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8. Konsten att använda regler 

 

Eva hade vissa idéer inför skolstarten om hur skolarbetet skulle organise-

ras. Hon tänkte sig t.ex. att eleverna skulle sitta två och två. Ett skäl för 

detta var att de då skulle kunna tävla. De här båda idéerna handlade om 

två mönster, två tankemönster; det ena handlade om parvis placering, 

det andra om två barn som tävlar mot varandra. Idéerna var inga dag-

drömmar utan framåtsyftande, de ingick i Evas förberedelse inför skolstar-

ten.  

Om någon kom in i Evas klassrum en bit in på höstterminen kunde hen se 

att idéerna hade manifesterat sig i elever som satt två och två, och i att 

somliga av dem tävlade. Dessa observerbara mönster var då uttryck för 

de underliggande idéerna: eleverna ska sitta två och två och de får tävla. 

Att dessa båda idéer fanns och respekterades syntes alltså i Evas klass-

rum. Elevernas faktiska handlingsmönster visade att idéerna fanns. Långa 

stycken hade mönstren nu blivit tyst kunskap, självklarheter som man 

vare sig tänkte på eller talade om. 

Men det kan finnas skäl att tala om ett önskvärt mönster, att lyfta fram 

det som fokuserbar kunskap, och det gör man genom att beskriva det i 

ord och i form av en regel: det är så här det ska eller får vara. Ni ska sitta 

två och två. Ni får tävla.  Ibland kan det finnas skäl att skriva ner formule-

ringen. Ett skäl för att göra detta är att regeln är viktig som del i väggen 

på ett möjlighetsrum, som man vill hålla i hävd. En skriven regel på an-

slagstavlan gör regeln synlig och kan då fungera som en påminnelse om 

att man ska hjälpas åt att hävda möjlighetsrummet.  

Det finns ett ord som kommer från latinets ord regere som betyder ’leda’’, 

styra’: regim. Jag kallar kombinationer av regler för regimer, eftersom de 

tillsammans styr vad som händer, de bildar möjlighetsrum. Kombinationen 

av de båda reglerna om parvis placering och tävlande var en regim som 
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Eva hade skapat. Men i Evas strateginät fanns det också en regel om att 

inte springa i biblioteket, och den hörde inte hemma i den regim som hon 

hade skapat, utan i skolans gemensamma regelsystem, det som lärare 

och rektor hade beslutat om tillsammans. Rektor och lärare hade inte fria 

händer att hitta på vilka regler som helst – de styrdes av andra regimer, 

de som kom till uttryck i skollagen, läroplanerna och kommunens skol-

plan. Skolan och skolans vardag får alltså struktur genom ett system av 

regimer – allt från den som är given av staten, till sådana som är skapade 

av läraren. Statens regim är ett möjlighetsrum för skolhuvudmännens re-

gimer, som i sin tur är ett möjlighetsrum för skolornas regimer, som sät-

ter gränser för den enskilda skolans regimer; ett lands regimer är ett sy-

stem av möjlighetsrum. 

”Land skall med lag styras” – men vad som händer i landet styrs alltså 

inte bara av lagar utan också av regler på lägre nivåer, av läroplaner och 

skolplaner, av lärares regler och elevernas överenskommelser. Lagstiftar-

na skapar möjlighetsrum, men det är sedan inte bara de som ansvarar för 

att hålla dem i hävd. Och lagarna gäller inte bara andra, utan också för 

lagstiftarna själva. De båda reglerna om parvis placering och tävling var 

en regim som styrde inte bara eleverna utan också Eva; hade hon sagt en 

sak kunde hon inte utan vidare ändra det – det handlade ju om att hävda 

möjlighetsrummet och bevara ordningen. Det samma gällde regeln om att 

inte springa genom biblioteket som lärarna hade kommit överens om till-

sammans; alla måste följa regeln. Dessa regler – de som lärarna hade 

kommit överens om och de som Eva hade bestämt skulle gälla i hennes 

klassrum – utgjorde två av de regimer, som tillsammans bestämde vad 

som var tillåtet och inte tillåtet för både lärare och elever; alla måste un-

derkasta sig de gemensamma regimerna. 

Möjlighetsrum handlar inte bara om ordning, utan också om frihet. De 

svenska lagarna tillät Eva att placera elever parvis och att låta dem hitta 

på egna regler för sitt tävlande. När eleverna tävlade i räkning hittade de 

själva på reglerna, men dessa regler var inte en del av klassens gemen-
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samma regim; det var bara de som bestämde tävlingsreglerna som be-

hövde följa dem. Naturligtvis skulle eleverna på motsvarande sätt kunna 

vara med och bestämma vilka regler som skulle gälla i klassrummet och 

på skolan, dvs. vara med och utforma den egna klassens eller t.o.m. sko-

lans regim, och som vuxna kan de vart fjärde år vara med och via de poli-

tiska partierna bestämma över landets regim, dess lagstiftning, dess reg-

ler för ordning och frihet.  Konsten att använda regler handlar om att ska-

pa och hävda möjlighetsrum som ger både nödvändig ordning och lämplig 

frihet.  

 


