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Abstract 

I artikeln ställs frågan om vad som styr, reglerar och formar lektioner i 
grundskolans högre årskurser. De dominerande förklaringarna utgår ofta från 
antaganden om underliggande strukturer, generella mekanismer eller kulturella 
determinanter. För att pröva en alternativ förklaring analyseras tre lektioner i år 
9 utifrån ett nätverksteoretiskt och relationistiskt synsätt. I analysen fokuseras på 
hur innebörder och erfarenheter flödar mellan olika sammanhang och beskrivs 
hur faktorer i lektionspraktiken sammanfogas i kontextuella nätverk. Tre skilda 
lektionsmontage identifieras; diffusion, förtätning och poröshet, vilka visar olika 
former för hur lektioner stabiliseras, förändras eller inhyser motsättningar. 
Avslutningsvis diskuteras hur synsättet kan användas för att tillämpa en plural 
demokrati i skolan.  

 

Inledning  

– Idag har ni hållit er i skinnet på lektionerna! Det hjälpte tydligen att ta upp det på 

föräldramötet, sa magister Gårdeman och blickade strängt ut över mellan-

stadieklassen. Det här är en episod från min egen skoltid och jag kan fortfarande 

minnas hur fel jag tyckte att han hade.1 Han kunde väl få tro att det låg till på 

det sättet, men jag visste att det var en mängd andra saker som rörde sig hos oss 

elever den dagen, liksom alla andra skoldagar. Själv var jag upptagen med att 

fundera på om jag hade klarat de sista talen på provräkningen, att vi måste 

övertala Gårdeman om att få öva på vår pjäs på svensklektionen istället för att 

arbeta med satsdelar och hur jag låg till på den lista som flickorna i smyg 

skickade till varandra över de killar i klassen som hade snyggast beatlesfrisyr. 

Naturligtvis är det en efterkonstruktion i ljuset av mina erfarenheter som lärare 

och skolforskare, men jag upptäckte hur förenklad och endimensionell lärarnas 

förståelse var av det som styrde, reglerade och formade det som skedde under 

lektionerna. 
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Fortfarande möter jag, och själv ibland upprepar, förenklade orsaksförklaringar 

till skeenden i klassrummet. Oreflekterade antaganden och allmänna påståenden 

om bakomliggande faktorer görs ofta hegemoniska och osynliggör andra 

förståelser och sätt att beskriva det som sker. Paradoxalt nog kan man i andra 

sammanhang tala om hur komplex och föränderlig skolan är och att det inte 

finns två skolor, klasser, skoldagar eller ens lektioner som är lika varandra. En 

ytterligare iakttagelse är att de dominerande och naturaliserade förklaringarna 

sällan handlar om pedagogik, kunskapsbildning och innehållet i undervisningen, 

utan mer stöder sig på psykologiska och sociologiska synsätt. Det är som att det 

finns något annat, mer kraftfullt men frikopplat från den pedagogiska 

verksamheten, som formar lektionerna. Syftet med den här artikeln är att ta 

utgångspunkt i innehållet i en konkret skolpraktik och där fokusera det 

sammansatta, föränderliga och produktiva för att beskriva och analysera tre 

lektioner. Avsikten är ytterst att pröva ett nätverksteoretiskt och relationistiskt 

synsätt och att därigenom bidra med ett alternativt analytiskt redskap för att 

förstå lektioner i skolan.  

Längtan efter struktur, kausalitet och essens 

En av vetenskapens funktioner är att lyfta förklaringar från det partikulära till 

allmänna och abstrakta sammanhang, det vill säga att formulera teorier. 

Problemet som jag antytt i inledningen är att dessa sammanhang, både inom 

forskning och skoldebatt, görs till aprioriska och förstås som det som orsakar 

och styr det som sker på lektioner.2 Sammanhangen formuleras ofta som 

underliggande strukturer, generella mekanismer eller kulturella determinanter 

som genomsyrar och påverkar skeendet på ett regelbundet sätt. Mer sällan 

undersöks på vilka sätt olika faktorer fogas samman och vilka av dessa faktorer 

som är mest betydelsefulla i meningen att skapa aktivitet, förändring och 

stabilitet. Gilbert (2008) pekar på hur sociala fenomen ständigt är samman-

fogade på en rad olika och oförutsägbara sätt och att förändringar sällan sker på 

ett uniformt och lagbundet sätt.3  Det innebär en syn på vetenskap med intresse 

av att beskriva och teoretisera hur komplexiteter formas, men där predicering av 

händelser och kontroll av orsaker blir mindre prioriterad. Emellertid verkar 

försöken att förklara skola och undervisning att präglas av en längtan efter att 

fastslå en enskild och universell faktor som kan predicera, inkludera och förklara 

alla heterogena och komplexa fenomen.  

 

Denna längtan och de dominerande förklaringar till det som styr, reglerar och 

formar lektioner behöver synliggöras och problematiseras, menar jag. För det 
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första är de kategoriseringar som de bygger på sällan homogena annat än som 

abstrakta och metaforiska tillhörigheter. Kategorier homogeniseras och görs till 

orsaker till fenomen i skolan. De är dessutom ofta definierade i en polär logik 

gentemot en motsats, det vill säga konstrueras i relation till en lika abstrakt 

motsats. Ett exempel i den aktuella debatten är hur gruppen pojkar och flickor 

homogeniseras och där kategorin i sig används för att förklara till exempel 

betyg.4  

 

För det andra tillskrivs individer och grupper vissa inneboende och stabila 

egenskaper, en slags essens. Istället för att betrakta identiteter som multipla och 

kontingenta konstruktioner görs de till ett ting som fixeras till individen eller 

gruppen.5 Ett exempel är uppdelningen mellan teoretiskt och praktiskt begåvade 

elever, eller kategoriseringen av elever utifrån så kallade lärstilar.6 Sådana 

essenser kan naturligtvis korrelera med effekter som till exempel utbildningsval, 

men det är problematiskt att bortse från individernas agentskap och inter-

aktioner i de olika pedagogiska och sociala sammanhang som de möter och 

ingår i. Snarare är sambanden exempel på cirkelresonemang som döljer de 

nätverk av relationer som handlingarna existerar i. Förklaringen till en elevs 

observerade ointresse för de ämnen som beskrivs som teoretiska skulle enligt 

denna cirkulära logik bero på att eleven till sin natur är praktiskt lagd. Genom 

detta inropande i en essens kan konsekvensen mycket väl bli att kate-

goriseringen besannas, det vill säga att eleven undviker teoretisk kunskap. På så 

sätt görs kategorin och essensen hållbar och utsträcks i tid, men utan att de 

flöden, relationer och handlingar som åstadkom detta granskas. Frågan om 

essentialisering har också en maktaspekt i meningen att vissa personer har 

möjlighet att formulera dessa essenser och tillskriva andra dem, medan andra 

individer underordnas och saknar möjlighet att nyansera eller förändra dem. 

  

Ett tredje problem är antagandet om underliggande krafter, som liksom jordens 

gravitation påverkar skeendet i en viss riktning. Dessa krafter, som också 

beskrivs som pedagogiska/sociala mekanismer eller strukturer, antas genomsyra 

situationer och leda till vissa konsekvenser. Det kan vara faktorer som till 

exempel elevernas sociala bakgrund, lärarens ledaregenskaper, innehållets 

meningsfullhet, elevroller eller den ”neoliberala samhällsdiskursen”. Bakom ett 

sådant synsätt finns en längtan efter att reducera komplexiteten i skolans skilda 

praktiker och att isolera och fastslå en dominerande och övergripande 

orsaksfaktor. Även om det på en generell nivå finns ett tydligt samband mellan 

till exempel social bakgrund och utbildningsval och betyg betyder inte det att vi 
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vet hur denna transformering sker och hur den tar olika form i olika 

sammanhang. På motsvarande sätt har forskare pekat på hur många skolor 

omformats i en neoliberal riktning, genom till exempel konkurrens på alla nivåer 

och individualisering, vilket är ett viktigt konstaterande.7 Risken är dock att 

sådana beskrivningar skapar en totalitet och att skolor ses som genomsyrade av 

en övergripande kraft, princip eller historisk nödvändighet, istället för att 

beskriva hur konkurrens och individualisering skapas och verkar på olika sätt i 

relation till olika sammanhang.8 Jag menar att effekterna av vissa betingelser kan 

ta sig olika uttryck beroende på situation, därför att samhälleliga och sociala 

faktorer materialiseras, sammanfogas, förhandlas och verkar på olika sätt i olika 

lokala praktiker.  

  

Syftet med den här artikeln är att gå åt motsatt håll än det strukturella, essen-

tialistiska och kausala – vilket i det här fallet innebär att pröva ett perspektiv och 

en analys som startar i det som konkret sker under tre lektioner och att 

undersöka hur olika faktorer samverkar.   

Analytisk strategi 

Ett alternativ till de synsätt jag problematiserat är att ta utgångspunkt i den anti-

essentialistiska och icke-dualistiska tradition som representeras av bland andra 

Laclau och Mouffe (1985), Latour (1998, 2005), Deleuze och Guattari (2002) 

och DeLanda (2005). För min del innebär det att analysera det som sker under 

lektioner som ett montage av en rad faktorer; såväl kroppsliga, materiella, 

språkliga som historiska. Under en lektion öppnas möjligheter, intryck flödar in 

från andra sammanhang och iscensätts, prövas, kombineras, upprepas och 

förskjuts i den lokala praktiken. Latour (2005) skriver om hur handlingar är 

sammansatta av impulser från en rad olika sammanhang och hur de förhandlas 

och översätts i den konkreta praktiken: ”By definition, action is dislocated. 

Action is borrowed, distributed, suggested, influenced, dominated, betrayed, 

translated.” (s. 46). Ett sådant synsätt öppnar för möjligheten att beskriva, agera 

och förändra något på lokal nivå och inte enbart vara utelämnad åt några 

övergripande och förutbestämda mekanismer. Samtidigt ger detta oss möjlighet 

att förstå hur innebörder och erfarenheter från ett sammanhang kan flöda till, 

översättas och aktualiseras i ett annat sammanhang. 

  

Fokus i analysen är elevernas och lärarnas handlingar; var de riktas mot, vad de 

relaterar till, hur de länkas till olika sammanhang, vad som initierar, avbryter, 

kombineras och stör och vilka nya kombinationer som uppstår och vad som 
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upprepas, stabiliseras och förändras.9 Lektioner är, utifrån detta synsätt, inte 

enbart något som passivt existerar och finns till eller styrs av en utifrån 

kommande kraft, utan något som kontinuerligt monteras, skapas och omskapas. 

Det går inte heller att på förhand avgöra konsekvenserna av en handling, till 

exempel vad som sätter igång diskussioner, fångar uppmärksamheten eller leder 

till viss kunskap. Genom att det uppstår nya skärningspunkter, störningar, 

innovationer och överlagringar kan fokus och innebörden i en lektion förskjutas 

kontinuerligt och ett nytt lektionsmontage tillfälligt stabiliseras. En ny eller 

tidigare mindre betydelsefull aspekt kan aktualiseras som får situationen att 

monteras på ett nytt sätt, samtidigt som det ofta sker en rad parallella och 

motstridiga skeenden i ett klassrum.  

  

En annan utgångspunkt för analysen tar jag från Appadurai (1996). Han pre-

senterar en modell av fem olika ”landskap” för att beskriva hur kulturella 

föreställningar materialiseras och flödar mellan olika globala sammanhang.10 

Dessa landskap beskrivs av Appadurai som byggstenarna i en föreställd värld 

som sammanför olika faktorer, transformerar, översätter och ger dem nya 

innebörder i nya sammanhang. 

 

[They] are deeply perspectival constructs, inflected by the historical, 

linguistic, and political situatedness of different sorts of actors: nation-

states, multinationals, diasporic communities, as well as subnational 

groupings and movements (whether religious, political, or economic), and 

even intimate face-to-face groups, such as villages, neighborhoods, and 

families. (s. 33) 

 

Skola, undervisning och lektioner kan på liknande sätt ses som konstruktioner 

av historiska, politiska, fysiska och språkliga aspekter. Dess funktion, materiella 

utformning, pedagogiska och kulturella praktiker är både konsekvenser av tra-

ditioner och inflöden från olika håll, såväl som av lokala och situationella villkor. 

För en analys av skolan har jag utgått från fyra ”fält”, som liksom Appadurais 

landskap ska ses som sammanfogningar av faktorer, föreställningar och rela-

tioner inom olika områden. Fälten är inte tydligt avgränsade och fixerade, utan 

ska mer förstås som ett slags rotsystem i Deleuze och Guattaris (2002) mening; 

ett löst sammanhållet nätverk utan centrum och slut, som ständigt förändras och 

skapar nya förbindelser.  
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Ett fält beskriver skolans organisation, i det här fallet hur undervisningen ordnas i 

tid och rum. Skolors sätt att organisera undervisningen är varken slumpmässig 

eller totalt reglerad, utan har historiska rötter, såväl som inflöden från alternativa 

pedagogiska strömningar och lokala förhandlingar och förutsättningar.11 Det 

andra innefattar pedagogiken och innefattar hur kunskap gestaltas och distribueras. 

Det är ett rörligt fält som är kopplat till samhälleliga diskurser om skolans funk-

tion och olika kunskapers värde, samtidigt som pedagogik i hög grad handlar 

om tradering av undervisningspraktiker.12 Ett tredje fält beskriver former och 

innehåll för relationen mellan lärare och elev. Det kan ses som ett komplext nät-

verk där föreställningar om makt och kommunikation flödar från många olika 

håll. Relationen lärare–elev är sällan fixerad och entydig, utan fältet har en rad 

inbyggda motsägelser och motsättningar, till exempel mellan övervakning och 

deliberation.13 Det fjärde fältet handlar på motsvarande sätt om relationer 

mellan eleverna, det vill säga innehållet och formen av deras samvaro. Inom detta 

fält flödar och iscensätts olika identifikationer och föreställningar om hur, när, 

med vem man umgås och vad man umgås runt. Med dessa fält som hjälp 

kommer jag att analysera hur olika faktorer samverkar och sammanfogas till 

olika lektionsmontage.  

Empirisk strategi 

Det empiriska materialet är insamlat genom etnografiska fältstudier i en F–9-

skola, belägen i ett mindre samhälle cirka 15 kilometer utanför tätorten i 

kommunen. Genom tillmötesgående rektor, lärare och elever fick jag möjlighet 

att följa en klass i år 9 under två veckor. Skolan är nybyggd och personalen har 

haft inflytande på utformning, utrustning och möblering. Det har bland annat 

lett till en konsekvent strävan efter öppenhet och översikt (både arkitektoniskt 

och socialt), som märks till exempel genom glasrutor in till klassrummen, ett 

”torg” med cafeteria mitt i skolan och avsaknad av korridorer. Vid den stora 

entrén, som är gemensam för klasserna 6–9, tar alla elever av sig skorna innan 

de vandrar vidare till cafeterian eller till den huskropp där lektionen sker. På 

vägen stannar man till vid någon av de uppsatta monitorerna där det finns 

aktuell information om studiebesök, vikarier, schemaändringar, specialevene-

mang, matsedel, samlingar, etcetera.   

  

Även om jag pratade mycket med lärare och skolpersonal var min avsikt att ta 

ett elevperspektiv och min utkikspunkt blev oftast skolbänken där jag placerade 

mig bland eleverna. Jag fick låna en arbetsplats i ett av lärarrummen, men för 

det mesta tillbringade jag även rasterna och håltimmarna med eleverna. Min 
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strategi för observation och dokumentation var att registrera så mycket som 

möjligt av det som sker under lektionen och speciellt det som sätter igång hand-

lingar och skapar förändringar. 

Tre etnografiska exempel 

Ur mängden av lektioner, episoder och anteckningar har jag valt ut tre exempel 

som jag kommer att beskriva och i korthet analysera. Det första är från en 

lektion i SO, där en lärare, som klassen mött förut, tillfälligt vikarierar för den 

ordinarie läraren och avslutar en skrivuppgift som de arbetat med ett tag.  

  
Under tiden klassen väntar på att alla ska bli klara med sin uppsats får de i 

uppgift av läraren Johan att titta igenom sina texter och fundera på vad de 

ska göra nästa lektion. Tre pojkar säger att de är klara och går in i det 

angränsande grupprummet. Henrik sätter sig i lärarens stol med hjul som 

står framme vid katedern och Simon skjutsar honom med hög fart genom 

klassrummet in i grupprummet. De stänger efter sig, men grova pojkröster 

och skrik hörs från grupprummet. Samtidigt har tre flickor plockat fram 

sina mobiltelefoner och ägnar sig åt att fotografera och filma varandra. De 

kommenterar högt och skrattar åt bilderna: 

– Ta bort den! utropar Sara 

– Visa inte den för någon! säger Malin med ett skratt. 

En grupp pojkar i hörnet av klassrummet spelar musik på sina mobiler. 

De låtsasbråkar, diskuterar filmer, spelar låtar och visar varandra spel och 

fördriver tiden i väntan på att lektionen ska ta slut. 

– Vad är det för film? frågar Hampus och rycker mobilen ur händerna på 

Erik. 

– Jag ska döda dig! utropar Erik högt med riktning mot Hampus. 

– Ge dig lodis! skriker Hampus till Erik. 

Diskussionen avbryts av en meddelandesignal från mobilen och Erik får 

tillbaka den. Johan ställer sig framme vid tavlan och säger högt att alla ska 

plocka ihop sina stolar och markerar genom detta att lektionen är slut. 

Eleverna droppar ut på rast, medan Johan plockar ihop sina grejer och 

förbereder sig för nästa lektion. 

 (fältanteckningar, Gärdesskolan vt 2009) 

 

En spontan slutsats vore att se elevernas handlingar som ett motstånd mot 

skoluppgiften och test av läraren. En sådan tolkning harmonierar också väl med 

den politiska retorik som framställer den svenska skolan som stökig och där 
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lösningen är ökad kontroll av och kraftigare disciplineringsåtgärder gentemot 

eleverna.14 Orsaken till skeendet skulle i ett sådant perspektiv då kunna förstås 

som en underliggande anti-pluggkultur eller som en konsekvens av ett otydligt 

ledarskap och destruktiva gruppstrukturer. Jag vill istället analysera skeendena 

som ett rörligt nätverk där olika aspekter kombineras och innebörder tillfälligt 

fixeras. Sammanfattningsvis framträder då ett lektionsmontage som relaterar till 

uppsatsskrivande och därefter förändras, löses upp och istället skapar olika sätt 

för eleverna att umgås och fördriva tiden.   

  

Centralt i lektionen är den lösa organiseringen av tid och plats. Det finns inga 

exakta tidpunkter för när uppgifterna startar och avslutas. När uppgiften, 

uppsatsen, är färdig under lektionstiden upphör den att vara reglerande. 

Uppgiften relateras inte till något som skall ske senare och tiden blir istället 

något som kan fyllas med annat. På motsvarande sätt relateras inte arbets-

uppgiften till plats och kroppar, till exempel att den kräver ett slags samarbete 

eller en datorplats. När uppsatserna är skrivna blir det pedagogiska fältet 

uttunnat i meningen att kunskapsinnehållet och produkten inte längre kopplas 

till något. Uppsatsen är färdig och det har inte erbjudits eller krävts någon 

anknytning till hur den ska utvecklas i framtiden eller användas i ett annat 

sammanhang. I denna uttunning av relationer till organisation och pedagogik 

relaterar eleverna istället till varandra. De underhåller varandra och formar 

kamratgrupper, samtidigt som mobiltelefonerna blir redskap som låter fritidens 

aktiviteter att flöda in. Det fysiska föremålet mobilen blir en central faktor i 

situationen och musik och filmer översätts och transformeras till innehåll och 

form i samvaron. I episoden upplöses den kroppsliga bundenheten till den egna 

platsen och eleverna kan vandra runt, gå till grupprummet eller sätta sig bredvid 

kompisar. Lokala kamratgrupper formas runt mediakulturens utbud av musik 

och filmer, eller runt det identitetsgörande som aktualiseras i fotografering och 

lekar.  De nätverk som inledningsvis relaterade till en gemensam tid, plats och 

arbetsuppgift diffunderar och förskjuts till kamratrelationer som tar sig olika 

uttryck på olika ställen.  

  

Det andra exemplet är också från en lektion i helklass, men denna gång är 

ämnet engelska.  

 

Klassen har engelska med läraren Karin. Hon har tidigare överenskommit 

med klassen om att lektionerna sker på engelska, även de samtal som inte 

direkt handlar om de aktuella uppgifterna. Karin delar ut blad med upp-



KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 5, nr 1, 2009 

 14 

gifter som är en förberedelse för det nationella provet. De flesta startar 

genast att läsa och skriva ner svar. Två elever bredvid varandra pratar och 

efter en stund säger Karin till dem: 

– Hey, you have to be quiet now! 

– Why are you talking, you never talk!, säger Karin med förvånad röst i 

riktning mot en av pojkarna.  

Arbetet med uppgiftspappret fortskrider därefter under tystnad, medan 

läraren står vid sin pulpet och skriver. En pojke kommer långt efter 

lektionen startat. Karin möter honom och lotsar honom till en ledig bänk 

och ger honom en snabb instruktion om uppgiften på engelska. Efter 

halva lektionen börjar flera elever lägga ifrån sig pappret och pennorna. 

Karin går runt i klassrummet, ger instruktioner om att de kan fortsätta läsa 

i textböckerna och växlar ibland några ord på engelska med eleverna. 

– Where is your book? 

– Den har jag hemma. 

– Then you can get one from the bookcase. 

Efter ytterligare en stunds tyst läsande och skrivande säger Karin till hela 

klassen: 

– Those of you that have finished the task can hand me the papers and 

leave the lesson. 

De flesta eleverna är klara, plockar ihop sina grejer och reser sig. Karin 

står vid sin pulpet och tar emot pappren. En elev lägger sitt papper på 

pulpeten utan att titta upp, varvid Karin hejdar honom: 

– ’Here you are’, säger hon med en tydlig gest och markerar att det är så 

han ska säga och göra när han överräcker något. Nästa elev på väg ut ger 

sitt papper till Karin och säger – here you are.  

(fältanteckningar, Gärdesskolan vt 2009) 

  

Den här lektionen är i en mening motsatsen till den förra. Istället för en 

diffusion sker det en förtätning, där allt fler faktorer knyts till användningen av 

engelska. Engelska kopplas till ett kommande viktigt prov, till formuleringar 

och kroppsliga handlingar och till disciplineringspraktiker i klassrummet. I det 

här exemplet sker ingen uppdelning av rummet, utan all aktivitet är publik, 

offentlig och synkron. Den centrala faktorn är den pedagogiska, det vill säga 

hur kunskapen gestaltas genom att tala engelska och att kommunicera genom 

engelska fraser och manér. Kunskapen distribueras i tid genom att uppgiften de 

gör är en direkt förberedelse inför det nationella provet. På så sätt utsträcks 

provet till att också vara en faktor för hur kroppar och uppmärksamhet under 
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den specifika lektionen riktas fram mot en kommande examination. Till detta 

länkas lärarens handlingar när hon övervakar elevernas arbete och språkbruk. 

Det sker även en utsträckning av rummet, ”dislocation”, genom att engelska 

fraser och manér görs till en del av kunnandet. De positioner som möjliggörs 

för eleverna regleras genom lärarens offentliga inropande, till exempel påpe-

kandet om den vanligtvis ordentlige eleven som vid det här tillfället överskrider 

gränsen för hur mycket man som god elev får prata. Genom denna över-

vakning, offentlighet och kroppslig riktadhet ges få möjligheter till relationer 

mellan eleverna. Det kopplas också till hur allt sker på samma plats, eleverna 

sitter still på sina platser, och hur lektionen regleras i tid genom tydliga gränser 

för de olika aktiviteterna och en tydlig kroppslig avslutningsritual.  

 

Det sista exemplet är liksom det första från en SO-lektion, men denna gång 

handlar innehållet om religion, etik och värdegrund.   

 

Läraren Patrik har inlett lektionen med att prata om seder och tros-

föreställningar i olika länder och har illustrerat detta genom att läsa högt ur 

böcker. Han avslutar sin lilla föreläsning med att fråga klassen varför vi 

tycker att vissa föreställningar är konstiga, men inte andra. 

– Ni behöver inte räcka upp handen för jag vill ha lite diskussion, säger 

Patrik, men ingen nappar på erbjudandet och han går vidare med att 

introducera begreppet etnocentrism som han skriver upp på tavlan. 

Efter en stunds prat om ”vi och dom” läser han en beskrivning om slakt 

av hund och katt och frågar klassen: 

– Vad tycker ni om att äta hund? 

– För jävligt, svarar Liam allvarligt. 

– Ni kan ju diskutera det i grupper, uppmanar Patrik klassen. Några elever 

följer uppmaningen och vänder sig till varandra och börjar prata. Tre 

flickor vid bordet framför mig sitter tysta och tittar förstrött i sina läro-

böcker. Efter ett par minuter ställer sig Patrik upp framför tavlan, tar 

ordet och frågar vad de har kommit fram till, samtidigt som han vänder sig 

till Miriam. 

– Men vi kan ju äta kor, säger Patrik när Miriam inte svarar. 

Liam tar ordet och invänder: 

– Man har inte samma relation till kor! Han får medhåll i form av 

nickningar och hummanden från flera klasskompisar. 

– Varför är det på det sättet? fortsätter Patrik. 
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– Alla är väl etnocentriska, säger Liam, tittar sig omkring i klassen och ser 

nöjd ut över sitt svar. 

Miriam, som suttit och funderat en stund säger: 

– Det är väl ingen skillnad egentligen. 

– Tyst Mirre! ropar Erik över klassrummet, med adress till Miriam.  

(fältanteckningar, Gärdesskolan vt 2009) 

 

Detta exempel på lektionsmontage skiljer sig från de bägge föregående på så 

sätt att episoden genomgående kopplar till erbjudanden om deltagande. Detta 

skapar en poröshet i meningen att det inte är förutbestämt vilka handlingar och 

sammanhang som leder till förändring eller fixering. 

  

Det centrala i den här situationen är de erbjudanden om deltagande i lektionens 

aktivitet och innehåll som läraren ger. Deltagandet relateras till diskurser om 

etnicitet, etik, berättelser, vi-skapande och främmandegörande. Att delta i det 

offentliga samtalet under lektionen är frivilligt, men kräver att eleverna kan 

iscensätta och artikulera dessa diskurser, det vill säga relatera till sammanhang 

utanför skolan och läroböckerna. Det pedagogiska innehållet är inte på förhand 

definierat eller målstyrt och det har ingen uttalad utsträckning, till exempel att 

det ska redovisas på ett visst sätt vid en viss tidpunkt. Samtidigt öppnar läraren 

för en förhandling om vilka definitioner som ska gälla, till exempel om 

kategorier, gränser och normalitet. I episoden aktualiseras också en spänning 

mellan det pedagogiska fältet och det som handlar om relationen mellan elever-

na. Genom att kunskapsinnehållet inte på förhand är explicit kopplat till kun-

skapsmål eller till specifika aktiviteter, görs situationen öppen för förhandlingar 

och därmed ett identitetsskapande mellan eleverna. Det sammanhang som rela-

terar till gemensam reflektion kring etik utmanas av det hierarki- och norma-

litetsskapande som iscensätts.   

Diffusion, förtätning och poröshet 

Jag har beskrivit tre olika lektionsexempel som nätverk av relationer med syftet 

att visa hur olika faktorer monteras och på så sätt skapar olika innebörder och 

skeenden i klassrummet. Det första exemplet, från SO–lektionen, riktas till en 

början mot arbetet med elevernas uppsatser. Ganska snart upplöses detta och 

förskjuts till att eleverna relaterar i mindre och flexibla grupper till samvaro-

skapande. Jag har sammanfattat det som ett exempel på ett diffunderande nätverk, 

eftersom de faktorer som stabiliserar organisation, pedagogik och relationen 

lärare–elev allt mer sprids och förskjuts. Organiserandet av tid och rum blir 
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abstrakt och icke-relaterat, den pedagogiska styrningen genom skrivandet av en 

faktauppsats har ingen naturlig utsträckning och läraren blir inte längre en 

faktor som medverkar i skapandet av aktivitet, förändring eller stabilitet.  

  

I det andra exemplet, från engelsklektionen, sker en förtätning i meningen att en 

rad faktorer kontinuerligt sammanfogas och relaterar till kunskapsobjektet 

engelska. Den organisation och pedagogik, liksom interaktionerna mellan per-

sonerna, knyter sätten att vara allt tätare till engelska som språk och för-

hållningssätt. Kropparna regleras genom förberedelsen för nationella provet 

och genom att relateras till engelska fraser och manér. Det sker också en 

disciplinering av kroppar med hjälp av språket och hur alla skeenden är publika 

i rummet. Tiden synkroniserar aktiviteterna genom att relatera till tydliga start- 

och slutpunkter.  

  

I SO–lektionen med värdegrundstemat iscensätts en slags poröshet i meningen att 

impulser från sammanhang utanför skolan och undervisningen flödar in och 

kopplas till innehållet. Det sker i det pedagogiska fältet genom att eleverna 

erbjuds att delta i gestaltningen av kunskapen och att distribuera den, det vill 

säga att det inte är förutbestämt vem som ska lära sig vad.15 Det finns, till 

skillnad mot engelsklektionen, flera möjliga sätt att iscensätta den etiska 

diskussionen och att delta i lektionen. Samma sak gäller hur engagemanget i 

frågorna förkroppsligas på olika sätt, som till exempel Liams upprördhet eller 

Eriks underordnande av Miriam.  

Montage, makt och plural demokrati 

Jag har medvetet valt att inte lyfta fram ett traditionellt maktperspektiv i 

analysen.16 Det är dock möjligt att i en förlängning diskutera vilka subjekts-

positioner som görs möjliga i de olika lektionsmontagen, vilka som margina-

liseras och hur detta kopplas till olika tillhörigheter. Kan det till exempel vara så 

att ett diffunderande nätverk utestänger de elever som inte praktiserar en 

utåtriktad och flexibel position? Vilka krav ställs på elever för att kunna delta i 

ett poröst montage, som relaterar till sammanhang utanför det fördefinierade 

lektionsinnehållet och som rör sig mellan olika fält och olika aspekter av 

kunskapsinnehållet? 

 

Ett alternativt sätt att diskutera maktfrågor är att inte i förväg knyta subjekts-

positioner och tillhörigheter till olika maktpositioner, utan att låta beskrivningen 

av hur lektioner monteras i sig bli utgångspunkt för en gemensam reflektion. 
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Konkret kan det innebära ett kartläggande av relationer och nätverk, på 

liknande sätt som jag beskrivit i exemplen, där lärare och elever gemensamt 

deltar. Det är en mothegemonisk praktik som kan utmana en ensidig förståelse 

och ett definitionsföreträde från något håll. Foucault (1980) diskuterar 

sambandet mellan makt och kunskap och menar att artikulerandet av ett 

fenomen är en handling som producerar makt, till exempel genom att den 

skapar inkluderingar, exkluderingar och hierarkier. Magister Gårdemans 

möjligheter, för att återvända till den inledande anekdoten, att artikulera 

lektionerna och att definiera elever gav honom ett maktövertag, men endast så 

länge som vi elever inte artikulerade alternativa beskrivningar.  

  

Här sammanfogas episoden med Gårdeman, lektionsmontagen i niondeklassen 

och Foucaults maktbegrepp till en didaktisk möjlighet att arbeta med inflytande 

i klassrummet. Laclau & Mouffe (1994) och Ann-Marie Smith (1998) använder 

formuleringen plural demokrati för att diskutera hur ett reellt demokratiskt 

inflytande förutsätter ett artikulerande av flera olika och ibland motstående 

positioner och förståelser. En didaktisk konsekvens är att tillämpa en plural 

demokrati i skolan, där både lärare och elever involveras i att beskriva det som 

sker på lektioner. I detta gemensamma artikulerande kan signifikanta fält, 

relationer, motsättningar, flöden och faktorer identifieras, samtidigt som alla ges 

redskap för att formulera de sociala och pedagogiska konsekvenserna av olika 

lektionsmontage. 

Noter 

1. Alla namn i artikeln är fingerade. 
2. Ett exempel är antagandet om en bland pojkar utbredd anti-pluggkultur 
(se t.ex. Björnsson, 2005). 

3. Till exempel hur ”modernitet”, ”neoliberalism” och ”globalisering” inte 
är orsaker till vissa händelser, utan är beskrivningar av hur olika sociala 

sammanhang är sammanfogade på komplexa och föränderliga sätt. 

4. Detta har problematiserats av bl.a. (Nordberg & Saar, 2006; Wernersson 
2009 och Arnesson m.fl, 2008). 

5. Identitetsskapande som kontingent sammanhanget har diskuterats av 
bl.a. (Laclau & Mouffe, 1985). 

6. Se t.ex. debatt i Lärarnas tidning 2006:13. 
7. Se t.ex. (Ball 1994, 2003; Lindblad & Popkewitz 2004). 
8. (Gilbert, 2008). 
9. Se t.ex. (Latour, 1998 och 2005), för en utförlig beskrivning. 
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10. Appadurai talar om etnoscapes, mediascapes, technoscapes, finance-
scapes och ideoscapes. 

11. Den finns till exempel ett historiskt och kulturellt flöde från medeltidens 
klosterskolor som fortfarande bär föreställningen om en lämplig längd på 

en lektion. 

12. Ett exempel på ett globalt flöde är de avtryck i undervisningsmetoder 
och innehåll som den sk ”sputnikchocken” gjorde. 

13. Ett exempel på det är hur lärares maktövertag och disciplinerings- och 
kontrollpraktiker hamnar i konflikt med värdepedagogiska mål som 

självständighet och kritiskt tänkande. (Se t.ex. Thornberg, 2006). 

14. Tankefiguren om en bakomliggande och genomsyrande anti-pluggkultur 
upprepas i en debattartikel av Lars Leijonborg och Jan Björklund i 

Dagens nyheter den 29 maj 1997 (senare utbildnings- resp. skolminister i 

den borgerliga regeringen). Debattörerna beskriver klassrumsklimatet 

med formuleringarna: ”elever som systematiskt stör, bråkar och hindrar 

kamraterna från att ta del av undervisningen. Elever som medvetet 

provocerar genom att konsekvent komma för sent, sitta med fötterna på 

bordet och vara oförskämda mot sina lärare”. 

15. Det kan ses i kontrast till andra lektioner där betygsnivåer och –kriterier 
aktualiserades mycket tydligt. Ofta uppmanades eleverna till att välja en 

betygsnivå och därefter anpassa sina ambitioner och studier. 

16. I meningen att det existerar en fixerad maktstruktur med ett tydligt 
centrum. 
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