hålla hus, arbetsgivarna på den andra, med blicken mot oss, 

eller in i väggen bakom. Där sitter avdelningschefen bredvid HR-chefen. Tidigare hette det 

personalchef, men nu heter det HR på ren svenska där H står för human. Det är arbetsgivarens 

humanresurs som sitter där. Vi vet redan från början att vi inte bara sitter mitt emot varandra, 

utan står på varsin sida i vad som kommer att bli en strid. Inget blod kommer att flyta. Det 

enda offer som striden riskerar att skörda är själen hos en yrkeskår som redan har lidit så 

många förluster under de senaste decennierna. 

 

Arbetsgivaren tar till orda och beskriver det som beskrivits förr, på samma sätt och med 

samma vokabulär. Vi är som en sorgesam fars av Ionesco,4 där ingen hör den andre, utan bara 

pratar för att göra sig hörd. Vad står väl egentligen på spel? Inte mycket, bara nästan allt. 

Mina tankar drar sig ändå bort mot de stundande lektionerna och fokus finns plötsligt bara i 

mitt lärarjag när jag funderar på hur jag ska hinna förbereda mig för eftermiddagens lektioner. 

En mås – eller kan det vara en trut? – svävar i höjd med fönsterbågen, flyter i luften utanför. 

 

Så är jag plötsligt också utanför fönstret, först svävande bredvid mås-truten och sedan 

balanserande på telefontrådar och husnockar. En lyktstolpes horisontella arm tjänar som 

trapets och när jag svingar i den och sen släpper taget virvlar jag tidlöst några varv över 

Årstavikens mörkfrusna vatten och landar i den stora eken vid Eriksdalsbadet. Därifrån rör jag 

mig genom trädkronorna som en klätterbaron och ska just klänga mig ned för skolans 

tegelmur och in i tid till mitt klassrum när min färd avbryts och jag landar med en tyst smäll i 

den andra verkligheten. 

– … vår mening att alltså ingenting hindrar införandet av semestertjänst för alla lärare.5 

Bara en nästan osynlig glasruta mellan mig och vintervinden, rymden, taknockarna och 

träden, balansakten och lättheten som skulle ha tagit mig fram i god tid till mina elever. Den 

kunde jag lätt krossa. Den påtagliga, men helt osynliga muren som har vuxit upp genom 

rummet vet jag inte med vilka ord jag rasera. Där finns ingen dörr eller fönster och den är för 

                                                 
3 Inom den nordiska mytologin var Ginnungagapet det tomrum, intigheten, ur vilket vår värld föddes. Se t.ex.  

Den poetiska Eddan, Atlantis, 2016, sid. 22. 
4 Eugene Ionesco var tillsammans med Samuel Beckett en av centralgestalterna inom det som kallas ”Den 

absurda teatern”. Han har bland annat skrivit pjäserna Noshörningen, Den skalliga primadonnan och Stolarna.    
5 De flesta lärare har fortfarande ferietjänst, vilket innebär att man har en årsarbetstid som består av reglerad tid 

1360h/år och förtroendearbetstid 407 h/år. Dessa 407 timmar är den lilla rest som ännu finns kvar av det fria 

yrke som en gång var mitt.   
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massiv för att klättra över eller vandra runt. Och även om jag kunde så vill jag ju inte vara på 

den andra sidan. Vill inte vara i deras värld. Kan inte förstå deras verklighet. 

 

Mötet avslutas utan att vi har rört oss framåt och Gabriel ser igen uppfordrande på mig. 

”Glöm nu inte, vi är konstnärer”, påminner han. Jag nickar stumt att jag förstår innan jag 

hastar vidare mot den väntande cykeln, min gröna fara, som ska susa mig framåt till mina 

elever. 

 

På cykeln är resan från mötesrum till klassrum längre i snöslasket men de runda rörelserna 

gnäller igång tankeverksamheten igen. Jag tvingar bort tanken på de semestertjänster som 

hotar mina medlemmar och fokuserar på lektionerna som ligger framför mig. Inte mycket 

marginaler att vinka på så nu gäller det att inget kärvar. Jag överväger att peta i mig litet 

lunch, men inser att jag behöver tiden till att förbereda klassrummet och mig själv för 

lektionerna. ”Hungriga vargar jagar bäst”, som en regissör jag arbetade med som ung brukade 

säga.  

 

Bakgrund 

Sedan ett tiotal år tillbaka delar jag mig på längden mellan mina elever i skolan där jag i 

nuläget undervisar i franska och akrobatik (akro) och mina medlemmar i facket. Jag springer i 

ett självvalt ekorrhjul, där jag försöker få engagemanget att räcka till för båda uppdragen. Ofta 

misslyckas jag. Samtidigt är båda uppdragen så tätt sammanflätade, problemen men också 

glädjeämnena så likartade att de försluter sprickan som klyver mig med hjälp av ett jättelikt 

blixtlås. De två delarna kuggar i varandra och delarna bidrar till en helhet och till att ge mig 

flera perspektiv på läraryrket.  

 

Läraryrket, som på sätt och vis valde mig snarare än att vara mitt eget val, har med åren 

drabbat mig i all sin komplexitet, sin skönhet och konstnärlighet. Med min bakgrund inom 

scenkonsten tänker jag ibland att anledningen till att jag som lärare ser så många konstnärliga 

aspekter av yrket är att jag vill att min ungdomsdröm uppfylls och att jag därför vill hävda att 

jag även som lärare är en konstnär. Kanske finns någon sanning i detta, samtidigt som mitt 

fackliga jag också möter kollegor utan den erfarenheten som tänker på samma sätt om vårt 

yrke. Och samtidigt som jag så ofta upplever paralleller mellan undervisning och scenkonst, 
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hur att stå på scen på många sätt liknar att stå som lärare i ett klassrum och hur samma typ av 

förberedelser krävs av mig. Dessa paralleller som är så betydelsefulla för mig i mitt arbete. 

    

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det i läraryrket kan sägas finnas konstnärliga 

aspekter och i så fall vad jag menar med konstnärlighet i förhållande till mitt yrke. Vad är det 

som gör att jag tycker att begreppet passar in, ja, rent av är nödvändigt för mig? 

Jag vill undersöka vilka förutsättningar som krävs för att jag ska kunna bedriva läraryrket med 

det jag kallar konstnärlig ingång. Jag vill framförallt utforska begreppen tid och autonomi, för 

att se på vilket sätt tillgång respektive brist på dessa kan påverka möjligheterna till 

konstnärlighet. Jag när också en förhoppning att jag genom detta arbete kan hitta ord och 

meningar, kanske rent av en berättelse, som gör att kommunikationen med arbetsgivaren blir 

något mer än ett samtal på låtsas. 

Frågeställningar: 

 Vad betyder konstnärlighet i arbetet och varför är det viktigt för mig? 

 Vilka förutsättningar behövs för att kunna ha det jag kallar konstnärliga aspekter i 

lärararbete och vad händer om förutsättningarna inte finns där?  

 Hur kan jag samtala med arbetsgivare och allmänhet om behovet av dessa 

förutsättningar så att en dialog uppstår?  

 

Metod  

Denna uppsats är skriven ur den praktiska kunskapens perspektiv, ett perspektiv som utgår 

från Aristoteles begrepp fronesis, vilket är en kunskapsform som handlar om den 

erfarenhetsbaserade klokheten, den som krävs för ett etiskt gott liv, i mellanrummet mellan 

överdrift och underlåtenhet.6 För att utveckla min egen praktiska kunskap skriver jag en 

kvalitativ undersökning i form av en vetenskaplig essä som utgår ifrån berättelser från mitt 

yrkesliv.  

 

Essän är skriven i en fenomenologisk tradition, där mina upplevelser utgör bas för 

hermeneutiska tolkningar av situationerna som beskrivs. Det innebär att jag genom att 

beskriva det jag har varit med om så noggrant och detaljerat som möjligt försöker att hitta 

                                                 
6 Aristoteles, ”Bok IV ur Nikomachiska etiken”, Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 

Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2017, sid. 39-ff. 
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tillbaka till hur jag erfor det som skedde i stunden. Filosofen Edmund Husserl kallar detta att 

gå till saken som den framstår och ta fasta på enskilda erfarenheter, istället för att börja i 

teoretiska resonemang.7 Därefter tar jag hjälp av hermeneutiken, vilket ursprungligen var en 

metod för att förstå gudarna, men som i mitt fall handlar om att försöka förstå det skeende 

som jag själv har upplevt och beskrivit i mina berättelser. Jag går från förtrogenheten och 

helheten i min berättelse till att se på delarna och till att få en distans till skeendet. Distansen 

uppnås genom att jag tar hjälp av tänkare och teoretiker, genom diskussioner i min 

studiegrupp och inte minst genom den tid som har förflutit under skrivandet, en tid då även 

nya yrkeserfarenheter påverkar min förståelse och ställer mig nära situationen igen. På så sätt 

går tolkningen i en hermeneutisk cirkelrörelse mellan helhet och delar, mellan närhet och 

distans.8 Med bas i mina upplevelser är uppsatsen alltså tänkt att bidra till att öka min egen 

kunskap om min yrkespraktik, men förhoppningen är också att den ska kunna ge kunskap och 

förståelse åt andra än mig själv, inte genom sin generella utan genom sin specifika natur, även 

om läsarna inte har samma erfarenheter som jag.   

 

Essäskrivandet utgör en del av själva forskningsmetoden vid Södertörns högskolas Centrum 

för praktisk kunskap. För att förstå essäbegreppet vänder jag mig med viss tvekan till 

filosofen Theodor Adorno. Med kännedom om hans stränga syn på essän kanske jag inte får 

godkänt för min text av honom, men han har tänkt på djupet om essäskrivande och kan 

kanske vara till hjälp ändå. En essä ”säger vad som faller den in, avbryter där den känner sig 

färdig och inte när ämnet är uttömt”, säger han.9 Han menar även att en essä genomsyras av 

lätthet, frihet och lek och varken ”prestera[r] något vetenskapligt eller skapa[r] något 

konstnärligt”.10 Jag tror att mitt arbete med skrivandet och texten i sig, det lekfulla prövande 

av hur jag lägger orden och av hur texten växer fram och förändras över tid i mitt samspel 

med kurskamrater och lärare, bidrar till att fördjupa min förståelse och även till att förstå det 

jag undersöker på nya sätt. Utan att göra anspråk på att vara skönlitterär författare, menar jag 

ändå att min essä uppstår i ett mellanrum mellan konstnärlighet och vetenskap. Där Adorno 

kallar essän för varken vetenskap eller konst, säger jag istället att både vetenskap och konst 

                                                 
7 Den fenomenologiska inriktning som företräds i denna uppsats baserar sig på Edmund Husserls fenomenologi. 

Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, Stockholm: Thales, 2004. Se t.ex.  

sid. 107ff.  
8 Det hermeneutiska tankesätt som jag försöker använda mig av utgår från Hans-Georg Gadamer, Sanning och 

metod, Göteborg: Daidalos, 1997. Se t.ex. sid 137ff.   
9 Theodor W. Adorno, ”Essän som form”, i Glänta, nr 1/2000, sid. 323. 
10 Ibid., sid 323. 



10 

 

finns som ingredienser i den vetenskapliga essän. Den existerar i gränslandet och växer 

kanske ur ginnungagapet eller det intet som inte är ingenting.11  

 

Skrivandet och processen kring att skriva och skriva om, att liksom knåda texten och ömsom 

krympa den och låta den svälla ut, i samspel med andra, har som sagt varit ett sätt för mig att 

få syn på såväl mina förgivet-taganden, som nya aspekter av min praktik. Maria Hammarén 

beskriver hur texten ”tjocknar” och språket tänjer ut sig så att ”mer av världen ryms” genom 

att man samtalar med andra och fortsätter skrivandet genom dessa samtal.12 På så sätt har 

även hos mig själva skrivprocessen lett till att nya idéer och tankar har fötts, tankar som jag 

inte hade väntat mig. Skrivandet innehåller också ett stråk av smärta, då det får mig att 

ifrågasätta mina antaganden, mina val och mina fördomar. Det jag försöker att komma åt är 

dessutom kanske egentligen inte något som kan sägas med ord och mitt språk räcker ofta inte 

till. Agneta Pleijel förklarar det som att litteraturen består av språk och förluster.13 Jag 

instämmer med henne. Trots att det är omöjligt så skriver vi ”för att få syn på något man inte 

visste och så vidga livet och språket.”14                  

 

Genom berättelserna uppnår jag som sagt en närhet till situationen och den distans som är 

nödvändig har jag bland annat fått från olika tänkare som kan bidra med nya perspektiv. Det 

är i min diskussion med andra texter som det vetenskapliga anslaget dominerar. För att finna 

mina diskussionskamrater har jag sökt på bredden i ett försök att hitta djup. Jag har sökt utan 

att alltid veta efter vad, i okänd terräng och på vindlande stigar. Genom att leta brett i andra 

magister- eller masteruppsatser, eller hos forskare inom andra fält, har jag kunnat hitta direkt 

ned i djupet hos till exempel Platon, Schiller och Adorno. Oväntade fynd har dykt upp, sådant 

som jag inte visste att jag behövde finna och ibland har jag kommit rätt genom att gå bort 

mig; jag har hittat vilse. På så sätt fann jag till exempel filosofen José Luis Ramírez genom att 

läsa Hans Rämö, lektor i företagsekonomi. Jag har sökt tid och funnit frihet, sökt konst och 

hittat autonomi, letat motsättning och funnit komplement, tittat efter hinder och funnit 

möjlighet till balans och när jag har trott att jag har kommit fram till målet så öppnar sig 

vägen i nya valvbågar. Det essäistiska anslaget finns även i detta sökande.  

                                                 
11 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet, Göteborg: Glänta, 2006. Hon beskriver ett intet som finns 

som en rörelse mot ett ständigt blivande, hur vi ständigt går från en förståelsehorisont mot en ny, en födelse i 

livet. 
12 Maria Hammarén, Bildning och skrivande, Stockholm: Högskoleverket, 2009:2, sid. 46. 
13 Agneta Pleijel, ”Att skriva är att vidgå förluster. Att hantera förluster är nödvändigt för att kunna bli vuxen” i 

Dagens Nyheter, 2018-04-14. 
14 Ibid. 
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Den litteratur som jag har valt utgörs dels av texter och författare som ingår i den praktiska 

kunskapens fält och dels av forskare inom mitt eget yrkesområde, alltså skolvärlden. Det är 

svårt att avgränsa det enorma fält som skolforskningen utgör och uppsatsens omfång har gjort 

det nödvändigt att rensa bort en del intressant forskning. Mitt urval består av forskare som 

berör konst i undervisningen antingen som innehåll eller som ett lärarhur, alltså hur läraren 

agerar i klassrummet, eller i vissa fall både och. En annan aspekt i urvalet har handlat om att 

försöka ha ett kronologiskt djup, det vill säga att välja forskning och teorier som sträcker sig 

bakåt i tiden och fortsätter framåt mot nutid, delvis eftersom kontinuitet och erfarenhet är 

något som jag tror är viktig för skolans utveckling. Utöver detta har jag valt skolforskning 

som ligger nära, eller utgör en del av, den praktiska kunskapens och fenomenologins 

teoretiska fält.   

 

Enligt Wittgenstein står kunskap att finna inte bara i vetenskap utan också i konst.15 För att 

ytterligare förstärka denna tanke och för att förstärka själva frågeställningen i min 

undersökning om konstnärliga aspekter av läraryrket har jag slagit följe med Haňťa, den 

filosofiskt bevandrade returpappersarbetaren som är huvudperson i En alltför högljudd 

tystnad av Bohumil Hrabal.16 Han och jag kommer att gå hand i hand genom texten med 

förhoppningen att han ska bidra med ytterligare en fasett till min undersökning och ge 

ytterligare relief åt min reflektion. 

 

Etiska överväganden 

Min berättelse utgörs av minnen av händelser som har påverkat mig och fått mig att stanna 

upp i reflektion. Berättelserna är sanna utifrån min upplevelse, men de består av händelser 

som kanske inte har skett i exakt den följden och utgörs delvis av upplevelser som satts 

samman på ett annat sätt än när de inträffade, allt för att inte röja identiteten hos de 

inblandade. De namn som förekommer är av samma anledning fingerade i enlighet med 

vetenskaplig etik.17     

 

                                                 
15 Wittgenstein menar inte bara att konst kan ge kunskap, utan han säger också att det är lösningen på estetiska 

frågor, inte vetenskapliga, som intresserar honom. På den punkten tänker vi lika, han och jag. Ludwig 

Wittgenstein, Särskilda anmärkningar, Lund: Doxa, 1983. Sid 46 och 91-92.   
16 Bohumil Hrabal, En alltför högljudd ensamhet, översättning till svenska av Karin Mossdal, Uddevalla: Ruin, 

2006. 
17 Se Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2017: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf [2019-05-01] 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
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Om konstnärlighet 

Jag inleder här den undersökande delen av min essä med att granska konstnärlighet och hur jag 

kan förstå den i förhållande till mitt eget lärarvarande. Kan en lärare vara konstnär och vari 

består i så fall konsten? I sin skrift om läraren Thomas Arnold skriver Elbert Hubbard: ”He was 

only a school teacher. However, he was an artist in school teaching – and art is not a thing, but 

a way. It is the beautiful way – the effective way”.18 Mitt djupaste intresse för frågan om lärarens 

konstnärlighet ligger just i denna väg, detta tillvägagångssätt, som blir ett lärarhur. Innan jag 

kastar mig in i skolans värld gör jag dock en avstickare till vännen Haňťa och hans universum, 

för att där försöka bygga ett fundament för min undersökning.  

 

Haňťa I: När arbetet är en love-story… 

Hur ska jag förklara min tanke om mitt arbete som något som har en konstnärlig kvalitet, som 

rent av måste ha det? Jag vill pröva mig på ett samtal med Haňťa, huvudpersonen i Bohumil 

Hrabals roman En alltför högljudd ensamhet för att se om jag därigenom kan hitta några svar. 

Haňťa berättar hur han i 35 år har stått i en källare och pressat returpapper till stora balar. Detta 

arbete har blivit hans ”love-story” och genom det har han ”mot [sin] vilja blivit klok”, eftersom 

det bland blodigt slaktavfallspapper och annat skräp även dimper ned reproduktioner av 

konstverk och värdefulla böcker som han ”pickar i [sig] och suger på […] som en karamell”. 19 

Så till slut pressar han dessa pappersbalar av litteratur, konst och skräp:  

Sedan håller jag min mässa, det är min ritual, att jag inte bara läser var och en av dessa böcker, 

efter läsningen lägger jag en i varje bal, för att jag måste förgylla dem alla, måste ge varje bal min 

prägel, min signatur. Och det är mitt bekymmer, att få alla balarna olika, varje arbetsdag måste 

jag stanna i källaren två timmar extra, jag måste komma till arbetet en timme för tidigt, ibland 

måste jag arbeta på lördagen också för att pressa det oändliga pappersberget. Förra månaden 

fraktade de hit och slängde ned till mig i källaren sex hundra kilo reproduktioner av berömda 

mästare, sex hundra kilo genomvåta Rembrandt och Hals och Monet och Manet och Klimt och 

Cézanne och andra tunga kanoner inom det europeiska måleriet, och nu ramar jag in varje bal med 

reproduktioner och när kvällen kommer och balarna står på rad utanför hissen kan jag inte se mig 

mätt på den skönhet som pryder deras sidor […] Och jag är den ende i världen som vet att det i 

hjärtat av varje bal också vilar en bok, här en uppslagen Faust, där en Don Carlos, här, omgiven 

av äckliga blodiga pappskivor, ligger en Hyperion och där i packen med gamla cementsäckar vilar 

Sålunda talade Zarathustra.20  

 

I Haňťas kärlek till sitt arbete, hur han ”måste förgylla dem alla”, och i hans behov av att skapa 

och sätta sin egen prägel på sina balar finns en likhet med vad jag känner inför mina lektioner. 

Det räcker inte att trycka på någon knapp som kanske pressar pappersbalar eller kunskap in i 

                                                 
18 ”Han var bara en skollärare. Dock var han en konstnär vad gällde undervisning. Och konst är inte ett ting, utan 

ett sätt. Det är det vackra sättet – det effektiva sättet.” (min översättning). Elbert Hubbard, Little Journeys to the 

Homes of Great Teachers: Thomas Arnold New York: The Roycrofters 1908, sid. 29. 
19 Bohumil Hrabal, 2006, sid 8. 
20 Ibid., sid. 11. 
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barnahuvuden, utan det älskade arbetet måste ha vår egen prägel. Det centrala i varför jag ser 

Haňťas arbete som konstnärligt handlar om hur han arbetar med att skapa något unikt, något 

som kräver eftertanke, överväganden och reflektion. Arbetet har kanske i likhet med mycket 

konst en dimension av skönhet och estetiska värden, men huvudsaken handlar om att det finns 

en tydlig avsikt med skapandet, en avsikt som kommer ur dessa överväganden och denna 

eftertanke. Där Haňťa skapar sina pappersbalar till konst, där försöker jag på samma sätt skapa 

lektioner som innehåller en glimt av samma konstnärlighet och unicitet. För mig är det lika 

viktigt att kunna vara en sådan lärare som liknar en scenkonstnär som det är för Haňťa att 

förgylla varje pappersbal och ge den hans egen prägel. 

 

Det är kanske svårförståeligt, denna till synes improduktiva drift att i arbetet skapa någon slags 

skönhet, som inte kan mätas eller vägas. Resultatet av en konstnärlig aspekt i undervisningen 

är i bästa fall tydligt genast i form av engagerade elever, goda resultat och positiv 

klassrumsstämning, men det är inte självklart, mätbart eller ovedersägligt. Kanske kommer en 

elev tillbaka flera år senare och minns något, vagt eller tydligt, som gjorde skillnad för honom 

eller henne men även detta är osäkert. Finns det då någon mening med att skapa skönhet i en 

pappersbal som ändå bara ska kokas ned till nyttig pappersmassa? Finns det någon mening med 

konst? Och finns det någon mening med min undervisning utöver att pressa in kunskap som 

leder till goda betyg? Eller är det rent av så att det jag kallar konstnärliga aspekter av 

undervisningen också kan leda till kunskap, kanske rent av viktigare kunskap än den som endast 

finns manifesterad i betyg? 

 

Haňťa gömmer Schillers Don Carlos i sin papperspress och själv söker jag upp hans Estetiska 

brev, för att försöka hitta ett gensvar på mitt behov av konstnärlighet i mitt yrke. För Schiller 

är konsten det verktyg som kan förädla människorna.21 Människan styrs enligt honom av två 

grundläggande drifter, den sinnliga driften och formdriften, där den förra står för det som finns 

till i tiden, det föränderliga, det nyckfulla, erfarenheter som utgår från hennes 

sinnesförnimmelser. Det senare hör ihop med förnuft, med lagar och regler som är fasta och 

oföränderliga trots tidens gång.22 Om man kan tänka sig att det går att applicera Schillers tankar 

på mitt eget lärarliv, min undervisning och elevernas skolvarande så ser jag att den sinnliga 

driften finns i språkets ljud, i känslan av kroppens rörelse i en volt, i tiden som obönhörligt 

rusar framåt. Formen finns där i överflöd. Den finns i språkundervisningens grammatik som 

                                                 
21 Friedrich von Schiller, Schillers estetiska brev, Södertälje: Kosmos förlag, 1995, sid 50. 
22 Ibid., sid. 65-68.  
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ritar nya rutmönster i den plastiska hjärnan, i stavnings- och uttalsregler, i akrobatikens 

formspråk och i schemats fasta ramar, men också i de lagar och regler som styr skolan på ett 

övergripande plan, skollag och förordning, arbetsgivarens policydokument och lärarnas etiska 

riktlinjer, som alla kan sägas vara mer eller mindre internaliserade i mitt lärarjag.  

 

För att återgå till Schiller så menar han vidare att de båda drifterna i grunden motsäger varandra 

och därmed gör människan delad om det inte finns en jämvikt där de växelvis underordnas 

varandra.23 Om t.ex. förnuftet ständigt skulle dominera över det sinnliga så skulle enformighet 

istället för harmoni uppnås. För att överbrygga motsägelserna i de båda drifterna och för att 

uppnå den skönhet som kan liknas vid frihet finns en drift som endast finns för att skapa denna 

jämvikt. Schiller kallar den lekdrift och dess uppgift är ”att upphäva tiden i tiden, att förena 

vardande med absolut vara, förändring med identitet.”24 Det är lekdriften som gör människan 

till människa och det är när den tillåts verka som de två motsatta drifterna kan förenas i 

människan och skapa konst, skönhet och frihet. Kanske kan det sägas att lekdriften verkar i 

Haňťas gömma-nyckeln-lek med konsten och litteraturen, i mina rollspel, min Madame 

Gräslund-lek och min fantasiflykt över Stockholms hustak. I våra yrkesliv där ofta regler, lagar 

och form förefaller att dominera och svämma över skulle det innebära att våra 

”konstnärligheter” är allt annat än improduktiva tokigheter eller pausunderhållning. Istället är 

de kanske vad som ger balans och harmoni och gör honom och mig och i förlängningen mina 

elever till människor.    

 

Schillers tankar om lekdrift ger mig nya idéer och infallsvinklar vad gäller behovet och vikten 

av konstnärlighet i mitt arbete. Samtidigt vill jag gå vidare för att försöka definiera vad jag 

menar med att Haňťas och mitt görande är konstnärligt genom sin strävan efter unicitet. En 

filosof som kan ha något att bidra med i den frågan är Theodor Adorno. Hans teorier är 

avancerade och svåra att helt sätta sig in i, men jag fokuserar endast på de centrala begreppen 

kulturindustri och autonomi, som betydelsefulla utifrån min fråga. Adorno använder begreppet 

kulturindustri, som han först kallar masskultur, för att beskriva konst som har anpassat sig till 

samhället och myntar begreppet kulturindustrins kategoriska imperativ, ett imperativ som inte, 

liksom Kants, har med frihet att göra utan tvärtom med anpassning till makten, till samhället 

                                                 
23 Ibid., sid. 69. 
24 Ibid., sid. 77-ff 



15 

 

och till ”det som alla ändå tänker”.25 Denna typ av konst anser Adorno egentligen inte vara 

konst. Sann, autentisk konst måste istället stå fri att kritisera samhället. Endast i denna autonomi 

finns den äkta konsten.26 Utan att dra alltför stora växlar eller våga tro att Haňťa eller jag själv 

uppfyller Adornos högt ställda krav på konst, så ser jag ändå en likhet mellan vår vilja till det 

unika och hans krav på frihet i konsten. Att inte oreflekterat vilja följa en förbestämd mall är 

väl att likna vid att motsätta sig någon industriellt, och en massproduktion av lektioner eller 

pappersbalar kan påminna om en masskultur enligt Adornos mått.             

   

Konsten i klassrummet 

Om jag nu kanske har hittat en bas utifrån vilken jag kan förstå mitt behov av konstnärliga 

aspekter av läraryrket, så vill jag därifrån titta närmare på olika sidor av det jag kallar 

konstnärlighet inom mitt yrke. Till att börja med vill jag undersöka vad de konstnärliga 

uttrycken som jag använder i undervisningen kan spela för roll. Att jag använder musik och 

bilder, teater och rollspel i min franskundervisning och att akron, som en del av ämnet dans, i 

sig är ett konstnärligt uttryck, vad har det för roll för mig och för undervisningen? I mitt 

sökande hamnar jag först i det antika Grekland hos de nio muserna, vars funktion förutom att 

symbolisera konstnärliga uttryck var att minnas viktig kunskap.27 För Platon är undervisning i 

mousiké, fostran i den konst som muserna symboliserar, av yttersta vikt och ett nödvändigt 

steg på vägen mot de högsta studierna i filosofi för att utveckla visdom.28 Så här skriver han i 

Staten: 

Glaukon, sade jag, hur man fostras i musisk konst är väl det viktigaste av två skäl. Dels därför 

att rytm och tonart tränger djupast in i själens inre och har det kraftigaste inflytandet på den, för 

med sig en skön form och gör själen skön om fostran sker på rätt sätt 29  
 

Enligt Platon går alltså vägen till visdom via undervisning i konstnärliga uttryck, eftersom 

”rytm och tonart tränger djupare ned i själens inre”. Om jag ska tro honom skulle alltså det 

faktum att vi sjunger Marseljäsen i mitt franskklassrum vara lika viktigt som att träna 

oregelbundna verb. Och kanske att den litterära kärnan i Haňťas pappersbalar, den som gjort 

                                                 
25 Theodor W. Adorno, ”Kulturindustrin: en återblick”, i Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle, 

red. Johan Svedjedal, Lund: Studentlitteratur, 1997, sid 96.  
26 Theodor W. Adorno, Aesthetic Theory, Bodmin: Continuum, 2002, sid. 1. 
27 Platon talar om muserna på flera ställen, t.ex. i ”Gästabudet” och Staten och beskriver några av dem mer 

utförligt i sin dialog ”Faidros”. Platon, Skrifter. Bok 2, Atlantis, Stockholm, 2001, sid. 349. 
28 I musisk fostran ingick undervisning i såväl musik-dans-språk som vetenskap och filosofi. Se Margaretha 

Grahn, Musernas viskningar förr och nu. En teoretisk analys, samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen, . 

Linköping: Linköping Studies in Education and Psychology, Dissertation No. 104, 2005, sid. 28.  
29 Platon, Skrifter. Bok 3, Staten, Atlantis, Stockholm, 2017, sid 134. 
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att han mot sin vilja har blivit klok, har ett än större värde än den pappersmassa de en gång 

ska bli. 

 

Vad säger då Platon om själva undervisningen och lärarens roll? Min kollega Gabriel hävdar 

ju att han är scenkonstnär och själv menar jag att mitt arbete i alla fall kan liknas vid 

scenkonst. Jag vet inte om Platon skulle förstå vad jag menar med det, eftersom hans syn på 

konst är mer tvetydig då den ibland handlar om techne, vilket snarast kan liknas vid 

skicklighet i tillverkning, och andra gånger om det musiska, det som guden Apollon och de 

nio muserna står för, de sköna eller fria konsterna. Vad är då Platons syn på läraren? I citatet 

ovan framgår att det finns ett rätt sätt att fostra och i ”Gästabudet” talar Platon om betydelsen 

av att själv kunna det som ska läras ut, i detta fall om det ”skapande som muserna råder över” 

och han säger: ”det som man inte själv äger och inte själv vet, det kan man heller inte skänka 

någon annan och inte undervisa någon annan i”.30 Kan det alltså tänkas att Platon, som verkar 

anse att musernas konst är det viktigaste att undervisa i för att eleverna ska nå harmoni, balans 

och i förlängningen visdom, också menar att den som undervisar själv måste ha kunskap och 

insikt om konsten? Och alltså själv vara en person som använder kroppen i rörelse och rytm, 

rösten i tal och sång samt bildkonst och behärskar alla de uttrycken sin undervisning? Även 

om jag inte får med mig Platon i resonemanget så undrar jag om den personen rent av kan 

kallas konstnär. Jag begrundar i detta sammanhang även ordet musa. En musa personifierar 

som sagt en konstform, men kan också vara en person som lockar fram något, t.ex. ett 

konstverk, en bok, en koreografi eller ett musikstycke ur en annan person genom sin blotta 

närvaro och den påverkan denna närvaro ger.31 I lyckosamma stunder är det en beskrivning av 

en lärare. Inte bara vad vi gör, utan vad vi får andra att göra och vara eller bli. 

 

Jag är precis på väg att ta adjö av Platon, när jag påminns om att han själv är lärare. Hur ser 

då hans lärarhur, alltså görandet i klassrummet, ut? I ”Gästabudet” sker den undervisning om 

kärlekens väsen som texten behandlar i ett samtal mellan läraren Sokrates och hans ”elever”. 

Texten är som ett pjäsmanus där personerna, eller rollgestalterna, inte endast resonerar utan 

också käbblar, skämtar, äter och pikar varandra. Det liknar en blandning mellan en stillsam, 

filosofisk salongskomedi och en Norénpjäs där lärdomarna uttrycks med lätthet och med 

tempoväxlingar, rytm och puls som ger energi åt undervisningen. Om detta är Platons lärarhur 

                                                 
30 Platon, ”Gästabudet”, ur Skrifter. Bok 1, Atlantis, Stockholm, 2016, sid 174. 
31 I citatet ovan är det Kärleken som genom sin blotta närvaro ger andra förmågan att skriva poesi. Ibid., sid. 174. 
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så har den onekligen en stor likhet med ett scenkonstverk.32 Hans hur påminner också om det 

samtal som jag försöker upprätta i mitt klassrum. När det misslyckas, som i fallet med den 

lilla klassen i min berättelse, så misslyckas hela undervisningen och lektionsföreställningen 

faller samman i en menlös monolog. 

 

Jag lämnar musernas Helicon och söker mig istället vidare för att hitta flera tankar omkring 

undervisningens konstnärliga sidor. Johan Amos Comenius är en pedagog och tänkare vars 

verk Didactica magna på många sätt revolutionerade den tidens tankar om utbildning.33 Han 

talar där om undervisning som en konst.34 Dock förefaller det som att hans syn på konst, där 

han jämför det han kallar undervisningskonst med olika hantverk, som t.ex. trädgårdsskötsel 

eller husbyggande,35 mer liknar techne, där konsten ”att lära alla allt”, handlar om att, oavsett 

vem man är, följa den plan som Comenius lägger fram i sin bok. För mig är detta motsatsen 

till vad jag menar med konstnärlighet i mitt yrke, där jag istället vill se mig som lärare som en 

som gör något som är unikt för mig, som genom reflektion och övervägande skapar en 

undervisning som inte följer någon mall.  

 

Ändå finns hos Comenius inslag som närmar sig tanken om lektionen som ett scenkonstverk. 

En del av hans för sin tid nyskapande tankar kring pedagogik rör betydelsen av 

sinnesförnimmelser i undervisningen. Han anser att man ska utgå från tingen själva istället för 

teorierna, att sammanhang och helhet ska betonas istället för delarna och han förespråkar 

användning av historiska bilder, kartor och tavlor i undervisningen. ”[F]ör att det hela skall 

inpräglas så mycket lättare, skall sinnena såvitt möjligt tas i anspråk”, skriver han och 

fortsätter:  

Så måste hörseln alltjämt förbindas med synen, språket med handen. Det som skall vetas skall 

inte blott berättas, så att det går in i öronen, utan det skall ges i bild, så att det med ögonens hjälp 

inpräglas i fantasin. Lärjungarna åter skall snart lära sig att ge uttryck åt det de vet, med både 

mun och hand, så att man inte lämnar någon sak, förrän den tillräckligt upptagits av ögon, öron, 

förstånd och minne.”36  

 

Såtillvida kan kanske Comenius idéer om lektioner ses som en form av allkonstverk där alla 

sinnen ska stimuleras, vilket skulle ge elever såväl som lärare roller i detta konstverk. Vad 

                                                 
32 Ibid., sid 143-211. 
33 Han förordade bland annat en utbildning för alla – inklusive flickor – och ett synsätt på alla elever som 

bildningsbara.  
34 Johan Amos Comenius, Didactica magna. Stora undervisningsläran, Lund: Studentlitteratur, 1632/1999, t.ex 

sid 36. 
35 Ibid., till exempel sid 138. 
36 Ibid., till exempel sid 160. 
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gäller lärarna så ges de också regianvisningar. De ska ha ”ett vänligt och vinnande sätt och 

inte genom att vara barska stöta barnen ifrån sig utan [dra] dem till sig med en faders 

sinnelag, åtbörder och ord”.37 Läraren ska alltså som en skådespelare gå in i rollen som den 

goda vuxne eller föräldern. För att koppla ovanstående till min berättelse så ser jag hur jag till 

exempel i min oförmåga att stötta och prata med min elev Ingrid, misslyckas med uppdraget – 

eller rollen – som Comenius ger mig. Jag använde vare sig åtbörder eller ord för att närma 

mig henne, utan intog istället en hållning som jagade bort henne. Jag har inte tänkt på detta 

som ett misslyckande i att vara konstnärlig, men nu ser jag det som ett misslyckande både vad 

gäller att se helheter och att spela den roll som Comenius vill ge oss lärare.     

 

Klassrummet som scen 

Att använda sinnena eller konstformer som musik, teater, bild med mera i undervisningen 

som vi har sett exempel på här ovan är en viktig del i att utöva konstnärlighet i läraryrket. 

Men jag vill nu titta vidare på hur själva undervisandet, oavsett om innehållet består av 

verbböjning, musikskapande eller franska glosor, kan ses som konstnärligt där möblering, 

röst, hållning, blickar, mimik, ordval, klädsel, placering i rummet i bästa fall samspelar för att 

skapa en interaktiv undervisningsföreställning. När jag ser tillbaka på min berättelse framstår 

ju som sagt just det scenkonstnärliga inslaget i lärarrollen som något viktigt, både för mig och 

för Gabriel.  

 

Inger Enkvist, professor emerita i spanska som också har gjort sig känd som debattör vad 

gäller svenskt skolväsende som helhet, är inne på samma spår i sin bok Lärarskicklighet. I 

boken beskriver Enkvist hur den ryske teatermannen Konstantin Stanislavskij ser på 

skådespelarkonsten och hon drar paralleller till läraryrket, där t.ex. röstanvändning, 

rörelseträning, vård av lektionsmaterial och inte minst fantasi, koncentration och minne spelar 

en avgörande roll.38 Jag har inte hittat någon annan skolforskare som så tydligt har uttryckt 

det Gabriel och jag själv har tänkt angående läraryrket som ett scenkonstnärligt yrke. Även då 

hon inte själv uttryckligen kopplar undervisning till att skapa konst, speglas Adornos tankar 

om att konst är något som aldrig kan massproduceras i hur Enkvist beskriver att vi av respekt 

mot oss själva måste undvika mekaniskt upprepade rutinlektioner.39 Hon beskriver hur lärare 

behöver arbeta med sina uttrycksmedel, med sin kropp och med sin ”rekvisita”, dvs. det 

                                                 
37 Ibid., sid 152. 
38 Inger Enkvist, Lärarskicklighet, Stockholm: Natur och Kultur, 1993, sid 36-43. 
39 Ibid., sid. 60. 
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material som används i undervisningen, för att sköta undervisningen på bästa sätt. Det kan 

tyckas att hennes krav på oss lärare är omänskliga och hon medger även att arbetsvillkoren 

kan sätta krokben för vår möjlighet att ta vårt yrke på det allvar som det förtjänar. Inte desto 

mindre instämmer jag i hennes reflektioner om att vi bara har rätt att ta våra elevers tid i 

anspråk om vi verkligen har något värdefullt att ge dem. 

 

Innan jag lämnar Inger Enkvist för en stund så vill jag fundera över vad hon skriver om konst 

som en väg att nå sig själv, sina känslor och erfarenheter.40 Häri hittar jag ett eko av Schillers 

tankar om att det är konsten som förädlar människorna.41 Jag vill ytterligare koppla samman 

Schiller och Enkvist och mig själv, genom att på nytt fundera kring den lekdrift som enligt 

Schiller gör människan till människa och som jag också tycker är en drift som utgör kärnan av 

skådespelaryrket och av lärarens arbete, som Enkvist och jag förstår detta yrke.42 Kanske att 

det faktum att vi båda är språklärare ytterligare förstärker dessa tankar, såtillvida att det 

främmande språket adderar till upplevelsen att vi både leker och är i en roll. I mellanrummet 

mellan språken och i språkbytet uppstår en befriande och lekfull annanhet, den annanhet som 

jag också önskar för mina fem elever i berättelsen. När jag pratar franska så är jag på samma 

gång mig själv och en annan mig själv. Elever har påpekat att min röst ligger i olika lägen 

beroende på om jag pratar franska, engelska eller något annat språk och jag kan också känna 

att de främmande språken placerar sig på olika ställen i munnen och därigenom förändrar mitt 

ansikte. Mitt namn är fortfarande mitt, men genom att be eleverna kalla mig madame och 

använda mitt efternamn så framträder en annan sida av mig, där jag väljer att negera min 

självvalda, frihetsförsvarande ogifthet och där jag leker fram en distans till eleverna som 

Akro-Anna saknar. På detta sätt är jag i en roll som är mig själv och som samtidigt adderar till 

den som är jag.    

 

Lotte Alsterdal är en annan forskare som har liknat vad som i hennes fall är en förskollärares 

arbete med att delta i en föreställning i ”Säkerhet och osäkerhet i rörelse” som ingår i Inifrån 

och utifrån. Boken består av texter av studenter på den erfarenhetsbaserade 

förskollärarutbildningen på Södertörns högskola och av forskare och filosofer inom 

högskolan.43 Alsterdal jämför där förskolläraren med pianisten som ska ha en konsert. Till en 

                                                 
40 Ibid., sid. 55. 
41 Friedrich von Schiller, 1995, sid 50. 
42 Ibid., sid. 77-ff. 
43 Lotte Alsterdal, ”Säkerhet och osäkerhet i rörelse” i Inifrån och utifrån. Om praktisk kunskap i förskolan, red. 

Lotte Alsterdal och Maria Pröckl, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2016, sid. 409-414. 
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viss gräns kan båda lära sig ett handlande genom att träna in tekniker, regler, mönster och 

vanor och därigenom känna sig säker i sin roll, men för att nå ett arbete som inte endast är ett 

hantverk utan har konstnärliga kvaliteter så måste de träna sig på osäkerhet, på att vara beredd 

på att befinna sig i vad jag skulle kalla icke-vetande.44 Paradoxalt nog måste de alltså vara 

tillräckligt säkra för att våga vara i ett tillstånd av osäkerhet, ”Att stå ut med sin osäkerhet och 

visa den på ett öppet och sökande sätt kräver en samtidig form av lugn eller säkerhet.”45 

Alsterdal talar också om att det konstnärliga görandet sitter i kroppen och att det, som jag 

förstår det, behövs en öppen säkerhet i kroppen för att man ska kunna stå ut med sin osäkerhet 

och för att barnen ska acceptera en lärare i dennas säkra osäkerhet.46 Kanske sitter titelns 

rörelse i just i denna kroppslighet. Jag kan vara en god hantverkare som lärare, en lärare som 

kan regler, metoder och handlingssätt, men för att nå den konstnärlighet som jag tror att Lotte 

Alsterdal eftersträvar måste jag bortom den regelkunniga säkerheten mot en kroppslig 

säkerhet som klarar av att befinna sig i osäkerhet.  

 

För att gå vidare med tanken om kroppsligheten i mitt yrke, en kroppslighet som är central för 

mitt lärarjag, så vänder jag mig till professor Silwa Claesson. Hennes forskningsrapport 

Lärares levda kunskap utgår från ett fenomenologiskt perspektiv, där ett huvudspår utgörs av 

Maurice Merleau-Pontys tankar om kropp.47 Rapporten är en studie där hon med 

utgångspunkt i livsvärldsfenomenologin skriver om begreppet hållning. Jag förnimmer dock 

att rapporten snarare behandlar hur läraren förhåller sig till elever, innehåll och 

undervisningsstrukturer än att på djupet utforska just den fysiska hållningen och vad den 

medför vad gäller uttryck och gestaltning. Det var egentligen denna fysikalitet i arbetet som 

lärare som jag hoppades kunna diskutera, i förhållande till Merleau-Pontys resonemang om att 

kroppen i sig endast kan liknas vid ett konstverk.48 Jag sökte nya infallsvinklar vad gällde de 

fjärilar som fladdrar i min maggrop och den energibubbla som gör att den glada punkten i 

bröstkorgen liksom lyfter sig uppåt och som hjälper mig att bli Madame Gräslund eller Akro-

Anna, men det var inte något sådant som jag fann. 

                                                 
44 Jag återkommer till termen icke-vetande som kommer från Jonna Bornemark, Det omätbaras renässans: en 

uppgörelse med pedanternas världsherravälde, Stockholm: Volante, 2018, sid 34. 
45Ibid., sid 414. 
46 Ibid., sid 414. 

47 Silwa Claesson, ”Livsvärldsfenomenologi och empiriska studier”, Nordic Studies in Education, 2008:2  
48”Kroppen kan inte jämföras med ett fysiskt föremål utan snarare med ett konstverk”, säger Merleau-Ponty och 

förklarar att konstverk ”är individer […], vars mening bara är tillgänglig genom direkt kontakt, och som utstrålar 

sin betydelse utan att lämna sin plats i tid och rum. Det är på detta sätt som vår kropp kan jämföras med ett 

konstverk” Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, Göteborg: Daidalos, 2006, sid. 116-117.  
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Dock finns i beskrivningen av två av lärarna i Claessons studie formuleringar där dessa liknas 

vid skådespelare, både i hur de arbetar med kroppen, gester, röst, och i hur de utvecklar ett 

medvetet och utvalt språkbruk, i stil med en författares arbete. T.o.m. det tillfälle när en av 

dem gör något oväntat, ”tappar masken” kan jag se som en konstnärlig aspekt, så till vida att 

konst sällan är intressant om det inte finns ofullständighet, skönhetsfläckar och glapp i 

konstverken.49 Själva uttrycket att tappa masken visar också på den scenkonstnärliga och i 

dessa observationer kan jag känna igen mitt eget lärarvarande och hur det till alla delar är 

kroppsligt, med en kroppslig närvaro och hållning som får betydelse. Med Merleau-Pontys 

ord är min kropp inte bara scenkonstnärlig, utan rent av ett konstverk som i sig har mening.  

 

Hur är konstnärligt arbete konstnärligt? 

Låt oss nu leka att jag ovedersägligen har bevisat att en lärare kan likna en konstnär genom 

ovanstående resonemang. Hur och varför är då en konstnärs arbete konstnärligt? Räcker det 

med att stå framför en publik, att skriva ett manus, att regissera en föreställning för att kunna 

sägas utföra ett konstnärligt arbete? Räcker det med att jag säger mig ”bli Madame Gräslund” 

för att vara en konstnär? I forskarnas slutsatser och i samtalet med Haňťa, finner jag att där 

finns begrepp som går mer på djupet i vad ett konstnärligt arbete innebär och som jag tror 

även behövs i ett lärararbete som vill konstnärlighet. De begrepp som jag plockar upp är 

Haňťas noggranna och tidskrävande övervägande som ska göra varje pappersbal unik, med 

sin egen prägel, som ekar av Adornos motstånd mot kulturindustrin. Där är Inger Enkvists 

koncentration och Lotte Alsterdals förmåga att befinna sig i ett tillstånd av osäkerhet. Där 

finns min egen vilja till energi och till att hitta nya vägar.   

 

Även Agneta Bronäs och Niclas Runebou berör läraryrkets konstnärlighet i sin bok 

Ämnesdidaktik – en undervisningskonst. De skriver apropå konst att ”[e]n konst består i någon 

mening av regler eller principer för hur man gör något på ett bättre, mer genomtänkt sätt. Och 

detta genomtänkta sätt tar tillvara erfarenheter, egna och andras. En konst är en sorts 

systematik över gjorda erfarenheter.”50 Också för mig är erfarenhet en viktig del av 

konstnärskap, men jag har inte tänkt att regler är kärnan i konst och i undervisning. Istället 

kan ju själva brytandet av regler, normer och principer utgöra konstens och kreativitetens 

kärna, ett brytande som förvisso kan vara motiverat av att man har hittat ett mer genomtänkt 

                                                 
49 Ta t.ex. Shakespeares sonetter, som många gånger avviker en smula från den strikta formen genom att bryta 

rytm eller rim-strukturer och just därigenom lyfter sig till stor konst.  
50 A. Bronäs och N. Runebou, Ämnesdidaktik – en undervisningskonst, Lund: Studentlitteratur, 2015, sid. 35. 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Agneta%20Bron%E4s
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Niclas%20Runebou
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Agneta%20Bron%E4s
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Niclas%20Runebou
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sätt. Samtidigt är det värt att fundera över konstnärlighet som regler och principer. Vilka är 

dessa regler och hur står sig påståendet mot Lotte Alsterdals tankar om att förhålla sig fritt till 

regler och metoder för att kunna bli mer än en hantverkare, för att kunna utöva sitt arbete 

konstnärligt? Och i förhållande till Schiller, där formdriften står för det oföränderliga och 

lagbundna, som leder till enformighet och inte är arenan där konst kan bli till, för att inte tala 

om Adornos autonoma, fria konst? Jag kan inte se att det är min kunskap om grammatikregler 

eller skollag som har gjort att lärararbetet ibland kanske kan nå en konstnärlighet. Istället tror 

jag att den konstnärlighet jag ser som en möjlighet i mitt lärararbete snarare hör ihop med att 

våga släppa taget om, eller iallafall förhålla sig fri till, regler, principer och uppställda planer, 

för att istället befinna sig i en Alsterdalsk osäkerhet, eller kanske i Schillersk leklust.   

 

Ett annat begrepp som har förvånat mig är att Elbert Hubbard jämställer konst och 

effektivitet: ”art is not a thing, but a way. It is the beautiful way – the effective way.”51 Jag 

håller upp ordet effektiv i nypan för att kunna granska det noggrant och från olika håll. I min 

berättelse – och i samhället, enligt min erfarenhet – kopplas detta ord ihop med snabbhet, som 

att det vore självklart att något som är effektivt också går undan. Men tänk om det är tvärtom, 

att något som görs effektivt sker först efter noga överväganden om vad som ger mest effekt? 

Att tiden som kan associeras med uttrycket inte behöver innebära att den är så kort utan så 

kvalitativ som möjligt.52 Ordet betyder ju i grunden verkningsfullt och det har ju alls inget 

med brådska att göra, utan för att något ska göra verkan måste jag hinna överväga hur det ska 

göras. Vore jag en slalomåkare skulle det effektivaste sättet att passera portarna också vara det 

snabbaste och kvalitet och kvantitet skulle vara ett, men för en konstnär eller en lärare leder 

sällan jäkt och stress till effektivitet. Konst och den konstnärliga undervisningen kan alltså 

kanske vara effektiv i betydelsen att de utförs, inte snabbt, men på ett verkningsfullt sätt.  

 

Om effektivitet och osäkerhet som jag har granskat ovan skulle kunna ha något med 

konstnärlighet att göra, så tror jag ändå inte att det räcker med det. Den svårfångade konsten 

behöver undersökas genom flera olika begrepp. Jag återkommer till att jag tror att ett sådant 

begrepp är reflektion. Reflektionen som gör att jag kan finna nya bågar och vägar framåt 

under lektionens gång eller då jag tänker tillbaka på mina elever och lektioner vid dagen slut. 

Reflektionen som saknas eller inte hinns med i min berättelse då jag inte agerar i förhållande 

                                                 
51 E. Hubbard, 1908, sid. 29. 
52 Längre fram kommer jag att diskutera tid som kvantitet och kvalitet mer utförligt.  
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till eleven Ingrid, eller till lektionen som ska till att börja eller då jag misslyckas med att få 

igång ett reflekterande samtal med mina kollegor. 

 

Donald Schön talar i sin text Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling om 

reflektion-i-handling som ett sätt att nå konstnärlighet.53 Han beskriver hur en person som 

handlar i enlighet med sitt kunnande-i-handling, dvs. det jag uppfattar som erfarenhet, kan 

drabbas av en överraskning, något oförutsett, som gör att man stannar upp och funderar mitt i 

handlingen för att sedan ändra riktning. Han beskriver hur man även i sitt kunnande-i- 

handling gör smärre förändringar, justeringar, av sitt handlande och att det inte finns någon 

helt tydlig gräns mellan dessa justeringar och när det övergår till en reflektion-i-handling.54 

För mig liknar både de smärre justeringar som ingår i Schöns kunnande-i-handling och den 

mer drabbande överraskningen som leder till reflektion-i-handling det som så ofta sker under 

lektionerna. Istället för att slaviskt följa lektionens planering eller de regler som är uppställda 

gör jag ofta små justeringar och ibland totala omdirigeringar av lektionens upplägg. Jag vet 

inte om jag därmed lär ut konstnärlighet, som Schöns titel antyder, men kanske att min 

undervisning genom detta i sig har något som liknar konstnärliga kvaliteter.  

 

Schöns begrepp kunnande-i-handling är för mig nära kopplat till erfarenhet och erfarenhet är 

ytterligare en ingrediens i den konstnärsgryta vars recept jag försöker skriva ned. Här vänder 

jag mig till filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey som genast tillhandahåller en 

bok ur sin bokhylla med titeln Art as Experience. Titeln i sig låter påvisa att konsten i själva 

verket utgörs av just erfarenhet. I kapitel 5 med titeln ”Att göra en erfarenhet” säger han att 

för att något ska vara konstnärligt behöver det vara baserat på en erfarenhet. Om ett verk inte 

innefattar konstnärens egen erfarenhet, kärleksfullhet och omsorg uppstår inte något estetiskt 

värde, utan endast ”en i huvudsak mekanisk process”.55 56  

                                                                                                                                                   

För Dewey är alltså en som tar tillvara på sina erfarenheter i sitt skapande en konstnär och 

verket får därigenom konstnärliga eller estetiska dimensioner. För att ytterligare betona hans 

                                                 
53 Donald Schön, ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling” i Klassiska texter om praktisk kunskap, 

red. Jonna Hjertström Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2017, sid. 355ff. 
54 Ibid., sid. 364-365. 
55 John Dewey, ”Att göra en erfarenhet” ur Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 

Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2017, sid 80-82. 
56 Dewey använder omväxlande begreppen estetisk och konstnärlig i sin text och beskriver att han saknar ett ord 

i engelskan som innefattar bägge begreppen. Ibid., sid 79. 
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tes citerar jag hans beskrivning – en beskrivning som ekar av Schiller – av motsatsen till 

detta: 

Estetikens motståndare är varken praktikerna eller de intellektuella. Det är likformigheten, de 

lösa ändarnas slapphet, underordnandet under praktiska konventioner och intellektuella 

procedurer. Stel återhållsamhet, påtvingad underkastelse, stramhet å ena sidan och upplösning, 

slöseri, inkonsekvens och godtycklig släpphänthet å den andra leder i olika riktningar bort från 

erfarenhetens enhet.57  

 

Dewey var som sagt bland annat pedagog, men i den text som refereras till här verkar han inte 

ha haft läraryrket i åtanke i sina beskrivningar. Jag menar dock att erfarenhet, omsorg och 

kärleksfullhet även är av största vikt i mitt läraryrke. Det betyder kanske inte i sig att mitt 

arbete är konstnärligt på grund av min erfarenhet och att konst enligt Dewey förutsätter 

erfarenhet innebär inte att jag, då jag utnyttjar den i mitt görande, nödvändigtvis skapar konst. 

Men för mig betyder det att om jag låter mitt arbete inordnas under likformighet, om det blir 

en mekanisk process där jag ”kör boken rakt av, kapitel efter kapitel” och låter formdriften 

dominera utan att jag använder min erfarenhet så förlorar jag det i mitt jobb som jag vill likna 

vid konstnärlighet och som gör yrket till mitt.    

 

Varför jag vill 

Man kan kanske ifrågasätta vad anledningen är till att jag vill påstå att det finns konstnärliga 

aspekter i mitt arbete och varifrån min vilja att göra detta kommer. Jag har antytt att den kan 

vara en fåfäng vilja i betydelsen att den kan handla om att visa att trots att jag inte lyckades 

förverkliga min barn- och ungdomsdröm om att arbeta inom scenkonsten så arbetar jag ändå 

med scenkonst. Så kan det vara. 

 

Samtidigt anser jag mig också ha en annan vilja med att hävda det jag kallar för 

konstnärlighet i läraryrket. Det handlar om att försöka påvisa yrkets komplexitet och skönhet 

och vikten av att inte reducera läraren till en ordningsman, en handledare eller en tjänsteman 

med administrativa sysslor som huvuduppgift. Vägen till att istället höja det unika i yrket har 

för mig gått genom att likna mitt arbete vid scenkonstnärens. Jag tänker att en sådan 

jämförelse kan klargöra för en arbetsgivare och en allmänhet – där jag upplever att många 

anser sig veta vad yrket innebär bara utifrån att de själva har gått i skolan – hur jag ser på mitt 

yrke. Jag tror i grunden inte att det är för att jag vill göra arbetet ”finare” genom att låtsas vara 

skådespelare. Läraryrket är tillräckligt fint, viktigt och vackert i sin egen rätt. Däremot finns 

en vilja hos mig att höja statusen på yrket hos allmänheten och att freda det från klåfingriga 

                                                 
57 Ibid., sid 71. 
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förståsigpåare. Och så behöver jag visa vilka förutsättningar som krävs för att jag ska kunna 

utföra mitt arbete på det jag kallar ett konstnärligt sätt. Och det är förutsättningar som även de 

liknar dem som en scenkonstnär kan sägas behöva för att utföra sitt arbete. 

 

Möjligheter och motstånd 

Jag har nu kommit till den del av min essä där jag vill titta närmare just på de förutsättningar 

som jag tror krävs för att jag ska kunna utföra mitt arbete. Jag vill också undersöka hur jag 

tror att förutsättningarna på diverse sätt har stäckts eller i alla fall utsatts för attacker under de 

senaste decennierna. Det handlar om självständighet och autonomi. Det rör sig om tid. Och 

jag inleder med ett nytt besökt hos min vän Haňťa. 

 

Haňťa II När arbetet är en love-story…och när hjärtat krossas 

Haňťa står nu plötsligt där framför mig igen, och han är kvar precis där jag lämnade honom, 

med frågan om meningen med konstnärlighet hängande i luften mellan oss. En person som inte 

ser någon sådan mening är Haňťas chef, som med jämna mellanrum och ilsket, högrött ansikte 

skriker och bråkar när arbetet inte sker med tillräcklig effektivitet i betydelsen snabbhet. Inte 

heller den nya tidens pappersarbetare, ungdomarna i det socialistiska arbetets brigad, har något 

till övers för hans otidsenliga tålmodighet och kärlek till sin uppgift. Där han har arbetat ”med 

bara händer för att känna pappret med fingrarna [och] uppleva papperets oförlikneliga behag”, 

där han reflekterat och förberett sig, där möts han nu av ungdomarna som till hans 

förödmjukelse arbetar med handskar på händerna, sliter pärmarna av böckerna och kastar dem 

i den gigantiska pressen utan att så mycket som titta på dem.58 Upplevelsen av den nya tiden 

och chefens hetsande får honom att börja arbeta mekaniskt och kallt ”som en koreansk bödel” 

och trots att en hel korg med filosofiska böcker kommer nedramlande i hans källare lägger han 

dem bara direkt i tråget, även om det nästan får hans hjärta att brista.59 Han berättar: 

Jag gjorde bara det arbete som jag fick betalt för, ingen konst och inget skapande och inga sköna 

alster, jag uträttade bara mitt arbete och började samtidigt förstå att om jag arbetade så här så 

skulle jag kunna bilda en egen socialistiska arbetets brigad, själv bestämma mig för att höja 

produktiviteten med femtio procent, och för det skulle jag säkert kunna åka inte bara till en 

företagsägd stuga, utan också på semester till det vackra Grekland, där jag skulle springa runt 

Olympias stadion i långkalsonger och betyga Aristoteles födelseort Stagira min aktning.60 

 

Även jag kan känna en tvekan när det gäller om det är värt det, alla överväganden, all reflektion 

alla antingen-eller och all tid och kraft som detta tar. Om jag istället skulle gå in i arbetet med 

                                                 
58 Bohumil Hrabal, 2006, sid 63-65. 
59 Ibid., sid 72-73. 
60 Ibid., sid 73. 
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frejdigt mod, handskar på händerna och de senaste pedagogiska modeorden i mungipan, om 

arbetet skulle utföras ”effektivare”, i betydelsen snabbare och med mindre kärlek och omsorg, 

skulle det verkligen spela någon roll? Eller kanske rent av vara bättre? Haňťas chef, intresserar 

sig för högre produktionstakt, mer kontroll och mindre autonomi, inte för reflektion, skönhet 

och självständighet och min upplevelse är att lärare tvingas in i regleringar av arbetstid, 

malltänkande och administrativa träsk där vi riskerar att drunkna och där kreativiteten sugs ned 

i dyn. Men hur kan jag vara säker på att skolan blir bättre ju mer frihet vi lärare får och hur kan 

jag garantera att tiden inte missbrukas?  

 

Autonomi vs förpappring 

Kanske framstår jag i min berättelse som autonom – det vill säga en som styr sig själv och 

skriver sina egna lagar – när jag bestämmer över min lektion och dess innehåll. Jag är min egen 

manusförfattare och regissör. Liksom Haňťa följer sin egen ritual och sätter sin unika prägel på 

verket, kan också jag i viss mån forma min lektion utifrån mina professionella avväganden, min 

erfarenhet och min vilja att skapa konst. 

 

Samtidigt ser jag att denna autonomi alltmer har begränsats. I min fackliga roll erfar jag till 

exempel skolor där alla lektioner ska fylla samma mall, lektioner uppkallade efter skolan där 

möjligheten till att göra individuella avväganden och skapa konstnärliga avsikter begränsas 

eftersom alla ska ha samma upplägg, samma inledning och avslutning. Ett annat exempel är det 

bedömningsinstrument, de så kallade matriserna, som infördes i samband med de senaste 

läroplanerna LGR11 och LGY11 där vi lärare får ägna tid åt att sätta in kunskapskrav i ett 

rutsystem där man ska bedöma om eleven kan använda ”någon strategi”(E), ”några olika 

strategier”(C) eller ”flera olika strategier”(A) och om de kan använda texter ”med viss 

relevans”(E), ”på ett relevant sätt”(C), eller ”på ett relevant och effektivt sätt”(A).61 I den 

senaste digitala plattformen finns också funktioner med möjlighet att ge konstant respons på 

elevernas prestationer och detaljerade redogörelser över vad som har gjorts på varje lektion. 

Allt tillgängligt för såväl elever som föräldrar och ju mer man kan göra, desto mer krävs att 

man också ska göra. Vad gäller just bedömning och betygssättning finns möjligheter som blir 

måsten att oupphörligt mäta och väga elevernas kunskapsutveckling, ett mätande som jag menar 

tar fokus och tid i anspråk från kärnan i arbetet, dvs. att skapa förutsättningar för eleverna att 

växa i mänsklighet och kunskap. Formdriften dominerar och lekdriften får ingen plats. 

                                                 
61 Skolverket, Läroplan för grundskolan, samt för förskoleklassen och fritidshemmet, 2018: 

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan, [2019-04-20] 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
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Det finns alltså enligt mig en begränsning av lärarnas frihet vad gäller våra val av lärarhur, en 

begränsning som i mitt fall kan leda till att jag inte längre kan utöva mitt arbete konstnärligt, 

eftersom konstnärlighet förutsätter autonomi.62 Jag vandrar tillbaka till Inger Enkvist, eftersom 

hon också berör frågan om autonomi i läraryrket. Hon tar sin utgångspunkt i Michael Polanyis 

tankar om att komplexa samhällen behöver professioner som är självstyrande och som bygger 

på ideal, visioner och estetiska avvägningar.63 Om det inte ges utrymme för autonomi och för 

att utveckla dessa ideal så kommer yrket istället ”att fyllas av icke-personer, automater utan 

självinsikt eller självkritik.”64 Enkvist menar att just detta riskerar att ske på grund av den hårda 

politiska styrningen av skolan där ingen hänsyn har tagits till lärarnas åsikter. Dock framhåller 

hon att det ännu finns lärare som bjuder ”ett segt men tyst motstånd” och fortsätter arbeta utifrån 

sina egna professionella värderingar och överväganden.65  

 

Eftersom Enkvists bok har 25 år på nacken så kunde man hoppas att frågan om lärarnas 

autonomi hade lösts sedan dess. Så verkar dessvärre inte vara fallet. På Lärarnas riksförbunds 

hemsida står – som ett eko av Polanyi ovan – att läsa om vad som utgör grunden för en 

profession, nämligen att man inom professionen förväntas ta eget ansvar för sitt arbete. 

Samhället förväntas i gengäld ge professionen ”tillräckliga resurser, anständiga villkor och i 

övrigt maximal autonomi”.66 Dock får lärarkåren inte längre detta. 

Man har inte alls varit beredda att lämna professionen ifred att utföra sitt viktiga samhällsuppdrag. 

Man har absolut inte respekterat att det är lärarna som bäst förstår hur undervisningen ska utföras. 

Sedan decennier tillbaka råder en mentalitet där bokstavligen alla, oavsett insikter eller utbildning, 

anses begripa bättre än alla lärare hur verksamheten bäst ska bedrivas.67 

 

Här förefaller vi alltså fortfarande stå några decennier senare i en styrning av skolan som 

motverkar autonomin hos dess lärare. Detta kan delvis hänföras till införandet av New Public 

Management (NPM) inom offentlig förvaltning, med de kontrollmekanismer, den inrutning, 

mätning och vägning som det innebär. Pedagogikprofessorn Ingrid Carlgren beskriver hur den 

målstyrda skolan har lett fram till en ”baklängespedagogik”, där eleverna får en genväg till 

kunskaperna som i grunden urholkar kunnandet, då de förväntar sig att få reda på vad de ska 

                                                 
62 Se tidigare resonemang angående Adornos konstteori.  
63 Inger Enkvist, 1993, sid 62-63. Michael Polanyi var en universalbegåvning, som verkade inom allt från kemi 

och medicin, till samhällsvetenskap och filosofi. Han myntade begreppet tyst kunskap, som ligger nära den 

erfarenhetsbaserade, praktiska kunskapen.  
64 Ibid., sid 62. 
65 Ibid., sid 62. 
66 Lärarnas Riksförbund, ”Professionell autonomi”, 2018-05-16: 

www.lr.se/yrketsforutsattningar/lararyrketsomprofession/professionellautonomi.4.51012e061525c38e8e2efa2.html [2019-

04-20] 
67 Ibid. 

http://www.lr.se/yrketsforutsattningar/lararyrketsomprofession/professionellautonomi.4.51012e061525c38e8e2efa2.html
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lära sig och hur de ska visa att de kan redan innan de de facto kan. ”När lärare och elever till 

exempel samtalar om en dikt så är det inte dikten och innebörden i den som blir det viktiga, 

utan hur eleven kan samtala om dikten på ett visst sätt – som svarar mot de olika 

betygsstegen.”68 När jag då använder ett konstverk i undervisningen behöver eleverna och jag 

alltså koncentrera oss på vilka betygssteg som ska uppnås och hur, istället för den fördjupade 

kunskap som konsten kan ge. 

 

Filosofen Jonna Bornemark är inne på samma linje i sin studie Det omätbaras renässans. Där 

skildras vårt nutida samhälle genom att ta avstamp i renässansfilosofen Nicholas Cusanus 

indelning av förnuftet i två kategorier, intellectus, som är den reflekterande, omdömesgilla 

förmågan och ratio, förmågan till kalkylerande.69 Bornemark menar att ratiots inrutning av 

verkligheten, som i och för sig är nödvändig för att få grepp om världen, i och med NPM har 

blivit helt förhärskande. Den målstyrning som har utgjort kärnan i bland annat skolväsendet 

har lett till att vi som arbetar där inte bara ska utföra arbetet, utan också dokumentera att det 

har utförts. Bornemark lånar begreppet förpappring från språkvetaren Johan Hofvendahl för 

att beskriva detta fenomen, där inget riktigt räknas om det inte har skrivits ned – helst med 

hjälp av siffror, staplar och tabeller eftersom språket aldrig kan bli lika precist – och 

kontrollerats mot uppställda mål.70 Denna kontroll har lett till minskad autonomi och minskad 

tid att ägna sig åt grunduppdragen inom välfärden. Styrningen genom NPM förutsätter också 

effektivitet, som i det här fallet inte betyder det som är verkningsfullt i en komplex situation, 

utan det som är centralt styrt och ekonomiskt lönsamt.71  

 

Samhällets fokus på mätbarhet innebär att vi inte längre erkänner de grundläggande 

sinnesförnimmelserna och inte heller intellectus förmåga att uppfatta enskilda vadheter och att 

reflektera över dessa, menar Bornemark.72 Vi erkänner i denna strävan efter det rationella inte 

heller det Cusanus kallar icke-vetande, ”livets och varats överflöd”.73 Detta överflöd som vi 

inte kan uttömma eller beskriva i siffror eller ens ord, hur många vi än må använda, finns 

såväl i det stora, i frågor om hela vår existens, som i det lilla, i den enskilda situationen eller i 

mötet med medmänniskan. Icke-vetandet finns, skriver Bornemark, i all kunskap som ett 

                                                 
68 Ingrid Carlgren, ”Skolans resultatfokus urholkar kunskap och bildning”, Dagens Nyheter, 2018-08-02.   
69 Jonna Bornemark, 2018, del 1. sid. 14.  
70 Ibid., sid. 52-54. 
71 Ibid. sid. 32. (Se sid 22 i denna uppsats för ett resonemang om effektivitet som något verkningsfullt)  
72 Ibid., bland annat sid. 52. 
73 Ibid., sid 34. 
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centrum såtillvida att de begrepp och kategorier som vi försöker fånga kunskapen i aldrig helt 

kan uttömma verkligheten. Den flödar över. Det handlar inte om att vi ska hitta icke-vetandet, 

som någon slags tappade pusselbitar utan att vi själva ska skapa dessa bitar och att vi hela 

tiden sträcker oss efter icke-vetandet som oändlighet.74 I min lärarverklighet finns ett ständigt 

icke-vetande i förhållande till mina elever och deras kunskapsinhämtning och i förhållande till 

hur lektionen ska fortlöpa. Det innebär att även om jag har en aldrig så uttänkt plan för 

lektionen, ett manus, en regianvisning att följa, så måste jag ändå vara beredd på att jag inte 

vet och jag måste vara beredd på att improvisera och samspela med eleverna, att justera och 

rucka på planerna. Schöns begrepp reflektion-i-handling som jag diskuterade tidigare i 

förhållande till konstnärlighet, sätter jag i relation till mitt icke-vetande inför mina elever.  

 

I en värld styrd av NPM där istället ratio härskar oemotsagt och i eget majestät så skulle dessa 

anpassningar, det jag vill kalla min konstnärliga frihet, inte ha någon plats.75 Där borde jag 

istället bortse från detta icke-vetande och följa min planering oavsett vad jag möts av i 

klassrummet. Där spelar knappast något så fullständigt omätbart som lektionens rytm och 

musikalitet eller det som sker i det enskilda mötet med eleverna någon roll. Att ägna tid åt 

konstnärlighet riskerar att bli en oräknebar omöjlighet om tiden främst är något som ska 

räknas och sparas.  

 

Ständigt i tid 

Som fransklärare är jag ständigt i tid. Tiden som räknas, tiden som anges, tiden i görandet. Vi 

tränar klockslag, veckodagar och månader. Vi pratar om nutid, dåtid, framtid och hur de 

påverkar form och innehåll. Je t’aime eller je t’aimais.76 Genom mitt andra lärarben – som 

akrobatiklärare – tillkommer tidens kroppsliga aspekt av uppbyggnad och förfall; vad jag en 

gång kunde men snart inte mer.  

 

Tiden har också en avgörande betydelse i min berättelse. Där finns arbetsgivarens vilja att 

införa semestertjänst. Där finns den koncentrerade lektionstiden och den heliga och 

fokuserade tiden runtomkring lektionen, den tid då jag – om den finns – kan förbereda mig på 

                                                 
74 Ibid. , sid 36-37. 
75 Även om Bornemark haft ett stort genomslag och fått mycket positiv respons på sin bok i media så har även 

kritiska röster höjts som varnar för att ta bort mätsamhället. Det jag menar att man missar i sammanhanget är att 

Bornemark betonar att ratio behövs, men när det blir det enda som får finnas riskerar man att förlora själva 

kärnan i välfärden eller i livet. För kritik av Bornemark, se debattartikel i DN: Claes Sandgren, ”Slå vakt om 

mätsamhället annars får vi köer och byråkrati”, Dagens Nyheter, 2018-11-08. 
76 Jag älskar dig eller jag älskade dig. 
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min roll och kanske få ”snilleblixtar”, eller har möjlighet att plocka upp inte bara elevernas 

frågor om ämnet och undervisningen, utan också hinna ha tid för hela eleven. Där finns till 

sist den stress och känsla av otillräcklighet som drabbar mig när jag inte tycker mig hinna 

med att utföra mitt arbete med den kvalitet som jag önskar, när klockans obönhörliga tickande 

driver mig till en verklighetsfrämmande flykt i tid och rum. Kan jag som Haňťa tvinga mig till 

att arbeta mekaniskt och kallt och på så sätt höja produktionstakten? Verkligheten i dagens 

skola är på många håll just denna. Lärarna har fler klasser och fler elever att försöka se och 

hjälpa, de administrativa uppgifterna ökar och skolklockan tickar i allt snabbare takt.77     

 

Lärartid  

När utomstående ville raljera över läraryrket förr, sades det ofta att det valdes av tre orsaker: 

juni, juli och augusti. Den som själv valde att bli lärare på 70-80-talet valde ofta yrket för att 

det betraktades som ett kreativt och fritt yrke med stor autonomi. Inget av ovanstående är 

riktigt sant längre. Sedan nittiotalet har lärarnas tid att vara lärare begränsats på flera sätt. 

Avtalet som ingicks 1995 innebar att lärarna skulle ha en styrd, eller reglerad, tid på 1360 

timmar per år, och en rest av autonom tid, kallad förtroendearbetstid, på 407 h/år.78 

Arbetsgivaren har alltså förtroende för lärarnas arbete i 407 timmar om året. Samtidigt 

släpptes undervisningstiden – som förr hade varit den enda reglerade tiden – fri, det vill säga 

att det inte längre finns någon begränsning av hur mycket en lärare ska undervisa. Trots 

skrivningar i en bilaga till avtalet om att undervisningen i och med detta inte skulle öka, så har 

precis det skett på många skolor. Man har också infört semestertjänst – 40 timmars styrd, 

kontrollerad och reglerad tid per vecka – på en del skolor, bland annat min egen.  

 

Kronos vs. kairos? 

För att bättre förstå den tid som jag tycker mig behöva och som rinner mellan mina fingrar, så 

vill jag återigen vända mig långt bakåt i tiden och ta hjälp av den antika synen på tid, som två 

olika företeelser. Under antiken skiljde man på den kvantitativa klocktiden, som kallades 

                                                 
77 Se bland annat. Skolvärlden nummer 9.18 och 10.18. 
78 Sveriges kommuner och landsting, Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvilkor m.m. med 

Lärarförbundet för TCO-OF:s förbundsområde Lärare jämte i förbundsområdet ingående organisationer samt 

Lärarnas Riksförbund (ÖLA 2000), 1996: 

http://brs.skl.se/skbibl/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_cnr=1996%3A*&op1=&type=&db=C

IRK&from=141&toc_length=20&currdoc=145 [2019-04-15] 

http://brs.skl.se/skbibl/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_cnr=1996%3A*&op1=&type=&db=CIRK&from=141&toc_length=20&currdoc=145
http://brs.skl.se/skbibl/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_cnr=1996%3A*&op1=&type=&db=CIRK&from=141&toc_length=20&currdoc=145
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kronos och det rätta ögonblicket eller den kvalitativa tiden, som kallade kairos.79 Båda 

begreppen är även namn på gudar inom den grekiska mytologin.80 

 

Kronos, den grymma guden som äter sina barn, är alltså också den form av tid som består av 

sekunder, minuter och timmar. Det sägs att kronos är den abstrakta tiden,81 men samtidigt har 

den tydliga och konkreta manifestationer i form av klockor, visare och ett tickande som kan 

jaga oss att hasta framåt i allt högre takt. Oavsett vad som händer så rör sig kronostiden tungt 

framåt i en exakt hastighet. Filosofen John E. Smith skriver att kronos hör ihop med att mäta 

och till exempel ger svar på frågorna ’hur snabbt’ och ’hur ofta’, frågor som i princip kan 

besvaras med hjälp av grundtal.82 Smith fortsätter med att referera till Aristoteles beskrivning 

av kronos som innebär att det finns tre viktiga kännetecken på denna form av tid. Det är för 

det första att den innehåller förändring, process eller rörelse, för det andra att denna rörelse 

kan mätas i tid och för det tredje att den ingår i en ordning med ett före och efter, en 

kronologi.”Time so conceived is both a frame and container in and through which events take 

place in an actual order of happening; chronos time is a grid upon which events can be 

plotted”83  

 

Det är inte svårt att sätta in kronosbegreppet i min skolvärld och i min berättelse. Vad är ett 

schema om inte ett rutnät – a grid – med olika kvantiteter av lektioner och möten? Även 

arbetsgivarens önskan att reglera all arbetstid i semestertjänst eller i ferietjänstens 1360 

reglerade timmar per år talar om kvantitet men rymmer i sig inget bevis på kvalitet. Däremot 

riskerar bristen på reglering av undervisningstiden för lärarna leda till en ökande, men 

oräknad, kvantitet som går ut över kvaliteten, eftersom fler grupper och elever ger mindre tid 

för varje elev och mindre tid till reflektion och utveckling av undervisningen. Genom att den 

inte låter sig påverkas av skeenden så uppfattar jag paradoxalt nog att det finns en orörlighet i 

den utmätta tidens lunk. Den innebär förändring, men ger inte efter när något oväntat inträffar 

och tiden för nästa lektion närmar sig obönhörligt även när jag hade velat att den utvidgades 

så jag kunde ge utrymme åt en elev som Ingrid.    

                                                 
79 Se t.ex. John E Smith,”Time, Times and the”Right Time”; Chronos and Kairos”, The Monist,  53:1, 1969-01-

01. sid 1. 
80 Under antiken fanns ytterligare ett begrepp/en gud som stod för tid, Aion, som är tiden som evighet. Detta 

begrepp kommer jag dock inte att närmare beröra i denna uppsats. Platons syn på Aion återfinns t.ex. i Staten. 

Platon, Skrifter. Bok 3, Staten, Atlantis, Stockholm, 2017. 
81 Se t.ex. John E Smith, 1969, sid 5. 
82 Ibid., sid. 1. 
83 Ibid., sid 2-3. ”Tid uppfattad på detta sätt är både en ram och en behållare i och genom vilken händelser äger 

rum i en faktisk ordning; kronostid är ett rutnät i vilket händelser kan skrivas in” (min översättning). 
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I motsats – eller kanske snarare som komplement – till den kvantitativa kronostiden står alltså 

kairos, tiden som kvalitet. Kairos utgörs av det rätta ögonblickets tid, tiden för skapande och 

möjligheten att agera riktigt. Som gud beskrivs Kairos som en yngling som bara har en 

hårlock i pannan: ”Tillfället har Gud gjort flyktigt, med hår endast i pannan, för att vi, så snart 

vi upptäckt det, skall gripa det, där det bäst grips.”84 Enligt Smith har även kairos tre viktiga 

kännetecken. Först gäller som sagt att det rör sig om ”rätt tid”, i motsats till vilken tid som 

helst. Det moderna begreppet timing motsvarar denna rätta tid, något som varken har effekt 

om det sker för tidigt eller för sent, utan som måste ske i ett specifikt ögonblick. För det andra 

innefattar kairos någon form av kris eller problem som måste lösas och för det tredje att ett 

tillfälle eller en möjlighet till lösning öppnar sig vid just detta tillfälle.85 Denna typ av tid är 

enligt filosofen José Luis Ramirez också nära knutet till Aristoteles fronesisbegrepp. Han 

skriver i sin doktorsavhandling Skapande mening att ”[g]ivet ett skede av en process, innebär 

fronesis förmågan – förvärvad genom erfarenhet och grundad i det praktiska förnuftet – att se 

dess kairos.86 Som jag förstår det, måste man alltså besitta erfarenhetsbaserad praktisk klokhet 

– fronesis – för att kunna förstå när Kairos pilar förbi och också eftersom gripandet i flykten 

förutsätter att man måste agera och förstå hur man ska agera. Genom anknytningen till 

fronesis tydliggörs även den etiska aspekten av kairos. Att en inbrottstjuv utnyttja det rätta 

tillfället att bryta sig in i en tom lägenhet kan alltså inte hänföras till kairos eftersom denna 

aspekt saknas.87  

 

Kairos är också kopplat till retoriken, vilket bland annat är tydligt i Platons text ”Faidros”, där 

han genom Sokrates beskriver hur man först måste anpassa sitt tal till personen som står 

framför en och: 

när man kan allt detta och man dessutom har fattat när det är rätt läge att tala och rätt läge att 

hålla igen, när man behärskar de koncisa uttrycken, de ömkande och upprörda tonfallen och lärt 

sig när det är rätt och fel ögonblick för alla de olika sorters tal som man har lärt sig, då, men 

först då, har ens konst nått sin sköna fullbordan.88  
 

I detta exempel är det alltså inom ramen för ett tal som det rätta ögonblicket för att såväl tala 

som att tiga, möjligheten att finna de rätta orden och uttrycken uppstår. Och det uppstår 

utifrån det verkliga mötet med den människa som man talar till.  

                                                 
84 Johan Amos Comenius, 1632/1999, Sid. 125. 
85 John E. Smith, 1969, sid. 6. 
86 José Luis Ramírez, Skapande mening: En begreppsgenealogisk undersökning om rationalitet, vetenskap och 

planering, Stockholm, Nordfront, 1995, sid 169. 
87 Hans Rämö,”An Aristotelian Human Time-Space Manifold: From Chronochora to Kairotopos”, Time and 

Society, Vol. 8, no 2-3, 1999, sid. 313. 
88 Platon,  2001, sid. 367. 
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Jag vill prova att koppla ihop kairos med Schillers tankar om de olika drifterna. Han skriver 

att tiden hör ihop med den sinnliga driften och att lekdriften upphäver ”tiden i tiden”.89Jag har 

sannerligen inte lätt att förstå vad det betyder, men kanske skulle jag kunna försöka mig på att 

skriva fram en idé. Jag tänker på hur tiden som minuter och timmar försvinner i leken. Om 

tiden i citatet ovan är kairos, medan tiden är kronos, så kan man måhända förstå det som att 

den kvantitativa kronos upphävs i de ögonblick vi uppnår den kvalitativa kairos, alltså när vi 

har flow eller när vi har timing. Lekdriften som gör oss fria och gör oss till människor 

uppfattar jag på så sätt som nära knuten till kairos. 

 

Hur och när – om någonsin – uppstår då kairos i ett lärarliv som mitt? Jag kopplar i första 

hand ihop möjligheten till denna kvalitativa tid med mina lektioner. Den uppstår i bästa fall i 

situationer där jag känner att lektionen behöver ta en ny riktning eller få en ny rytm; den kan 

uppstå när lektionen stoppar upp av att eleverna inte hänger med eller orkar ta in mer 

information eller där någonting gör att de är på kant med tillvaron. Jag beskriver i min text 

hur en lektion som jag har haft tid att förbereda mig inför med hela mitt mentala och fysiska 

lärarjag, ”[s]om så ofta svänger och vindlar […] på andra vägar än de som var inskrivna i 

dagens manus och jag får lägga upp nya bågar för att få lektionens dramaturgi att hålla 

samman och gå mot en lycklig epilog.” Jag relaterar detta till kairos som det uppstår i en 

specifik tid och situation där jag står inför, kanske inte en kris, men dock ett problem och där 

jag genom min erfarenhet och praktiska kunskap ser en möjlighet till handling. Denna kairos 

kan jag också koppla ihop med Schöns begrepp reflektion-i-handling som jag har nämnt 

tidigare, och därigenom tillbaka till begreppet konstnärlighet 

 

När jag nu är tillbaka till konstnärsbegreppet så framstår det också som att kairos som 

retoriskt begrepp som det beskrivs av Platon ovan på många sätt också kan liknas vid 

scenkonst och därigenom tillbaka till min jämförelse mellan denna konst och mitt lärarhur. 

Precis som en god skådespelare har nytta av timing, så gäller detta även i klassrummet. Det 

gäller att veta när jag ska tala och tiga, när jag ska använda vilket tonfall och röstläge och när 

det är rätt tillfälle för de rätta orden. Att veta det är en kunskap som uppstår i situationen, med 

eleverna framför mig, på samma sätt som en skådespelare till exempel kan känna av om hen 

ska dra ned på tempot eller lägga mer energi i spelet, beroende på publikens reaktioner.  

 

                                                 
89 Friedrich von Schiller, 1995, sid 77. 
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Jag fortsätter att titta på min berättelse ur ett kairosperspektiv och finner smärtsamt nog också 

exempel på när jag inte lyckas ta tag i den där hårtofsen, när retoriken brister och när min 

yrkesgärning fallerar. I mitt möte med arbetsgivaren i inledningen framstår det som tydligt att 

jag inte når fram, att mitt försök till övertalning faller platt och att jag varken hittar rätt 

tillfälle att vara tyst eller att tala. Istället för att gripa tag i locken, så flyr jag först mentalt i tid 

och rum, för att sedan låta mig jagas vidare av klockans ivriga tick-tack. Detsamma gäller det 

uteblivna samtalet med eleven Ingrid och den svarta tyngd och oförmåga som uppstår i 

förhållande till elevgruppen där jag inte lyckas skapa någon energi eller rörelse i klassrummet. 

Jag kan dock se en skillnad i orsaken till de tre misslyckandena. I det första fallet förefaller 

det mig som att bristen helt och hållet är min egen. Det är jag som borde ha hittat mitt 

ögonblick. I de två senare kan jag också skymta en annan förklaring, en förklaring som även 

involverar kronos, eftersom jag uppfattar att det är min skyldighet att följa klockans tickande. 

Det i sin tur omöjliggör samtal med Ingrid och det omöjliggör också den förberedelse som jag 

behöver för att fånga upp lektionens ögonblick. Smith beskriver hur det rätta ögonblicket, 

tidens fullbordan, föregås av en tid av förberedelse.90 Kairos uppstår alltså inte ur ett tomrum, 

utan som en följd av tiden som leder fram till detta ögonblick. Om den tiden, alltså i mitt fall 

tiden före lektionen, inte finns som en förberedelsetid så kunde det kanske betyda att 

möjligheten att ögonblicket ska uppstå också försvinner.  

 

För att fortsätta analogin med en scenkonstnär, så skulle nog ingen ifrågasätta att denne måste 

ha tid att fokusera, att kanske repetera scenerier och text, att göra sig redo och gå in i sin roll 

inför en entré. Att jag som lärare – som inte har en färdig och inrepeterad föreställning att 

genomföra utan som ständigt måste vara beredd att improvisera och förändra 

lektionsupplägget – har ett liknande behov av förberedelsetid är självklart för mig. Lika 

självklart framstår det för mig att denna förberedelsetid ser olika ut för olika lärare; den kan 

behöva finnas i en tid och ett rum som inte begränsas av klockor eller av skolväggar och den 

behöver vara förknippad med frihet snarare än med mätande. José Luis Ramírez skriver: 

I den moderna civilisationen har klockor och almanackor successivt tagit över och blivit vårt livs 

obönhörligaste planeringsinstrument. Systemvärlden invaderar livsvärlden. Vår skräck för slump 

och oförutsägbarhet kastar oss i famnen på den självförvållade nödvändigheten. Slump och 

nödvändighet bildar då en dikotomi och i varje dikotomi är termerna i motsatsparen på ett 

grundläggande sätt lika, även om dikotomin vill framhäva just skillnaden. Skillnaden mellan en 

dikotomis element grundar sig i olika sätt att aktualisera en gemensam grund eller ett kriterium. 

Genom dikotomiseringen SLUMP / NÖDVÄNDIGHET blir vi därför blinda för det egentliga 

                                                 
90 John E. Smith, 1969, sid. 9. 
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alternativet till både slump och nödvändighet, nämligen FRIHET […] I befrielseprocessen 

betraktas frihet som någon sorts produkt av en poiësis, men frihet är en handling, en prãxis.91    

 

Hur ska jag förstå Ramírez tes att slump och nödvändighet båda utgör motsatser till frihet? 

Jag tänker att varken det som sker av en slump eller det som sker av nödvändighet sker 

frivilligt, på grund av ett fritt val. Alltså är alternativet, eller motsatsen, till dessa båda 

begrepp faktiskt frihet Den frihet som Ramírez beskriver, friheten som praxis, är för mig den 

frihet som vi lärare i allt högre grad har förlorat bland annat i och med införandet av 

semestertjänster och reglerad arbetstid. Det kan vara en slags mental ofrihet, en känsla av att 

inte styra sin egen tid som inte behöver vara manifesterad av en rektor som står med klockan i 

hand, men det kan också vara en högst påtaglig tidsbrist som består av att arbetsuppgifterna 

aldrig tar slut utan ständigt ökar i antal. Nödvändigheten att utföra dessa pålagor innebär en 

begränsning av lärarnas fria, professionella skapande.  

 

Haňťa hanterar till att börja med sin tidsbrist genom obetalt arbete på kvällar och helger hellre 

än att avstå från att ”förgylla dem alla”. För min del slits jag mellan att svika mitt fackliga 

uppdrag och osolidariskt arbeta över utan betalning, precis som han, eller att avstå från att 

försöka utföra mitt lärararbete som jag skulle önska, med guldkanter. Båda alternativen fyller 

mig med en känsla av skam, där skammen inför att gå in i mitt klassrum oförberedd oftast 

övertrumfar gratisarbetarskammen och jag därför hellre hoppar över en lunch än en möjlighet 

att förbereda mig själv och lektionen och försöka förgylla den.  

 

Kanske kan man nu tänka att alla goda tidsaspekter stavas kairos och alla dåliga kronos, som 

om de vore två distinkta företeelser utan beröringspunkter. Men Kairos förutsätter kronos som 

John Smith uttrycker saken.92 93 I hans text kommer exemplet från historieskrivning, där det 

ofta är nödvändigt att veta kronologin på skeenden och hur länge de varar för att rätt kunna 

tolka och förstå deras innebörd och vad som leder till de avgörande, historiska 

kairosögonblicken. I min skolvärld är på samma sätt kronostid viktig för att kunna ta tillvara 

på kairos. Att eleverna och jag har ett schema som talar om var och när vår lektion ska äga 

rum är en förutsättning för att det ska kunna uppstå möjligheter och gyllene tillfällen. Att 

lektionstiden är exakt utmätt ger oss ett fokus runt det som ska ske och det ger även i bästa 

                                                 
91 José Luis Ramírez,, 1995, sid 170. 
92 ”kairos presupposes chronos”, John E. Smith, 1969, sid. 2.   
93 Även Schiller ser kopplingen mellan olika typer av tid och säger att innan vi har ögonblicket så har vi 

överhuvudtaget ingen tid, men att vi inte heller skulle ha någon föreställning om ögonblicket om vi inte hade 

tiden som evighet. Friedrich v Schiller, 1995, sid 97. 
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fall mig som lärare den värdefulla tiden precis innan lektionens början. Den förtätade tiden 

där nya idéer kan födas uppstår för mig just på grund av att klockan tickar och närmar sig den 

tidpunkt då allt startar.  

 

Jag går tillbaka till Smith och det han skriver om att kronos ibland kan anta kvalitativa 

aspekter. Som exempel tar han vinodling, där längden på lagringen av vinet kan avgöra 

kvaliteten och där förmågan att avgöra när tillräckligt lång tid har gått ger kronos kvalitativa 

aspekter.94 På samma sätt är den kvantitativa undervisningstiden också kvalitativ i någon mån, 

så till vida att den enskilde läraren måste bedöma hur mycket lektionstid som ska läggas på 

olika moment för att uppnå kvalitativ kunskap. Dessutom kan antal lektioner som läraren ska 

hålla, längden på lektionerna och på tiden mellan dessa, alltså i grunden kvantitativa aspekter, 

anta motsvarande kvalitativa drag, när individens egna förutsättningar tillgodoses. Kronos är 

inte endast den negativa, oönskade motsatsen till kairos, men problemet med det förra 

tidsbegreppet är om det blir allenarådande, om räknande av timmar och sekunder är det enda 

som gäller och ”klockor och almanackor successivt [tar] över och [blir] vårt livs 

obönhörligaste planeringsinstrument.”, som José Luis Ramírez uttrycker det. När 

”[s]ystemvärlden invaderar livsvärlden.”95 

 

Sammanfattande reflektion 

– Din text har så mycket ilska i sig. 

 

Min studiekamrats mjukt sjungande, liksom uppåtsvingande värmländska mildrar chocken i 

att höra hennes ord efter att hon hade läst en tidig version av denna essä. Men visst stämmer 

det att min text och jag har varit först arga, därefter frustrerade, raljerande och cyniska, men 

till sist blev vi visst mest sorgsna. Där finns nog ännu en ilska som riktar sig inåt, mot min 

egen ofullkomlighet, min oförmåga att begränsa mig, att effektivisera i betydelsen att jobba 

snabbare. Den kommer ur känslan av misslyckande, ett småttigt och obetydligt misslyckande 

utan grandiosa pretentioner, som jag har känt allt oftare då jag tycker att den konstnärlighet 

som jag vill se i min undervisning uppträder alltmer sällan. Det är med tvekan jag dristar mig 

att verkligen ge min uppsats dess titel, för om jag nu måste förgylla mina lektioner, hur 

kommer det sig då att jag inte alltid förmår göra det och att jag ändå blir kvar i mitt yrke?  

 

                                                 
94 John E. Smith, 1969, sid. 4-5. 
95 José Luis Ramírez, 1995, sid 170. 
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Den fackliga vardagen förstärker min känsla av otillräcklighet, av att inte lyckas förmedla till 

arbetsgivarna vad som är kärnan i mitt yrke och vilka förutsättningar som behövs för att det 

ska kunna utföras. Jag känner mig inte heller säker på att jag med denna text har hittat ett sätt 

att inleda den dialogen med arbetsgivaren, att essän i sig kunde vara en öppning i muren som 

så ofta växer upp emellan oss. Jag kan hoppas att det finns ett eller annat uttryck, någon 

formulering som gör att det går att förstå vad mitt yrke innebär och vad som krävs för att 

utöva det, men jag tror att jag hade behövt anstränga mig betydligt mer för att en dialog ska 

kunna uppstå. I det som saknas ingår nog ganska säkert även ett försök från min sida att förstå 

arbetsgivarrepresentanterna, men just nu känns en sådan förståelse nästan omöjlig att uppnå.  

Min kollega gråter av stress i kopieringsrummet och jag förmår inte att få de som styr att titta 

åt vårt håll.  

 

Där finns också den ilska som riktar sig utåt, mot dessa oförstående arbetsgivare, absurda 

mät- och mallsystem och NPM-samhällets kontrollbehov. Mot den autonomi som samhället 

inte längre ger lärarna. Mot den förpappring som gör att vi får ägna tid åt att dokumentera allt 

vi gör istället för att utveckla vår undervisning och mot kravet på att i varje ögonblick kunna 

summativt bedöma eleverna och deras kunskaper. Men precis som grisen behöver rik och 

varierad näring, ljus och luft för att bli fetare, så behöver eleverna en rik och varierad, 

situationsanpassad undervisning som söker sig framåt och har rötter bakåt som ger näring till 

nya blad och blommor. För skolan blir inte bättre och grisen inte fetare bara genom att gång 

efter annan mätas och vägas. 

 

Samtidigt har jag under arbetet med min essä fått syn på andra aspekter än jag hade väntat 

mig och som i slutänden kanske är än viktigare för mig i mitt fortsatta tänkande kring mitt 

yrke. När jag fick hjälp av studiegrupp och handledare att se min ilska och hur den kanske 

ställde sig i vägen för mig och min text, hur den helt säkert kan ställa sig i vägen för en 

konstruktiv dialog med arbetsgivarsidan, så kunde jag i någon mån börja öppna mig för nya 

tankar och ny förståelse för mina erfarenheter.   

                

Mina tafatta tankar om konstnärliga aspekter av läraryrket har fått mer spänst, kraft och 

pregnans än jag hade kunnat hoppas på och vikten av dessa aspekter blev så mycket större än 

jag hade föreställt mig. Främst Schillers tankar om konsten som det som förädlar människan 

och lekdriften som gör människan till människa, betonar betydelsen av ett konstnärligt 

förhållningssätt, inte bara i lärarlivet utan i livet som helhet. Genom mötena med Haňťa har 
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jag också hittat tanken att konstnärlighet kan finnas inom de flesta, för att inte säga alla, yrken 

och vara betydelsefull genom att yrkeslivet är en del av hela livet men kanske också såtillvida 

att vårt förhållningssätt i våra individuella liv påverkar världen och livsvärlden. För en lärare 

blir det kanske extra tydligt i och med vår nära kontakt med våra elever och den omedelbara 

påverkan vi har på varandra.  

 

Jag gick in i skrivande med förförståelsen att autonomi och tid är nödvändiga för att jag ska 

kunna utöva mitt arbete på det sätt jag vill, med en konstnärlig ingång. Jag tycker att jag inte 

bara har fått bekräftelse på vikten av detta, utan dessutom har jag fått en fördjupad förståelse 

av betydelsen av autonomi och vad som kan hända om den begränsas. Framför allt kommer 

denna förståelse från Jonna Bornemarks redogörelse för vad som händer när ratio blir allena 

saliggörande. Som en koppling till detta finns José Luis Ramìrez beskrivning av hur 

systemvärlden, med kronostid i form av klockor och almanackor, dominerar över livsvärlden i 

vårt moderna samhälle. 

 

Jag ser också hur min text ofta berör begrepp som kan sägas stå i ett dualistiskt förhållande till 

varandra. Där finns Schillers sinnliga drift som verkar stå som motståndare till formdriften, 

ratio står mot intellectus, kronos mot kairos. Det förefaller mig som att dessa begrepp riskerar 

att bli dikotomier, där den ena utesluter och bekämpar den andra i vårt samhälle. Det är lätt att 

tänka att ratio, kronos och formdrift, tre begrepp som verkar ha ett visst släktskap och som 

verkar dominera dagens samhälle, står för något ont, medan å andra sidan intellectus, kairos 

och kanske även den sinnliga driften står för det goda. Slutsatsen för mig blir dock att dessa 

begreppspar kompletterar varandra, så länge man finner balansen mellan dem. Jag tänker mig 

balansen som ett mellanrum, som det korta svävandet i luften i en volt och kanske som 

Aristoteles fronesis, klokskapen som ligger mellan överdrift och underlåtenhet. Eller som hos 

Schiller där jämvikten uppnås med hjälp av lekdrift och där han finner konstens uppgift.  

 

Jag har också främst genom Schiller och Adorno kommit nära tanken att konstnärlighet i 

grunden handlar om frihet och med Ramìrez har jag nått tanken att frihet är en handling, en 

praxis som leder till fronesis. Friheten har legat som en dold källa och ett svar på en oanad 

fråga som skymtat fram i min essä. Jag vill avsluta med att låta den glimra en stund i ljuset 

innan jag sparar den i mitt smyckeskrin. Jag låser inte, för understundom kommer jag nog att 

vilja lyfta upp den. Och en gång kanske noggrant undersöka dess djup och dess bredd. 
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