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Jonna Bornemark er professor i filosofi. Hun arbeider på Centrum för praktisk kunskap ved 
Södertörns Högskola, Stockholm. I 2018 ga hun ut boken Det omätbaras renässans: En 
uppgörelse med pedanternas världsherravälde på forlaget Volante. I 2020 kom Horisonten 
finns alltid kvar: Om det bortglömda omdömet. Tidligere har hun publisert 2 monografier, 13 
antologier og et større antall artikler både i Sverige og andre land. Hun deltar ofte i 
radioprogram som for eksempel Filosofiska rummet, Teologiska rummet, Kropp och själ, og 
skriver jevnlig i Dagens Nyheter (DN). Bornemarks forskning spenner over områder som 
praktisk kunnskap, fenomenologi, posthumanisme, HAS (Human Animal Studies) og 
religionsfilosofi. Noen hun har forsket på er Mechthild von Magdeburg, Nicolaus Cusanus, 
Giordano Bruno, Edmund Husserl, Max Scheler og Edith Stein. 1 
  

 
1 https://www.sh.se/kontakt/forskare/jonna-bornemark 
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INNLEDNING 

Gjennom de siste 25 årene har New Public Management (NPM) vært en styrings-

ideologi i norsk og svensk skole. Inspirasjonen kom fra næringslivet, og lovet økt 
effektivitet og bedre kvalitet i hele den offentlige sektoren. Det man fikk var et 

detaljert, belastende kontrollregime og en voksende administrasjon. Mange lærere 
lider og sukker under dette trykket. Hvordan og hvorfor oppsto denne ideologien? 

Hvilke konsekvenser har den hatt for skolen og lærernes hverdag? Hvordan har den 

påvirket synet på kunnskap, og hvilket menneskesyn er den uttrykk for? Hvordan kan 
den eventuelt motarbeides? Dette er spørsmål som behandles i dette (forkortede) 

intervjuet med Jonna Bornemark, som nylig ble professor ved Södertörns högskola, 
Stockholm. Hennes bok Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas 
världsherravälde har på kort tid fått meget stor oppmerksomhet i Sverige.3 

NEW PUBLIC MANAGEMENT 

Christian Egge: Jonna Bornemark, din bok Det omätbaras renässans handler mye 
om New Public Management (NPM) og hvordan denne organisasjonsformen fungerer 
– eller snarere ikke fungerer. Denne dysfunksjonen som har blitt mer og mer 

 
2 Dette intervjuet ble trykket i Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 1/2020 på Universitetsforlaget / 
 DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-01-09 / Intervjuet er en del av en lengre samtale 
med et mer omfattende tema. En annen del av samtalen er gjengitt i kapittel 5 i bokens Del 2. 
3 Bornemark, Jonna (2018): Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas 
världsherravälde, Volante, Stockholm  
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åpenbar gjelder i prinsippet alle samfunnsområder med offentlig styring. Du skriver 
frem et bilde av NPM gjennom å belyse systemet med blikk på to forskjellige sider av 
menneskets fornuft – inspirert av renessansefilosofene Nicolaus Cusanus og 
Giordano Bruno samt den tidligmoderne René Descartes. Du gjør en distinksjon 
mellom to sider av fornuften med ratio på den ene siden og intellectus på den andre. 
Det fremgår av teksten din at et styringssystem som NPM hovedsakelig hviler på 
ratio som er blitt skilt fra intellectus. Ratio definerer du som en strikt kalkulerende, 
rasjonell tenkning, mens intellectus representerer menneskets refleksjonsevne, dets 
«åpenhet mot ikke-viten», «horisonter» som ikke lar seg fange og kategorisere, men 
som stadig beveger seg mot nye oppdagelser eller innsikter – uendelig.  

Bokens undertittel er «En uppgörelse med pedanternas världsherravälde». Som 
leser møter man en dyp filosofisk og kunnskapsmessig bakgrunn hos deg, men også 
et personlig forhold til emnet. Hva har gjort deg så interessert i, eller gitt deg lyst til 
å arbeide med akkurat dette temaet? 

 
Jonna Bornemark: Én av årsakene er profesjonell. Jeg arbeider på Centrum för 

praktisk kunskap på Södertörns Högskola. Her undervises studenter som alle har 
vært ute i arbeidslivet i minst tre år. Yrkeserfaringene deres står i sentrum for 

undervisningen. I magister- og masterprogrammene går vi i høy grad ut fra 
studentenes egne fortellinger. De skriver ut fra ting som har hendt, dilemmaer de 

har stått i, etiske og strukturelle spørsmål. Det handler ofte om menneskesyn. 
Lærere utgjør en stor gruppe. Det fins også mange fra omsorgssektoren som leger, 

hjelpepleiere i eldreomsorgen, folk som arbeider med mennesker med spesielle 
behov og service, prester, kunstnere, folk som jobber på Försäkringskassan4 og så 

videre. Dessuten har jeg hatt ansvar for den erfaringsbaserte barnehage- og 
fritidspedagogutdanningen. Det handler altså om mellommenneskelige yrker.  
 Jeg har lyttet til studentenes fortellinger i ca. ti år, så jeg har fått en ganske 
bred beskrivelse av vår samtid. Vi møter oftest de ansatte i kjernevirksomhetene – 

ikke dem som sitter i administrasjonen, altså folk som befinner seg høyt oppe på 

kommunalt eller statlig nivå. Det er fortellinger fra kjernevirksomhetene jeg har hørt. 

 
4 https://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan 
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Og disse fortellingene peker på de økende problemene som fins i den typen yrker 

som styres av NPM-systemet – et system som på ingen måte er skapt for mellom-
menneskelige virksomheter, men som kommer utenfra og liksom presses på dem. 

 Jeg fikk høre spørsmålsstillingene deres, og hvordan de hadde det i kroppen. 
Den undervisningen impregnerte meg; jeg formelig levde i fortellingene deres. 

Samtidig hadde jeg et postdoktorprosjekt om tidlig renessansefilosofi og den tidlige 
moderniteten. Ideen var å komme på sporet av et moderne syn på kunnskap og 

fornuft – hvilket jeg har gjort i denne boken. Jeg begynte å se mange koblinger 
mellom de tidligmoderne renessansefilosofene og vår egen tid, og jeg begynte å se 

hva jeg syntes at man ikke ser. Man blir blind for ens egen tid. 
 

CE: La oss forsøke helt kort å karakterisere den kulturen som vi kaller for NPM. Den 

er en veldig økonomistisk måte å tenke på, sterkt påvirket av den nyliberale formen 
for kapitalisme som slo igjennom i Norge på 80-tallet. Men NPM slo igjennom i skolen 

og i helsevesenet på 90-tallet. Det er mye snakk om konkurranse, og da både 
mellom elever og mellom skoler – og mellom land. Man så til og med gjerne 

konkurranse mellom lærere i en og samme skole; gode resultater med elevene skulle 
belønnes, gjerne økonomisk. Bonus til læreren! 

 OECD, Organisation for Economic (ikke educational!) Co-operation and 
Development, har vært en sterk talsmann for dette. Den norske sosiologen Rune 

Slagstad skriver i en interessant artikkel: «Når OECD tar makten – om det nye, 
skolepolitiske kunnskapsregime»,5 at premissleverandører i utdanningspolitikken er 

transnasjonale organisasjoner som WTO (World Trade Organization), UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), IMF (International 

Monetary Fund) og EU – men i særlig grad OECD. 
Slagstad skriver at OECD er «en internasjonal tankesmie som styrer via politisk-

økonomiske analyser og statistiske indikatorer» – uten noen legal eller finansielt 
besluttende myndighet. Men den styrer enormt effektivt via de nasjonale apparatene 

som for eksempel det norske Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet – 

ifølge Slagstad en slags «nasjonallokal filial av OECDs utdanningsdirektorat». 

 
5 UTDANNINGSNYTT i november 2018 
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Vi ser et nyliberalistisk inspirert kunnskapsregime med nøkkelord som kvalitets-
sikring, skolen som lærebedrift, man snakker om humankapital og så videre. 
Forskjellen på kunnskap og informasjon viskes ut. Kompetansemål blir det viktige, 

målstyring og resultatmåling. Prosesser, strukturer og kvalitet: alt skal måles – 
akkurat slik du beskriver det i boken din. Du kaller det for (nyordet) «förpappring».6 

Det fins naturligvis kritikk av dette. Men kan du forklare hva som ligger bakom dette 
styringssystemet? Kan du forklare denne (u)kulturen eller ideologien i et filosofisk 

perspektiv? Hva har det for eksempel med begrepene ratio og intellectus å gjøre? 
 

JB: Man har tenkt: Vi skal organisere yrkeslivet, og vi skal styre det oppe fra. 
Samtidig fins tanken om at bare vi gjør saker og ting til et marked, da kan vi styre på 

en effektiv måte – og vi kan få mest mulig valuta for pengene! Dette gjør at vi må ha 

veldig tydelige og målbare «enheter». «Enheter» er ting som kan kjøpes og selges, 
der selgeren og kjøperen mener samme sak og kan bli enige om en pris. Den typen 

«faste enheter» er ikke sentrale for selve læringen eller omsorgen. Karakterer blir 
veldig viktige siden det er dem vi konkurrerer med. Men dette fører til en rekke 

problemer. Vi får karakterinflasjon. Veldig mye fokus på akkurat karakterene gjør at 
vi glemmer læringen. 

 Dette presser frem en idé med hensyn til søken etter kunnskap: vi vet allerede 
hva vi skal komme frem til. Dette er målstyring. Målene må være ferdige, 

ferdigdefinerte. Vi må kunne fortelle skolene hva de skal gjøre, vi må ha strenge 
regler, tydelige manualer. Alt må være ferdig på forhånd: hva skolen skal undervise 

i, når og hvordan – noe som skaper veldig lite rom for både lærere og elever. Hva 
man skal kunne er klart på forhånd. Det skal være en sterk «transparens»: man skal 

kunne forklare for eleven eksakt hva han eller hun skal kunne etter endt kurs – 
hvilket er en idé om kunnskap som fra en filosofisk synsvinkel er utrolig begrenset! 

Dette er en logikk som heller mot en modernitet som har skilt mellom de to delene 
av fornuften – som Cusanus beskriver med ordene eller begrepene intellectus og 

ratio. Og der ratio er nettopp å håndtere denne målstyringen, å organisere en 

verden, å ha sine ferdigdefinerte begreper. Kun gjennom å ha ferdigdefinerte 

 
6 https://it-ord.idg.se/ord/forpappring/ 
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begreper kan vi begynne å måle og regne. Og vi tenker på kunnskap som nettopp 

dette ferdige, ferdiginnpakkede: du skal vite når den andre verdenskrigen sluttet, 
hvilket år krystallnatten var … det blir veldig faktabasert. 

Den andre delen av fornuften – som skaper kunnskapen – er intellectus, som vi 
har så vanskelig for å håndtere i dag, fordi det inkluderer mange andre sider ved 

mennesket som vi har forsøkt å bli kvitt: subjektivitet, følelse, stemninger, det 
kroppslige, sanselighet… 

 
CE: Så alt dette hører til intellectus-begrepet? De fleste av oss assosierer vel direkte 
til hodet eller hjernen når du uttaler termen «intellectus»? 
 

JB: Akkurat, det er interessant at det ordet har havnet der, og at man tenker at de 

intellektuelle er de som sitter i sine elfenbenstårn og kikker ut på verden. Mens for 
meg er intellectus nettopp det som en hjelpepleier må ha rom for å utøve. Fordi 

intellectus handler om å stå i relasjon til disse «horisonter av ikke-viten», og det er 
relasjonen til det vi ikke vet som er grunnlaget her. Cusanus mener at all kunnskaps-

generering innebærer at man står der og man vet ikke… og så ser man langsomt 
disse «hva-hetene» (vadheterna) tre frem: Hva som er viktig – akkurat nå! For 

eksempel i en omsorgssituasjon eller i klasserommet. 
 Ta for eksempel begrepet «elev». Hva er en elev? Er en elev noen man skal 

presse kunnskap inn i, eller er en elev noen som skal skape kunnskap?7 Eller er en 
elev noen man skal la være i fred? Noen man skal ta ved hånden? Hva er det 

viktige? Tenk om mange lærere og forskere står der på grensen til ikke-viten (icke-
vetandet) og undrer: Men hva er da en elev? Kanskje begynner man å ane noe nytt 

og se noe litt annerledes, noe annet. Og avhengig av hva man finner, altså et nytt 
bilde av eleven, så må man føre dette inn i (et) ratio, og så må man omstrukturere. 

Da blir skole noe annet, også læreren og foreldrene blir noe annet.  
 Alle delene påvirker hverandre. I et godt samfunn, i et godt skolesystem fins 

denne kontinuerlige diskusjonen mellom ratio, som ordner og regner – og det 

reflekterende, følende, verdsettende intellectus; den kommunikasjonen er åpen og 

 
7 På svensk har man verbet «att kunskapa» som betyr å skaffe seg kunnskap og 
viten, eller å lære. Det er en indre akt. 
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det endrer seg alltid litt hele tiden. Hvilket gjør at læreren ikke bare spør helt allment 

hva er en elev? men også står i relasjon til det Cusanus kalte «Das Minimum» (sv.: 
«minimat»): hva er viktig i klasserommet i dag, i denne situasjonen? Kanskje det har 

oppstått en konflikt; hva har hendt, hva er viktig, hva skal jeg gjøre – og hvordan?  
Det krever igjen en relasjon til alt jeg ikke vet. Tenk bare på alle elevene: de har jo 

sine egne horisonter. Jeg kommer aldri til å kunne vite alt om dem, ikke hva som har 
hendt dem tidligere, ikke hvilke relasjoner de har. Det er så mye jeg ikke vet, og 
likevel må jeg handle! Det er her vi kan snakke om faglig skjønn. Å kunne handle på 
tross av at jeg ikke vet alt. Å kunne stå der ikke bare rasjonelt og i tråd med 

manualen, men med hele meg, altså også med mitt intellectus. Men dette er jo et 
idealbilde.  

I moderniteten, i NPM med dets strukturer kommer det frem et annet 

kunnskapssyn og et annet syn på fornuften som forgifter skolen, burde jeg kanskje 
si. Innenfra og utenfra. Der fins ikke det levende samspillet mellom ratio og 

intellectus, men en pedantisk ratio der man skal vite hva kunnskap er, man skal vite 
alle kunnskapsmålene. Læreren skal ha alle malene, hele reiseplanen klar – og så 

skal han eller hun bare utføre det i klasserommet. Og jo mer man «maler» [følger 
modellen, malen] og tenker at man skal «manualisere» forskjellige evidensbaserte 

metoder, desto mindre rom blir det for lærerens faglige skjønn. Og desto mindre rom 
fins det, vil jeg påstå, for elevens læring. Fordi da har vi liksom stengt av et nivå av 

kunnskapsprosessen. Og man gir eleven en veldig smal idé om, og forståelse av, hva 
kunnskap og fornuft er for noe.  

Det som har hendt i dette systemet har jeg sammenfattet i begrepene 1) 
forpappring (se fotnote ovenfor), 2) fjernstyring, 3) begrepsimperialisme og, vil jeg 

legge til: 4) banal ondskap. La oss ta dem i denne rekkefølgen: 
 

1) Det vi har sett er en gigantisk økning av papirarbeid. Ikke slik at det kun 
handler om veldig store saker, men mange små: Alt skal inn, ned på papirene. 

Alt som skal gjøres og som er bestemt på forhånd, må finnes der i papirene, 

også resultatene, målingene; i tekstene «fryses» virkeligheten. Strukturene er 
enkle og rasjonelle, karakterene settes etter gitte regler: «i det faget fikk du 

en ‘C’ på den prøven, på den en ‘D’; altså blir karakteren ‘D’… og så videre. 
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Poenget mitt er at når alt skal inn i papirverdenen, da er det den verdenen vi 

ser. Det blir viktigere enn hva som hender i den levde virkeligheten. Det blir 
viktigere enn elevenes læring. Det blir viktigere enn lærernes og elevenes 

relasjoner. 
Dette har vi sett fra flere hold: det blir flere og flere administratorer, 

overbygning, i forhold til kjernevirksomhetens personale. Og kjerne-
virksomhetens personale legger stadig mindre vekt på den direkte kontakten 

mellom lærer og elev. Denne forskyvningen fins det tall på.  
 

2) Dette kommer også av kravene om granskning. Vi har en mistillitskultur 
innenfor NPM, ettersom man skal ha kontroll over kostnadene. Penger kan 

sløses bort eller forsvinne i profitt.8 Det fins et grunnleggende menneskesyn 

her: vi må kontrollere, fremfor alt dem som jobber lengst nede. Jo mindre 
makt de har, desto mer må de kontrolleres: at de følger manualene! Men 

selve granskningen koster veldig mye penger. Og tid. Det har vi ikke tenkt på. 
Vi snakker mye om effektivitet, men vi ser ikke hva «forpappringen» koster av 

tid, kraft og energi. Og lyst, naturligvis. Forpappringen er reell og suger 
energi; folk blir utmattet. Selv om de har fått avsatt tid til papirarbeid, så 

oppleves det som drepende for sjelen.  
      Kort sagt: Har man manualene, så har man ikke rom for å merke hva som 

trengs i akkurat denne situasjonen. Man blir mer og mer forprogrammert, og 
det fins stadig mindre handlingsrom, stadig mindre rom for faglig skjønn. 

Fjernstyringen opplever de fleste som arbeider i de yrkene som vi snakker om 
nå og som utsettes for NPM. 

 
3) Begrepsimperialisme betyr at visse fine ord som læring, empati, kreativitet og 

så videre blir til floskler, fordi den slipper taket i den konkrete virkeligheten. Man 
arrangerer kanskje workshops: «Nå skal vi ta frem de fem viktigste ordene eller 

begrepene som virksomheten vår står for.» Så bruker man mye tid (og penger) 

på dette – og etterpå har det ingenting med det som skjer på gulvet å gjøre. Man 

 
8 Antagelig mener Bornemark her profitt eller overskudd som betales ut til eierne av privatdrevne 
(gevinstdrevne) skoler. Det fins mange av dem i Sverige, og det pågår nå en stor debatt om dette. 
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ser ikke at workshop’en tar tid fra faktisk å aktualisere kreativitet og empati på 

gulvet. Det fins ingen riktig diskusjon om hvordan man gjør dette, eller veldig lite, 
og om hvordan slike workshops påvirker de konkrete situasjonene lærerne står 

overfor. 
 

4) Det fjerde jeg vil si noe om er «banal ondskap». Det er et begrep som Hannah 
Arendt formulerte under rettssaken mot Adolf Eichmann. Om vi tenker på at 

kjernevirksomhetens personale, i dette tilfelle lærerne, skal være noen som 
skal følge noen manualer, og som ikke skal ha særlig rom for faglig skjønn, da 

blir de veldig fokusert på ikke å gjøre feil. Å følge manualene, ikke gjøre en 
god jobb, men gjøre det som står beskrevet som jobben deres, for det er 

oppgaven. Ikke å løse og håndtere situasjoner på best mulig måte; det er ikke 

deres oppgave. Oppgaven er å gjøre det som står i manualen. Og om de bare 
gjør det, så kan ingen anklage dem for noe. Da er de ikke utsatt for noen 

risiko. De kommer til å si: «Jeg adlød bare ordren.» Det er eksakt hva Hannah 
Arendt mente med ordene «banal ondskap»: Jeg har ikke rom for egen 
mening eller skjønn, jeg kan ikke, jeg skal ikke ta ansvar, jeg bare adlyder 
ordre. Uansett hvordan konsekvensene blir, så er det ikke mitt ansvar.  Det 

blir ingens ansvar. For den banale ondskapen ligger der, den er reell, den er 
lett tilgjengelig (nära till hands). 

 
Så dette er mine fire begreper om hva som hender i moderniteten, nettopp i NPMs 

strukturering av virksomheter. Vi ser en ratiofisering?) som slipper eller mister 
kontakten med intellectus, noe som resulterer i en pedantisk ratio. 
 
CE: Når det gjelder dine refleksjoner omkring honnørord som kreativitet, empati og 
så videre: Man ser hva som må til, men man har i grunnen ingen redskaper eller 
verktøyer til å muliggjøre det? 

 

JB: Ja, slik kan man virkelig se det. Det er klart at vi skal ha en skole som preges av 
læring, kreativitet, empati og medmenneskelighet. Men det blir med ordene. Selve 

styringssystemet preges av et menneskesyn uten snev av forståelse for eksempelvis 
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empati, eller for læring. Dette er svært interessant: Både empati og læring krever jo 

en relasjon til ikke-viten. Du kan ikke ha empati om du allerede vet alt om den 
andre; du kan bare ha empati om du ikke vet, men er nysgjerrig og åpen. Om du 

allerede vet, da fins det ikke rom for virkelig å oppdage hva som fins der. Det er det 
samme med læring. Læring er også det å ha en relasjon til ikke å vite, det er 

åpenbart! 
 

CE: Kan man si at den «kunnskapen» man vil plotte inn i elevene, det handler i dag 
egentlig om det vi kaller informasjon? Mens kunnskap i din forståelse er noe som er 
mye videre, og som begynner med ikke-viten? 
 

JB: Ja, som krever en levende relasjon til en ikke-viten, der ikke-viten ikke er noe 

man skal bli kvitt, men noe som vi hele tiden graver frem kunnskap av, og som også 
hele tiden forblir – og som er både spennende og litt skummelt (ångestladdat). Det 

er en horisont vi ikke kan bli kvitt. 9 

UTVIKLING – INNVIKLING? 

CE: Hva er årsaken til at en ”kultur” som NPM – som i dine øyne representerer en 
begrensning av menneskets utfoldelse -  har kunnet oppstå? 

 
JB: Kontroll! Men vi må naturligvis også se det positive som kom med dette. 

Moderniteten er jo preget av en eksess i kunnskapsakkumulering. Og kunnskap 
handler blant annet om å kontrollere. Bare det å forstå noe er jo i seg selv å ha 

kontroll; at det ikke fins noe ubegripelig, tvert imot, jeg kontrollerer alt - i 
betydningen forstår alt. Og har jeg en slik forståelse, da kan jeg også begynne å 

endre verden gjennom ulike teknologier, forandre og kontrollere saker og ting de 
facto, liksom hands on. 
 Dette er én side av kunnskapsutviklingen. Det man samtidig mister i denne 
fantastiske kunnskapsutviklingen er relasjonen til ikke-viten. Max Weber har sagt: 

 
9 Se teksten om/av Jonna Bornemark i kapittel 5 om dette temaet. 
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Moderniteten er den tid da det, per definisjon, ikke fins noe som ikke kan vites. I så 

fall skulle disse horisonter av ikke-viten, som jeg snakker om, forsvinne. Men det går 
ikke! Uansett hvor mye kunnskap vi skaffer oss, så blir vi ikke kvitt horisontene av 

ikke-viten.  
 I denne sammenhengen er det ikke nødvendig å tenke at det fins noe, for 

eksempel Gud, som (det) i seg ikke kan vites (noe om). (eller skal vi heller si: …Gud, 
som ikke kan begripes ?) Nei, det er selve horisontene av ikke-viten, som stadig 

flytter seg når vi skaffer oss kunnskaper, som alltid forblir.  
 Den positivistiske, eller det scientistiske bildet vi har sett vokse frem i det 20. 

århundret og frem til nå handler nettopp om troen på at alt kan begripes og forstås, 
kategoriseres og kontrolleres. At naturvitenskapen skal forklare alle sider ved 

mennesket. Men det fins likevel hele tiden en humanisme, en kritikk av 

vitenskapstroen, og den kommer i bølger. Vi kan se hvordan det er samme tematikk 
som kommer tilbake igjen og igjen.  

Vi hadde en positivistisk bølge rett før første verdenskrig som fikk kritikk da 
erfaringene fra første verdenskrig i høy grad var: Shit, vi kunne kontrollere naturen, 
men ikke oss selv. Så kom nye bølger av positivisme. Den mest kjente er den logiske 
positivismen på 20-tallet. 10 Jeg tenker også på begrepet scientisme, altså 

vitenskapstro, hvor man tenker at en viss type måle-vitenskaper (mätande 
vetenskap) gir den eneste virkelige kunnskapen. Den ble så kritisert etter den andre 

verdenskrigen. Nå fins det en ny bølge av scientisme på 2000-tallet, hvor man tenker 
at én disiplin skal kunne forklare alt. Tidligere var det fysikken, mens det nå er 

biologien som skal levere alle forklaringer. Kvantefysikken står jo i en relasjon til 
ikke-viten (vi kan for eksempel ikke bestemme posisjon og bevegelse samtidig, og vi 

oppdager at den som måler påvirker det som skal måles), så den representerer ikke 
troen på at alt kan forklares på klassisk måte. 

Biologien er inne i en utrolig ekspansiv fase. Vi kan tenke på oppdagelsene 
innenfor genetikken, på DNA-forskningen, på nytolkningen av genets betydning i 

termer av en datamaskin. Vi ser jo nå på fornuften, ja, på livet selv med computeren 

som mal – isteden for tvert om! Noe som er en interessant utvikling … I biologien 

 
10 https://snl.no/logisk_positivisme 
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kan man gjøre ting som man ikke kunne drømme om tidligere. Da er det klart at man 

blir fokusert på kunnskapen. Men da ser man ikke horisontene av ikke-viten.  
Biologien har vært den siste bølgen av scientismens viktigste vitenskapelige 

disiplin. Man forestiller seg at man skal kunne redusere humaniora, for eksempel 
samfunnsvitenskap, til biologi. Man ønsker seg en vitenskapelig definitiv teori om alt; 

vi skal tømme horisontene av ikke-viten. Man ser ikke poenget med dem. Samtidig 
som den samme disiplinen innefra seg selv, nemlig kognisjonsforskningen, viser 

hvordan en eneste sansepersepsjon i seg selv inneholder uendelig mange 
muligheter, eller, som man sier nå: informasjon, som man skulle ha kunnet fokusere 

på, men at vi kun fokuserer på noe bestemt, en viss ”hvahet” – og dermed ikke på 
en annen mulig ”hvahet”. (hennes ord er «vadhet», skal vi si «et noe»? se også 

lenger oppe.) Og at det liksom er menneskets vesen å fokusere på noe – selv om vi 

skulle ha kunnet se så mye annet.  
 

DET POLITISKE ASPEKTET AV NPM 
 

Men jeg vil si noe om det politiske her. Om man skal se på NPM må man også se på 
hvor det kommer fra, hva det er en reaksjon på. Historien beskriver denne ufattelig 

store offentlige sektoren, og at det fantes et ressurssløseri. Hvordan skulle man 
håndtere den voksende velferdsstaten? På slutten av 90-tallet var det mye diskusjon 

om desentralisering, demokratisering og så videre i Sverige. Dette skulle hjelpes frem 
gjennom NPM – noe vi de facto har sett veldig lite av. 

 En tråd i samfunnsveven som vi kanskje ikke har sett så mye på er det 
arbeidet som nyliberale tenketanker har gjort omkring dette å gjøre alt til et marked. 
Det interessante ved dette er at det ikke bare er et ratio-arbeid; det handler om 
tanken at man skal overlate makten til denne ”usynlige hånden”. Man skal nettopp 

ikke kontrollere markedet. Den usynlige hånden skal liksom se til at vi får de beste av 
alle løsninger. Man har en utrolig tiltro, nesten en pseudoreligiøs tro på den usynlige 

hånden som ordner alt til det beste – og som gjør at staten kan dra seg tilbake.  

 
CE: Men hvordan kunne sosialdemokrater, som jo har bygget opp 
velferdsstaten, støtte en slik ny-klassisk eller nyliberal utvikling? 
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JB: Jeg tror at det henger sammen med at man lyktes med å selge inn 
(markedsføre? Introdusere?) dette bildet på en mye bredere måte, ikke bare 

innenfor den private sektoren. Man lyktes i å selge inn tanken om at den offentlige 
sektoren ganske enkelt måtte begynne å regulere seg selv og finne andre 
spilleregler. Det er svært interessant at denne ”ända vägens politik” som man 

uttrykkelig har kalt det på borgerlig side  i Sverige faktisk ble den eneste veiens 
politikk. Man klarte ikke å formulere noe annet. Velferdsstaten, det sosial-

demokratiske prosjektet, var jo gjennomført! Så hvordan ta et neste steg? Her fantes 
det ikke mye til kreativt tankearbeid hos dem som skulle ha kunnet komme frem med 

alternativer til de strukturene vi fikk i og med NPM.   
 

CE: Svært mange lærere er fortvilet. Iblant kommer det reaksjoner i avisene eller i 
sosiale medier. Enkelte lærere, såkalte whistleblowers (som trues med oppsigelse), 

gjør opprør eller skriver om problemene, men jeg undrer: Hvorfor gjør ikke lærerne 
et mer kollektivt opprør? Jeg synes det er gåtefullt. Vi lever tross alt ikke i et diktatur 

... 

OM TANKEKOLLEKTIV 

 
JB: Det fins noe interessant med hvordan tankekollektiver fungerer. Som tenkende 

vesen fungerer vi veldig mye som kollektiver. Denne økonomiske tenkemåten som vi 
snakker om har jo også sine antagelser, tiltro til noe slikt som ”den usynlige hånden”. 

Men som samtidig krever en kvantifisering av ting, at alt skal kunne måles og veies. 

Denne måten å tenke på har vanskeligheter med å håndtere intellectus, eller 
intellectus´ begrep.  

Det er interessant at økonomiseringen og juridifieringen (hva skal man si på norsk? 
juridifiseringen?) møtte så liten motstand. Det var som om disse tankene var de 

eneste som lot seg kroppslig-gjøre (förkroppsligas) (manifestere?), som kunne ta seg 
frem. Her er språket selv meget interessant. Jeg tror at en av nøklene til å forstå 

dette er nettopp språket. Hva ble språket fylt med? For eksempel ”effektivitet”: det 
er klart at tingene skal være effektive. Men vi tenker dette i økonomiske termer: vi 
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skal ikke sløse unødvendig med skattemidler. Det er jo selvsagt. Men lærernes 

dannelsesbegrep, deres faglige skjønn og disse tingene hadde liksom ingen ord. Eller 
de ordene som fins har ikke tyngde i en argumentasjon – fordi de ikke kan måles. 

Jeg har snakket med mange både innenfor skole og omsorg, og de har en sterk 
følelse av at noe er feil. De føler seg veldig presset, ja, knust i denne modellen. Men 

de har ingen ord for å snakke om hva som er galt. Og uten ord kan du ikke gjøre 
opprør.  

 
CE: Det er jo merkelig: de er jo faktisk lærere, pedagoger, kulturarbeidere. 
De lever så å si i og med språket … 
 

JB: Ja, men hvilke ord er det som fungerer i selve styringssystemet? Lærerne kan ha 

en oppsetning av ord som fungerer bra i klasserommet, men i forhold til rektor eller 
rektors sjefer fungerer de ikke. De betyr ingenting. De faller mellom stolene i 

styringssystemet. Ta ordet ”dannelse”: Hvordan skal du kvantifisere dannelse? 
Hvordan kan du vise at elevene dine blir dannet gjennom at du arbeider med faglig 

skjønn? Hvordan kan du vise det oppover og utad, for andre, og kvantifisere det?  
 Det går jo ikke. Altså blir disse ordene tømt, de fins ikke i dette systemet. 

Tankemodellen bak systemet er veldig logisk, veldig rasjonell. Derfor har det kunnet 
fungere såpass lenge i mange sammenhenger. Likevel opplever læreren at hun eller 

han ikke kan undervise på en god måte når vedkommende er fjernstyrt og ikke har 
rom for sitt faglige skjønn, ikke kan møte barna der de er – og da kan vedkommende 

ikke fungere som lærer. 
Til spørsmålet om motstand: Læreren må vende på situasjonen og spørre sin 

rektor: Hvordan garanterer du som rektor at jeg kan få utøve mitt profesjonelle 
skjønn – og utvikle det? All mulig motstand må begynne med en verbalisering der 

man tar tilbake begreper og gjør visse begrep gyldige. Det som hele tiden har vært 
intellectus´ problem er at man sier: Det der er tåkeprat! Det låter fint det du snakker 
om, men hvordan skulle det kunne kvalitetssikres? 
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HVORDAN FÅ TIL EN ENDRING? 

 
CE: Hvordan kan da lærerne få tilbake makten som de hadde mer av i tidligere 
epoker – som frem til den andre verdenskrigen slik Rune Slagstad har beskrevet det?  
11 Jeg tenker både strukturelt og metodisk. At det blir lærerne som styrer skolen, 
ikke politikere og byråkrater. Det er tross alt lærerne, pedagogene, som kan dette 
med barn og pedagogikk, det er deres oppgave – og ofte deres sterke impuls eller 
pasjon i livet – inntil de blir utbrent! Hvordan kan vi skape endring i skole og 
utdanning? 
 
JB: Verbalisering er nok grunnarbeidet slik jeg ser det. Det betyr ikke bare å finne på 

nye ord. Verbalisering handler også om å gjenerobre ord, ”reclaim words”. 
”Kvalitetsarbeid” er for eksempel et ord som må tas tilbake. Det er noe helt annet 
enn ”granskningsarbeid”. Granskning handler om å ha mistillit mot dem som skal 

granskes. De skal kontrolleres, de er hele tiden mistenkeliggjort. 
 Kvalitetsarbeid må drives av en selvkritikk. Så kan du ”låne andres blikk”, ta 

hjelp av andre som du inviterer inn. Du sier: Kom til min virksomhet og fortell hva du 
ser. Det er også kjempeviktig for dette kvalitetsarbeidet at du kan løfte frem små feil, 

slikt som gnisler og skaver. Hva skal man prioritere i et visst øyeblikk: hele gruppens 
behov eller et visst individs behov? Om for eksempel en elev behøver en repetisjon, 

mens man da risikerer å miste grepet om resten av klassen som er klar til å gå 
videre. 

 Vi må skape et konstruktivt miljø for skjønn. Da kan man ikke bare vise at 
”man har gjort det rette” hele tiden – og holde ryggen fri. Det er klart: har det hendt 

alvorlige ting skal det anmeldes. Men vi snakker om all denne gnissel som oppstår 
innimellom. Det systemet vi har nå feier slikt under teppet. Vi skal ikke snakke om 

det. Om man som lærer lurer på om man har handlet feil, så er risikoen stor for at 
det enten skal anmeldes – eller, om det ikke er så farlig, feies under teppet. Ingen av 

disse konsekvensene oppmuntrer lærere til å løfte frem problematiske situasjoner i 

lyset. Om vi skal skape et miljø for skjønn må vi ta tak i dette. Det må finnes en 

 
11  Ibid. 
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åpenhet for å løfte frem konkrete hendelser. Det tilhører kvalitetsarbeidet å ta frem 

dette gnissel. Gruskornene er kanskje gullkorn. Så vi må skille mellom gransknings-
arbeid og kvalitetsarbeid, arbeide med selvkritikk og sette i gang med et virkelig 

kvalitetsarbeid. Kvalitetsbegrepet som sådant må tas tilbake. Dette er, slik jeg ser 
det, ”intellectus-arbeid”. 

 
CE: Men da må man ha tid og rom for å gjøre det, og da må man antagelig redusere 
mye annet som vi holder på med: PISA-tester, nasjonale prøver, forberedelser for og 
gjennomføring av disse, alle mulige evalueringer som kreves utenfra/ovenfra; dette 
må man da redusere, ikke sant? 
 

JB: Ja, det er en logisk konsekvens av dette. Vi må kanskje beholde karakterene, 

men vi må redusere det sterke fokuset vi har på karakterer og karaktersystemet. Jeg 
vet at det fins personer som jobber på det svenske Skolverket 12 som nå har begynt 

å lure: Shit, hva har vi gjort?  Jo mer vi snakker om karakterene, jo mer blir det 
fokus på karakterene, og jo mindre rom blir det for læring – paradoksalt nok. 

Dessuten ser de at slik som vi har tenkt og planlagt med alle retningslinjer og 
kontrolldokumenter, fins det en risiko for at vi oppdrar en lærerstand som bare ”gjør 

det rette” og ikke tror på eller utvikler sitt faglige skjønn. Jeg tror ikke bare det 
handler om de nasjonale prøvene og om karakterene, men om selve 

”forpappringen”. Spørsmålet er hvor man skal legge fokuset, hva er viktigst å gjøre? 
Jeg synes at alt som tar tilbake tiden til et nærvær, å virkelig være nærværende med 

elevene – det er kvalitetsarbeid.  
 Så må man reflektere over hvordan man gjør det og ha et selvkritisk blikk. 

Håndterer jeg gutter og jenter veldig ulikt? Hvordan håndterer jeg denne jenten som 
kommer med hijab – dersom jeg ikke er vant til det? Om jeg kommer fra en tradisjon 

som mener at religion bare er noe negativt; hvordan påvirker det meg? Den slags 
spørsmål må man stille seg – istedenfor at ”nå skal alle gå et kurs om verdier som 

sier at alle er like – og straks alle lærerne har gått det kurset, så har vi ingen rasister 

 
12 https://www.skolverket.se/ 



 17 

på skolen vår, og da kan vi krysse av i den ruten, og så er vi ferdige med det!” Dette 

er en overfladisk og en banal måte å se på mennesker.  
 Men denne forandringen som vi er ute etter, i bevisstheten, i tanke-

kollektivene; kommer den smygende? Jeg har snakket en del om dette i forhold til 
det vi kan kalle mikromotstand. Før jeg skrev boken og snakket om disse tingene, 

presenterte en analyse, en beskrivning, så fikk jeg alltid spørsmålet: Vi er enige, men 
hva skal vi gjøre nå da? Må vi endre på alt? Det blir veldig lett enten-eller, og så 

skjer det ingenting. Jeg forsøkte så å se på hva studentene mine gjorde, hvordan de 
håndterte situasjonen. Og da fikk jeg høre om alle de små ”mikromotstands-

handlingene” som faktisk blir gjort. En barnehagelærer sa: Jeg legger disse mest 
forpapprede papirene, ytringer (propåer) fra kommunen, nederst i papirhaugen. Mitt 
ansvar er å ta hånd om barna, gjøre det som er best for dem. Jeg må prioritere dem. 
Og om nødvendig forklare det om noen sier noe annet. Jeg kan for eksempel ikke 
”kvalitetssikre” lesestunden, for da tar dette for mye energi; det tar bort sangen. Det 
er ikke for barnas beste. 
 Så jeg forsto at det systemet vi har ikke skulle fungere om ikke mange 

mennesker allerede gjorde mikromotstand.  Nå, et halvt år etter at boken kom ut, 
har det kommet mange stemmer: Denne mikromotstanden er sikkert bra, men det 
kreves kanskje også en form for organisering. Jeg tror også at det kreves et blikk for 
at dette er et politisk spørsmål. Men problemene er ikke så enkle å finne på en 

høyre-venstre-skala. Det er sant, den nyliberale tenkemåten står ikke så høyt i kurs 
nå. Vi innser at mye av den konservative dannelsesarven har blitt fjernet i denne 

perioden, akkurat som folkebevegelsesarven. Samtidig har ”den sosiale 
ingeniørkunsten” bidratt til en ganske firkantet tilnærming. Dette er altså veldig 

komplekst, noe som har gjort at spørsmålene eller behovet for forandringer har vært 
ganske usynlig politisk sett. Jeg tror jo ikke på en væpnet revolusjon, så spørsmålet 

blir hvor grensen går mellom reform og revolusjon … 
 

Denne pedanten som har funnet på dette systemet vi har er ikke bare en annen, et 

annet sted. Om det hadde vært en ond hersker som er denne pedanten, da skulle vi 
kunne styrte ham, eller systemet hans. Men jeg tror at denne pedanten fins i oss 

alle, i min nærmeste sjef, kanskje enda mer på en mellomsjefsposisjon enn på 
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høyere posisjoner. Han fins i meg. Så hvem skal streike mot hvem? I ungdommens 

verden er det barna som streiker mot en voksenverden som ikke tar klimatrusselen 
på alvor: Dere har makten, dere må ta ansvar for dette. Men dette spørsmålet er 

vanskeligere. Til hvem kan man si: Du har makten – du må ta ansvar? 
Jeg ser folk på regjeringsnivå, på myndighetsnivå, på Skolverket, som sier: Vi 

forsøker også å endre retning. Og det fins dem som sier at nå er det lærerne som 
har vent seg til å holde ryggen fri og ikke gjøre noe feil. At det har blitt internalisert. 

Så jeg tror på endringer i en mer reformistisk ånd. Og jeg tror på kollektive 
bevegelser. Vi må snakke om dette, vi må verbalisere det, vi må organisere oss. Vi 

trenger motstandsbevegelser. Vi må snakke oss sammen. Vi må spørre rektoren vår: 
Hvordan kan du ta ansvar for at det fins et miljø for faglig skjønn? Hvordan kan du ta 
ansvar for at lærerne får muligheter til å utvikle sitt profesjonelle skjønn for å bli 
bedre på situasjonskunnskap, bli bedre på intellectus-kunnskap, på å finne begreper 
for å gjøre det arbeidet? Vi må hjelpe hverandre. Der tror jeg på strategier, på 

kollektivitet mer enn på å gå ut i generalstreik. 
Dessuten handler det ikke om å kaste ut ratio og sette det i konflikt med 

intellectus. Det vi trenger er en dialog mellom ratio og intellectus. Så det handler ikke 
om at nå har vi vært i et pedantisk ratio – nå skal vi til et lukket (slutet) intellectus. 
Det skulle være å gjøre det samme, bare den andre veien. Det vi behøver er en klok 
dialog. Da er det ikke like enkelt i termen av revolusjon – som ofte handler om å 

vende saker og ting opp-ned. Bare snu på verdiene.  
Vi må se hva vi behøver av ratioen. Det har sin legitimitet. Men vi må se når det 

tar overhånden: dette blir for pedantisk, disse papirene [kontrolldokumentene] er 
ikke bra, vi får feil fokus. La oss jobbe med kvalitet isteden; vi går og ser en 
teaterforestilling istedenfor å gjøre denne kvalitetsgranskningen som tar enormt mye 
tid i organisasjonen. Det fins altså en masse veivalg som vi må foreta. Det betyr 

imidlertid ikke at vi ikke skal ha noen styringsdokumenter i det hele tatt. Men 
hvordan skal de se ut? Det handler mye om ”reclaim-arbeid”. 

 

* 

 
 


